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Vážení a milé,
tohle je už desátý Quartier, který jsme pro vás připravili! Je to skutečně dva a čtvrt roku, co světlo světa
spatřilo první číslo s Jaroslavem Bednářem a Lucií Hadašovou na obálce.
Časem jsme k nim přidali čísla 2 až 9, ze kterých na vás shlíželi Tomáš Rybička s Pavlem Tušlem, Veronika
Lálová s Jiřím Halamkou, David Drábek a jeho dcera Justýna, Mirek a Ondřej Vaňurovi, Kateřina a Dmitrij
Siniakovi, Pavel Rímský a Ljuba Krbová, Tomáš a Šárka Pilařovi a nakonec, v minulém čísle, Slavoj a Magdaléna
Bednářovi.
Desátému číslu, které držíte v rukou, daly vůbec poprvé tváře dvě ženy - sestry Pavla a Barbora Novotné.
Jeho sto dvanáct stran je naším vánočním dárkem pro vás, naše čtenáře. A doufáme, že je to první vánoční
dárek, který letos dostáváte! Ostatně také o vánočních dárcích se v novém Quartieru dočtete. A o tom, jak se
nepřejíst a čím se zahřát, kam vyrazit za sváteční atmosférou a kam na běžky, co číst v zimě a jak se ze zimy
nezbláznit... Prostě a jednoduše – sto dvanáct stran čtení, které vám bude společníkem v hřejivé sváteční
pohodě i v těch největších mrazech se sněhem za okny.
Přejeme vám skutečně upřímně pohodové Vánoce a v novém roce 2019 jen to nejlepší!

Vaše

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky magazínu
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Quartier

Druhé narozeniny
Druhé narozeniny královského magazínu Quartier jsme oslavili večírkem
se španělským nádechem - na terase
hradecké restaurace Aquarium jsme se
sešli s přáteli našeho magazínu, mezi
kterými nechyběly ani tváře 9. čísla Slavoj a Magdaléna Bednářovi. Krájel se
narozeninový dort, vzpomínalo na tváře
všech čísel, hrálo, tančilo, jedlo a pilo..
zkrátka nechybělo nic, co dělá letní večer pod širým nebem tím, čím je.
(red)
foto: Jakub Misík
Druhé narozeniny magazínu slavila celá redakce!

Nechyběl koncert kapely Two4U...

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

6

....ani tváře podzimního vydání, profesionální kulturista
Slavoj Bednář s manželkou Magdalénou.

Vynikající narozeninový dort z výrobny Makronky
Malý princ.

Zveme Vás do klubu…

Clubu!
O co jde? Quartier Club:
sdružuje inzerenty, partnery a přátele
Quartier magazínu,
sbližuje je a pomáhá jejich vzájemnému
partnerství,
pořádá pro ně setkání a zajímavé akce.

Chcete být součástí? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz
nebo zavolejte na 777 685 785.
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Osobnosti čísla

Pavla a Barbora Novotné:

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

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

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

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

„Máma s tátou nás učili, že nic
není zadarmo a jestli něco chceme,
musíme pořádně zamakat.“

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

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

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

Asi tomu moc nepomohlo, že i vzhledově jste si hodně podobné.
B: To především mě přivádí do spousty
úsměvných situací. Není to tak dlouho, co
mě na dovolené v Mexiku místní zastavili
na pláži, vykřikovali „Paula, Paula!“ a chtěli
se se mnou fotit. (smích) Několikrát se mi to
stalo i na letišti. To samé se opakuje, když
s ní jdete do jakékoli restaurace nebo hotelu na pobřeží, všude ji poznávají a vnucují
9

zima 2018/19

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

Už poněkolikáté padlo oslovení Paula,
to je vaše přezdívka?

Osobnosti čísla

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

P: Spíš už se tak jmenuji. V kitesurfařské
a windsurfařské komunitě mi nikdo neřekne
jinak. A chytlo se to doma i mezi kamarády.

Jak se vůbec ve světě dívají na Češku,
které se extrémně daří ve sportu, jemuž jinak dominují úplně jiné národy? Především ty, co mají moře nebo
oceán. Trochu mi to připomíná film
Kokosy na sněhu, kdy se Jamajčané na
bobech účastnili zimní olympiády.

„Doma se celá rodina
sejdeme maximálně dvakrát
do roka.“

P: Především netuší, kde Česko vůbec je,
takže fakt, že nemáme moře, je začne znepokojovat až trochu později. (smích) Tuhle
otázku mi ale pokládají často – jak to, Paulo,
že patříš mezi špičku v kitesurfingu, a přitom pocházíš ze země, kde leží Praha? Tak
si totiž ve většině případů Českou republiku
identifikují. Jako zemi, kde leží Praha. Odpovídám, že jsme s rodinou hodně cestovali,
celé léto trávili u moře a navíc jako holka,
která se roky věnovala sportovní gymnastice, jsem měla prostě dobré předpoklady.

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

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

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

Když takhle často celá rodina cestujete, sjedete se (nebo spíš sletíte) vůbec někdy doma?
B: Zřídka, to se spíš sejdeme někde v zahraničí.
P: Jednou, dvakrát do roka. Když už k tomu
ale dojde, je to svátek a pořádně si to užíváme!

I na Vánoce jste mimo domov?
B: Dřív jsme trávili Vánoce tradičně doma
v Hradci, pak jsme se ale jeden rok dohodli,
že než řešit, co si dáme vzájemně za dárky, raději si věnujeme zážitek. Začalo to
vánoční dovolenou v Egyptě, od té doby to
tak praktikujeme pořád.
P: Ne vždycky se to ale povede. Dokonce
se nám stalo, že jedny Vánoce jsme trávili
nejen zvlášť, ale každý dokonce na jiném
kontinentu. (smích)
B: To je pravda, loni jsme s bráchou trávili
svátky v Asii, Paula s mamkou v Jižní Americe a táta v Evropě. Vzpomínám si, jak jsem
mu volala z pláže ve Vietnamu na ledovec
do Rakouska a přála mu veselé Vánoce.
P: Musím ale říct, že do Hradce jako ta10

Pavla Novotná
•

Narodila se 26. prosince 1992
v Hradci Králové.

•

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

•

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

•

Nejvíce jí učarovala Brazílie,
místní jídlo, podnebí i lidé.

11

Barbora Novotná

12

•

Narodila se před 28 lety v Hradci
Králové.

•

Od čtyř let zpívala
v královéhradeckém sboru
JITRO.

•

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

•

Zbožňuje Latinskou Ameriku,
jazyky, dobré jídlo a pití.
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kového se vždycky vracím úplně nejradši,
právě tady si nejvíc odpočinu. Doma je tam,
kde se mi nechce vůbec nic dělat, jenom
spát. Navíc je Hradec krásné město, kde
žije spousta mých přátel.
B: Mám to úplně stejně, doma vždycky vypnu, Paula mi vaří – mimochodem naprosto
skvěle! Užívám si tu spoustu místní zeleně,
jdu na brusle na Hradečnici. V Hradci mám
i spoustu klientů, kamarádů, dědu s babičkou, sestřenky.

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

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

let. Do budoucna bych chtěla otevřít kanceláře v zahraničí, nejdřív ve střední Evropě a potom dál směrem na jih.

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

„Řeším Paule pojistku, takže na
telefonáty typu ‚mám zlomenou
ruku‘ bych měla být zvyklá.“

Co vás přitáhlo právě k financím?

Obě se věnujete branžím, kde se neobejdete bez cizích jazyků. Paula,
předpokládám, v angličtině žije.

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

P: Anglicky mluvím opravdu hodně, je
to můj denní „chleba“. Začínám mít kvůli tomu problém s češtinou, zapomínám.
Nejhorší je, když mi doma, na úřadě nebo
v restauraci vypadne nějaké slovíčko
a řeknu ho anglicky. To je vždycky trapas.
Taky mluvím španělsky a portugalsky.
B: Tak s tím vypadáváním slovíček jsme
dvě! Kromě angličtiny se domluvím španělsky a německy, jazyky miluju a mám
pocit, že pokaždé, když se začnu učit další,
jde to snáz.

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

Co plánujete po ukončení kariéry?
P: Ještě pár let mě čeká, navíc za šest let
- v roce 2024 – se kitesurfing poprvé představí na olympiádě a tam nesmím chybět!
Chci se tam dostat a urvat medaili. Až už to
vrcholově nepůjde, mám v plánu otevřít si
sportovní centrum a založit vlastní značku
sportovního oblečení pro fitness a plavky.
No, a třeba si otevřít i vlastní restauraci,
když podle ségry tak skvěle vařím. (smích)
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora
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Podzim na
východě Čech
Ve východních Čechách se toho na podzim dělo tolik, že i kdybychom popsali všechny stránky Quartieru, nestačily by!
Přesto jsme pro vás vybrali alespoň pár akcí, za kterými se stojí za to ohlédnout.

módní večírek
v boutique
paradis fashion
Quartier Club zve své členy
na speciální akce již dlouho,
ale Dámský Quartier Club
teprve začíná! První příležitostí k setkání byl pro dámy
večer v butiku Boutique Paradis Fashion na hradeckém
Velkém náměstí. K vidění
byly nejnovější módní trendy
značek zastoupených v nabídce butiku. Módní přehlídka oděvů a doplňků, hudební
vystoupení a bohaté občerstvení daly večeru tu pravou
společenskou
atmosféru.
Návštěvnice se nejen bavily, ale také se o jednotlivých
módních značkách dozvěděly řadu zajímavostí z jejich
historie, technologie výroby
nebo i plánů na další sezónu.

14
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svatomartinská husa s Q
Svatý Martin sice letos na bílém koni nepřijel, opozdil se o necelých deset dnů, ale spolehlivě přivezl
to, co každý rok - mladé víno a pečenou husu. Členové Quartier Clubu ho vítali v Miele Centru Vlášek v hradecké Mrštíkově ulici. O vína se postarala
vinotéka U mazlíka, křupavé husičky se zase pekly
v troubách Miele přímo na prodejní ploše showroomu Miele Centra Vlášek. Podával se silný vývar,
takzvaný kaldoun, pečená husa s domácím knedlíkem a zelím a husí paštika. U dobrého jídla a pití
se nejen vzpomínalo na podzimní číslo magazínu
Quartier, ale poprvé se mluvilo také o zimním čísle,
které právě držíte v rukou.

ZAMILOVANÝ
SHAKESPEARE
Novinka na repertoáru Východočeského divadla Pardubice.
Fiktivní romance z alžbětinského Londýna, kterou by zajisté
napsal sám Shakespeare, kdyby ovšem nebyl jejím hlavním
hrdinou. Jevištní adaptace filmového scénáře slavného stejnojmenného snímku s Josefem
Láskou a Janou Ondruškovou
v hlavních rolích.

15
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128. VELKÁ PARDUBICKÁ
Nejočekávanější dostih každé sezóny, jemuž dalo jméno hostitelské město, letos vyhrál při své premiéře
sedmiletý hnědák Tzigane Du Berlais v sedle s žokejem Janem Faltejskem. Pro něj to byl už pátý titul z Velké
pardubické steeplechase. Nezbývá než smeknout klobouk, jichž jsou tribuny a lóže tradičně plné.

Foto: Dostihový spolek Pardubice

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

16
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cinema open
Můžu dál? Za dveřmi se ozval Hluk a je slyšet Pláč svatého
Šebestiána. Nejen tyto, ale i další filmy mohli diváci zhlédnout během festivalu nezávislých filmů. Jeho již devátý
ročník proběhl na začátku listopadu v sálech hradeckého
kina Bio Central. Ve dvou dnech se tak na plátnech vystřídalo celkem 25 filmů z české nezávislé tvorby, které
doplnily filmy ze Slovenska, Velké Británie, studentské
snímky a animované filmy pro děti. Celý festival odstartoval prohlídkou samotného kina i promítacích kabin.
Vystoupili zde mistři střihu, scénáře a produkce včetně
Adama Dvořáka, Marka Dobeše a Jiřího Konečného. Nezávislým filmem roku se stalo celovečerní historické drama
Pláč svatého Šebestiána z dílny režisérů Milana Cyroně
a Tomáše Uhera. Hlavní roli si střihl herec Ondřej Malý.

inzerce

Nový Hyundai TUCSON
» již od 337 Kč/denně
» s možností 0% akontace
» zimní ALU komplety v ceně
Hyundai Finance Tucson+ v edici Trikolor s paketem Traveller
a dynamický benzinový
» Úsporný
motor 1.6 T-GDI 177 k

duální klimatizace,
» Automatická
vyhřívaný volant a sedadla

» 17“ kola z lehkých slitin

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

» Tempomat, Bluetooth
» A mnoho dalšího

Reprezentativní příklad financování Hyundai Tucson FL 1,6 T-GDI 4x2 MT Trikolor Traveller s programem Hyundai Finance TUCSON+: pořizovací cena 684 990,- Kč vč. DPH, výše úvěru 547 992,- Kč, akontace 20 %
(136 998,- Kč); pevná úroková sazba: 6,59 % p.a., RPSN: 13,8 % p.a.; 1.‒84. splátka úvěru 8 161,- Kč; měsíční splátka pojištění HAV 1 696,- Kč, POV 240,- Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 5 480,- Kč; délka úvěru 7 let.
Celková částka k uhrazení (jistina, úroky, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 853 628,- Kč, pojištění u pojišťovny UNIQA.
Platnost nabídky je do 31. 12. 2018 nebo do odvolání.

HYUNDAI Hradec, s.r.o.

Bratří Štefanů 978, 500 03 Hradec Králové

+420 736 150 819 / www.hyundaihk.cz

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

VÍCE SRDCE PRO
VÁCLAVA HAVLA. V podzemí
zámku v Litomyšli byla v předvečer 100letého výročí vzniku republiky
zahájena stálá výstava Více srdce pro
Václava Havla. Tvůrci voskového srdce vyrobeného z pietních svíček po smrti
prvního českého prezidenta instalovali na
strop sklepení zrcátka vybraná ve veřejné
sbírce, která mají Havlovo srdce a jeho
poselství násobit.
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TOMÁŠ LIBÁNEK:

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

ta přitom vyzařuje určité charisma. Město funguje v jakýchsi přímkách, zatímco
v Hradci je vše svedeno do kruhu. Pochopitelně k Hradci mám vztah jako k rodnému
městu.

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

Jako ředitel muzea máte na starost
i správu zámku, ve kterém instituce
sídlí. S jakou vizí jste se pouštěl do
práce?

Před třemi lety, jako začínající ředitel, jste se uvedl reklamou „Nudíte se
v Hradci? Zámek Pardubice!!!“. Oživila tato reklama starou řevnivost mezi
Hradcem a Pardubicemi?
Nikoli, reklama měla jen zaujmout a upozornit obyvatele Hradce Králové, že mají
téměř pod nosem goticko-renesanční
klenot, a to se jí určitě podařilo. Naopak
prokázala, že rivalita mezi městy je jen
20

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

Jedním z cílů bylo vdechnout pardubickému zámku více života. Dát jeho jednotlivým
prostorám to, co jim přináleží. Chránit ho
tam, kde potřebuje, a zároveň usilovat o to,
aby žil. Nejlépe se totiž stará o památku,
ve které pulzuje život. Myslím, že se nám
to daří, byť příští rok bude zámecký palác
v rekonstrukci, protože budeme připravovat rozsáhlou expozici věnovanou Pernštejnům, která tady dlouhodobě chyběla.

Jak se daří propojit zámecký provoz
s prací muzea?
Neumím si dnes představit, že by existovalo jedno bez druhého. Muzeum je duší
zámku a také, což je velmi důležité, stálo za
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K pernštejnské truhle se prozatím dostanou jen vzácné návštěvy jako například velvyslanec Izraele Daniel Meron (vlevo).

záchranou celého objektu. Zasloužil se o to
především emeritní ředitel František Šebek
v devadesátých letech minulého století.
Letos je to 21 let od znovuotevření zámku.
Památka totiž v časech normalizace značně
chřadla, až se ocitla v havarijním stavu jako
neslavné memento komunistické totality.

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

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

ozvěnou národního obrození devatenáctého století.

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

Sám jste duší sběratel?
Vlastně ani ne. Badatelsky se věnuji dějinám žurnalistiky šedesátých let dvacátého
století, s čímž úzce souvisí i orální historie,
takže se dá spíše říci, že sbírám lidské příběhy, což je trochu něco jiného, než vyprávět příběhy pomocí artefaktů, byť za každým předmětem se ukrývá i lidský příběh.

Přestože je zima, Východočeské muzeum se k spánku rozhodně neukládá. Na jakou výstavu byste čtenáře
pozval?
V našem vánočním programu nebude chybět nová výstava. Její kurátor kunsthistorik
Ivo Křen ji nazval Vášeň, čas a sklo. Jedná se o představení unikátní sbírky hodin
a skleněné plastiky Jana Frydrycha, který
vyniká v umělecké sklářské tvorbě a zároveň se u něho od mládí projevovala silná

vášeň pro mechanismy hodin, což se promítlo i v rovině sběratelské a konstruktérské. Návštěvníci tak budou moci zhlédnout
vskutku vzácné artefakty. Výstava svým
způsobem souzní s předvánočním časem.
Zvuk odbíjejících hodin, jemný tikot a pomalý pohyb ručiček nepochybně přivede
návštěvníky k většímu vnímání času, zastavení a snad i k rozjímání.
Adéla Němečková
foto: archiv Východočeského muzea v Pardubicích

Mgr. Tomáš Libánek
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Společně s Národním
památkovým ústavem pořádal
studentské exkurze po
technických památkách.
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Lucka Eisenreichová & Honza Řičař

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

Je vidět, že jste sehraní, i když spolu vysíláte teprve krátce. Byli jste si
jako moderátoři přiděleni?

Lucka: Někdy. Když se třeba dlouho nevidíme. (smích)

Lucka: Ne, my jsme se vybrali.
Honza: Rozhodli jsme se, že spolu chceme
vysílat. My už se totiž známe od základky, a i když to tak možná nevypadá, tak se
máme rádi.

Vezmeme to tedy pěkně od začátku.
Znáte se tedy od školy, ale jak se pak
stalo, že jste se znovu setkali za mikrofonem Hitrádia Černá Hora ?

22

Honza: Lucku jsem přivedl já. Vysílala na ji-

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

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

Oba jste byli zvyklí moderovat sólově, je to velká změna?
Lucka: Je to jiný. Člověk tak trochu pořád
čeká, co vypadne z toho druhýho, protože
někdy může vypadnout něco překvapivýho, a musíte na to reagovat.
Honza: Když vysíláte sama, dává vám to
mnohem menší prostor na to, o čem můžete mluvit a jakým způsobem. Můžete
to okomentovat nějakou pointou, ale nedáváte tam tolik ze sebe. Ve dvojici máte
možnost založit vstup na tom, co prožíváte. Mělo by to být především zajímavý.
Naším cílem je například přimět řidiče vystupujícího z auta zůstat ještě chvíli sedět
u rádia.
Lucka: My se proto třeba teď zaměřujeme
na informace o východních Čechách, které jsou něčím zajímavé, lidi se něco dozvědí o své domovině.

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

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

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

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

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

Denně se vidíte v rádiu. Potkáváte se
i jako kamarádi ve volném čase?
Honza: Právě to, že si rozumíme a jsme
dobří kamarádi, je nejdůležitější. Díky
tomu to funguje i za mikrofonem.
Lucka: Nedávno jsme vyrazili společně do
kina. I když to vlastně bylo taky kvůli práci.
Honza: Chtěli jsme totiž lidem říct o filmu
Bohemian Rhapsody , ale řekli jsme si, že
bychom ho nejdřív měli vidět. A tak jsme
vyrazili společně. A o to byl ten vstup silnější a zajímavější.
Lucie Chytilová
foto: Jakub Misík
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Řekněte NE
svátkům obžerství
Celý rok se snažíte jíst pestře a vyváženě, omezit sladké, pít jen čistou vodu. Pak ale nadejde advent, Vánoce, oslavy
Nového roku a všechny zásady jdou stranou. Vytanula vám na mysl představa přetékající mísy bramborového salátu,
desítky roztomile ozdobených sladkostí a lahve alkoholu? Nejste sami. Lednová kila navíc se pomalu stávají tradicí
stejně jako kapr nebo vanilkové rohlíčky. Naštěstí známe triky, jak si svátky hojnosti užít dosyta, a přesto (tolik) nepřibrat.

„NEPŘIDÁM SI, DÍKY!“
Neomezujte se, ale ani nepřejídejte. Jídlo
vám neuteče a (pravděpodobně) vám ho
ani nikdo nesní. Bramborového salátu si
naložte jen střídmě, mezi hlavním chodem
a cukrovím si dejte pauzu, a když je chuť
přece jen silnější než vy, zkrátka „uzobávejte“! Zahnala vás mlsná do kouta úplně?
Zkuste vedle tácu s cukrovím položit mísu
se zeleninou. Budete se divit, ale funguje
26

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

NEČEKEJTE NA ZLATÉ
PRASÁTKO
Stejně ho neuvidíte. Sice jsme vám o pár
řádků výše radili nepřejídat se, hladověním to ale také nevytrhnete. Prázdný žalu-

dek nezná bratra a „zbodne“, na co přijde.
Pamatujte, že co sníte večer, to se počítá!
Pokud splácáte páté přes deváté, jediné
prasátko, které uvidíte, bude to v zrcadle. Po celodenním půstu budete navíc
podráždění a jako vyždímaní. Jezte proto
pravidelně a v průběhu celého dne. Mezi
jednotlivými jídly dodržujte rozestup 2,5
až 3 hodiny. Tělo tak bude mít dost času
zpracovat jídlo předešlé a připravit se na
další „baštu“.
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zdravé Vánoční sušenky
Ingredience:
300 g ovesných vloček
140 g celozrnné mouky
špetka soli
200-250 g směsi sušeného ovoce, ořechů a semínek
175 g másla
2 lžíce třtinového cukru
60 g javorového sirupu
4 lžíce mléka
1,5 lžičky kypřicího prášku

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

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

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

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

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

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

JEDNOU V ROCE
NA VÁNOCE
Tak a je to. Na tyhle svátky jste připraveni. Jen dovolte ještě poslední poznámku. Počítání kalorií Vánoce nedělá. Stejně
jako ještě nikdo nezhubl po jednom dni
v posilovně, tak ani nikdo nepřibral po
vosím úlu od babičky. Místo zlatého prasátka proto volte zlatou střední cestu.
Přece jen – Vánoce jsou jen jednou v roce
a stojí za to si je užít!
Adéla Němečková
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Jako „mutant“
Podle statistik trpí 5 až 10 procent Čechů nebezpečnou Leidenskou mutací, tedy vrozenou zvýšenou srážlivostí krve.
Porucha, která nebolí, ale může mít fatální následky.

O tom, že vám byla do vínku dána porucha
srážlivého krevního faktoru, tedy že máte
sklon ke vzniku nebezpečných krevních
sraženin, se dozvíte většinou náhodou. Až
když ležíte u lékaře na lehátku, a to je ještě ta lepší varianta! Spouštěcím faktorem
přitom může být zdánlivá banalita - dlouhé sezení nebo drobný úraz. Jako v případě Jana Zahradníka, kterému byla Leidenská mutace diagnostikována před šesti
lety. „Při podzimních pracích na zahradě
jsem se udeřil do pravé holeně. Po nějaké
době se z toho vyvinul zánět žil, který jsem
během následujícího půl roku prodělal celkem čtyřikrát. Na základě těchto problémů
mne praktický lékař odeslal na hematologické vyšetření, kde mi zjistili Leidenskou
mutaci,“ vzpomíná Jan Zahradník. Až poté,
co si nemocí na vlastní kůži prošel, zjistil, že s podobnými obtížemi a příznaky
bojoval už jeho dědeček. „Do té doby jsem
o tom však nepřemýšlel. Pro mne osobně
to znamenalo jen další kolonku do chorobopisu (smích) a pochopitelně opatrnost,“
přiznává.
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Lékaři se shodují, že právě nedostatečná
informovanost o nemoci je klíčovým problémem. Vyšetření v minulosti bohužel
tak častá nebyla, a to ani u mladých dívek
a žen, které začaly brát hormonální antikoncepci. Právě její uživatelky přitom spadají do vysoce rizikové skupiny.
A co se myslí onou opatrností? Především
před delší cestou, ať už autem, nebo letadlem, navštívit lékaře, který doporučí
vhodná preventivní opatření. „Byl jsem
upozorněn, že na delší lety bych se měl připravovat pomocí léků, u delších tras autem
by to neměl být problém za předpokladu pravidelných přestávek a protahování končetin.
Vzhledem k tomu, že jsem vyšší postavy, tak
mne děsí delší let z důvodu nepohodlí, takže k tomu zřejmě jen tak nedojde. Přibyla
jedna kartička v peněžence, kterou ukazuji
doktorům v případě plánování ‚krvavých‘
zákroků,“ doplňuje už s úsměvem svou zkušenost Jan Zahradník. Neberte svůj zdravotní stav na lehkou váhu, informujte se
u svého lékaře a nechte se testovat. Speci-

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

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

Čočky na každý den
Kontaktní čočky, nebo brýle? Téma pro držitele rozličných dioptrií. Jsou čočky spíš na obtíž, nebo svému nositeli
ulevují? A můžou se nosit na noc? „Jsou typy kontaktních čoček, u kterých výrobci nevylučují nonstop nošení. Myslím,
že bezpečnější je čočku ráno nasadit a na noc dát do pouzdra, do roztoku,“ vysvětluje MUDr. Jitka Kalinová z Visusu,
která už více než dvacet let pomáhá svým klientům vidět svět znovu jasně a ostře. A to i s kontaktními čočkami.

MUDr. Jitka
Kalinová
vedoucí lékařka ambulance

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

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

Jakou máte zkušenost s klienty, kteří nosili dlouhá léta brýle a rozhodli
30

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

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

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

Jak vůbec probíhají po stránce frekvence a intenzity další kontroly klienta?
Po první aplikaci přichází do našich ambulancí na pravidelné kontroly každého půl
roku. Posíláme i pozvánky, což je systém,
který klientům vyhovuje. Navíc mohou přijít při potížích na kontrolu kdykoliv a jsou
ošetřeni přednostně.
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Věčné téma nás „čočkařů“ – jak se
o čočky správně starat? Jak často například měnit pouzdro, ve kterém je
uchováváme? Přece jenom oči máme
jen jedny a riziko infekce je vysoké.
Klienty poučíme při první aplikaci o zásadách správné hygieny při aplikaci a nošení kontaktních čoček. Používání kvalitního
roztoku, ve kterém je pouzdro zdarma, je
jednou z nich. Roztok většinou mají na půl
roku a pouzdro mají nosit při sobě. Takže
pouzdro se mění po půl roce s novým roztokem.

Někdo říká, že spánek v čočkách nevadí, jinde ho zakazují. Jak to tedy je?
V našich aplikačních centrech spaní v kontaktních čočkách nedoporučujeme. Zavřená
víčka jsou další blok pro okysličování rohovky a navíc často po spánku mají suchost očí,
nemohou kontaktní čočku vyndat a je prokázáno zvýšené riziko infekce.

Je dobré nosit čočky nonstop 24/7,
nebo naopak doporučujete je někdy
sundávat? Třeba na víkend?
Jsou typy kontaktních čoček, u kterých vý-
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robci nevylučují nonstop nošení. Klient ale
musí dodržovat nastavený režim nošení –
tedy ukládat čočky do kvalitního roztoku
podle schématu. Mám ale i klienty, kteří mají
spíše problém s aplikací nebo se octnou
v extrémních podmínkách, kdy nebudou
moci čočky přečistit. Tímto způsobem je ale
používají jen na několikadenní akce, ne na
celý měsíc. Myslím, že bezpečnější je čočku ráno nasadit a na noc dát do pouzdra, do
roztoku. Ale zpátky k vaší otázce – vždy doporučuji kombinaci s brýlemi, alespoň večer
nebo o víkendu.

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

V čem tkví největší riziko pro uživatele kontaktních čoček? Mohou nastat

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

Existují čočky měsíční, čtrnáctidenní, jednodenní i barevné. Poskytujete
i tyto typy na klinikách Visus? A které
jsou vůbec u klientů nejpopulárnější?
V našich centrech jsou aplikovány všechny
typy kontaktních čoček od řady velkých výrobců, jako je Bausch a Lomb, Johnson, Cooper vision nebo Alcon. K běžnému nošení
klienti nejčastěji vybírají měsíční kontaktní
čočky, ale často přidáváme do kombinace
čočky jednodenní. Výjimkou nejsou ani barevné, které jsou tónovací nebo krycí. Musím říct, že v každém případě se snažíme
nastavit typ kontaktní čočky podle požadavků a hlavně potřeb klienta.
Michaela Zumrová

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

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

OD LISTOPADU 2016 ZAHÁJEN PRODEJ NOVÝCH BYTŮ

MEDIUMPARK

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

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

Nové dovednosti
Jakou dovednost jste odjakživa chtěli ovládat? Naučit se hrát na hudební nástroj?

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

inzerce

Povánoční slevy

YTŮ
B
0
ÍCH 1
N
D
E
L
POS

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

Hradec Králové, Moravské Předměstí,
ul. Jana Masaryka
117 bytových jednotek 1+kk až 4+kk
včetně garážových stání a sklepů

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

www.medium-park.cz
Fortunae, s.r.o.
Eliščino nábřeží 842
500 03 Hradec Králové
mobil: 774 289 077
tel.: 495 516 162

www.fortunae.cz

Tyto staré vinice s sebou nesou nižší výnosnost hroznů (2 600 kg/ha)
a dávají předpoklady k mimořádnému vínu.
Trať Molvy (380 m n. m.) je nejvýše položená vinice na Slovácku.
Vyniká svým kamenitým podložím, což dokazují záznamy z roku 1920
o těžbě kamene v této lokalitě, který se používal jako vzácný materiál
na stavbu základů sklepů.
Dnešní název Molvy vnikl z dřívějšího Staročeského názvu „Motva“
což znamenalo vyvýšené místo v krajině, které sloužilo jako úkryt
před velkou vodou.
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PROSPÁNEK:

Do růžova!
Na lehký spánek, na probdělé noci a bolesti v zádech mají v hradecké a pardubické prodejně ProSpánek lék. Matraci!
Vstupní bránu do světa zdraví, jejíž volbu byste neměli brát na lehkou váhu. Tu pravou vám nevybereme, pár rad a tipů
ale prozradíme.
muset odpírat!), ale také pozvedne kvalitu
vašeho spánku na úplně nový level. Taková technologie CoolTouch dokáže vstřebat
přebytečné teplo, takže se na matraci nadměrně nezahříváte, a naopak při poklesu
okolní teploty jej vrací zpět. V lůžku tak
panuje stále ideální mikroklima. Nemusíte
se tedy bát ani propoceného pyžama, ani
zábnoucích nohou. Co tedy ještě zbývá pro
zajištění hlubokého spánku? Rošt. A protože matrace a rošt jsou nerozlučnými
„parťáky“, musí si dokonale sedět. Dejte si
tak pozor na špatnou kombinaci. „Je to jedna z nejčastějších chyb. Nedoporučuji vybírat matraci bez předchozího vyzkoušení,
třeba jen na základě pouhého popisu a fotografie na internetu. Nejlepší je navštívit
specializovanou prodejnu, kde si můžete vyzkoušet, jak jednotlivé materiály reagují na
vaši hmotnost či případná zdravotní omezení,“ radí Ondřej Bacík a dodává, že matrace
díky vhodnému roštu může volně dýchat,
čímž se prodlužuje její životnost.

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

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

NEJLEPŠÍ PŘÁTELÉ MATRACE
Tak těmi jsou jednoznačně potah a rošt.
Dohromady tvoří dokonalou trojici. Potah
nejenže ochrání matraci před rozlitou kávou (snídani do postele si tak už nebudete

PRO KLIDNÉ DĚTSKÉ SNĚNÍ
Jelikož se naše malá zlobidla přes noc několikrát „stěhují“, mění polohy a hlavně
s přibývajícími roky rostou, je pro ně nejlepší matrace vyšší tuhosti. Zónová a paměťová pěna u nich prozatím nemá smysl. U školáků je zase zapotřebí matrace ze
studených pěn – jsou tak ideální pro růst
a správný vývoj páteře. I u dětských matrací nezapomeňte na potahy, které ochrání
před nechtěnými nehodami.
Jak si vybrat tu správnou matraci již víte.
Nyní stačí jen vstoupit do prodejen ProSpánek v Hradci Králové a Pardubicích,
protože není nic slastnějšího než se vyspat
do růžova, nemyslíte?
Adéla Němečková
35
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SION J. A. KOMENSKÉHO:

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

Smyslem kroužku je především
představit dětem školní svět, pracovat na rozvoji jejich IQ, grafomotoriky či prostorové představivosti. Zkrátka – udělat všechno
pro to, aby jejich vstup do první
třídy byl klidný a pohodový. „Možná si ještě někteří z vás vzpomenou,
jaký byl pro ně přechod ze školky do
školy. Někdo to zvládal bez problémů a pro někoho to bylo trauma.
Dneska hledáme způsoby, jak dětem
toto období co nejvíce zjednodušit.
Někdo si možná řekne ´my jsme to
zvládly, tak děti se s tím musí taky
nějak popasovat´, ale z našeho pohledu nejde jenom o to ´to přežít´,
ale naším cílem je získat děti pro
to, něco poznávat a objevovat. Nechceme, aby děti přežívaly čas ve
škole, ale aby zažívaly pocit, že na
něco samy přišly, že si v různých situacích poradí a rostlo jim sebevědomí,“ vysvětluje Denis Doksanský
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Základní škola Sion
J. A. Komenského

z Centra Sion, které je zřizovatelem školy.
Předškolák dává dětem také možnost seznámit se s prostředím
školy, které je pro ně nové, ale
zároveň také inspirující. Každá
hodina Předškoláka je podobná té
skutečné, školní. Děti tak získávají
lepší představu, co je ve skutečné výuce čeká. To ještě podtrhuje vedení učitelek, které nejen že
dokáží děti směřovat v předškolní
přípravě, ale můžou také v případě
potřeby navrhnout rodičům i odklad školní docházky.
Kromě Předškoláka organizuje
Sion ještě Školu nanečisto. „Smyslem je hlavně možnost zažít atmosféru naší základní školy. Ta obvykle rozhoduje. Navíc jsou pro rodiče
a děti připraveny společné úkoly,
které pomůžou poznat silné i slabé

stránky dětí, zjistit, jak pracují, co
je při učení baví a v čem potřebují
podpořit,“ říká Doksanský. Rodiče
si navíc odnášejí informace o tom,
co by jejich předškoláci měli znát
a umět, než se z nich stanou školáci, a samozřejmě i vše důležité, co
se týká školní docházky.
Ať už pro svého předškoláka zvažujete Základní školu J. A. Komenského nebo kteroukoliv jinou školu, můžete do její budovy
v Mandysově ulici (vchod z druhé
strany) dorazit na Školu nanečisto, a to buď 19. prosince, 6. února,
6. března nebo 3. dubna, vždy od
15 do 16 hodin. Kroužek „Předškolák“ pak probíhá každou středu ve
stejném čase a na stejném místě.
Více informací najdete na webu
školy na adrese www.sion.cz.
Emil Stelinger

•

Škola ušitá na míru s jedinečným
přístupem ke každému žákovi.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Výuka na prvním stupni má podobu
velké námořnické plavby.

•

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

•

Více informací na www.sion.cz
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MRAZIVÉ PUTOVÁNÍ ISLANDEM:

Ostrov, kterému
vládne příroda
Je vám zima? Nevěšte hlavu, někde je i mnohem hůř. Takovým nehostinným místem je Island. V zimě tu sice klesne
teplota zříkdakdy pod -3 C, zato v létě nepřekročí dvanáctku. I přesto zde lidé žijí tisíce let. Pokud by se podnebí na
Islandu dalo charakterizovat jedním slovem, pak je to proměnlivost. Stačí počkat pět minut a úplně se změní. V průběhu
dne tak na jednom místě zažijete déšť, mlhu, slunce, ale i sníh. Takový je Island. Drsný a rozmanitý, přesto podmanivý.

3

Petr Matyáš
vášnivý cestovatel z Hradce
Králové

PLAVKY S SEBOU!
Hned po příletu jsme zamířili do Modré
laguny, o které se mluví jako o jednom
z divů světa. A důvod? Uprostřed kamenné pustiny najdete nádherně průzračnou
vodu, ohřátou až na 39 °C. Na Islandu je
38

paradoxní to, že ať se sem vydáte v lednu
či v červenci, nikdy neprohloupíte, když
si přibalíte plavky. Ostrov totiž nabízí báječné přírodní koupání v podobě horkých
pramenů. Islanďané jim říkají hotpoty
a teploty v nich se pohybují v rozmezí 35
až 40 °C. Třeba Modrá laguna (snímek č. 1)
měla podklad ze silikonu, který zde používají pro kosmetické účely. Je extrémně
zdravý pro pokožku. Lidé z celého světa
si sem jezdí léčit různé kožní problémy.
Samozřejmě jsme nemohli jinak než také

si nechat udělat pleťovou masku. Snímek
zachycuje jednu úžasnou věc na Islandu.
Fotili jsme ji v čase 22:43. V létě tam jsou
dny velmi dlouhé, naopak v zimě se celý
ostrov zahaluje do tmy.

GEJZÍR S VELKÝM G
Po první noci kempování jsme vyrazili do
tektonické části jižního Islandu podívat se
na nejznámější gejzír (2). Podle islandské-
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ho Geysiru se totiž jmenují všechny tryskající teplé prameny na světě. Předtím jsme viděli ještě jeden,
mnohem menší, který vybuchoval
každých deset minut, zatímco tento nejproslulejší vybuchuje pouze
jednou za dva roky. A místní říkají,
že je to extra zážitek. Do obličeje nám tedy naštěstí nevytryskl,
myslím si, že při té velikosti není
o co stát. Pak jsme putovali dál ke
Zlatým vodopádům (3), jednomu
z dalších turisty nejvyhledávanějších míst. Modrá laguna, Gejzír
a Zlaté vodopády – to je tak zvaný
Zlatý trojúhelník.

Z HRADCE NA ISLAND
A ZPĚT

4

5

6

7

Jako první upoutal naši pozornost
autobus. Ale ne ledajaký. Na islandském parkovišti u Zlatých vodopádů
stál zaparkovaný autobus hradeckých hokejistů! (4) Když jsme uvěřili
vlastním očím, napadlo nás, že se
hokejisté do toho obuli a na novou
sezónu trénují v opravdu tvrdých
podmínkách. Nakonec to bylo prozaičtější – parta nadšenců z Hradce si zkrátka vyrazila autobusem
na skoro 3000 km vzdálený Island.
A proč ne?! Japonci si sem lítají na
otočku, Hradečáci přijedou na prodloužený víkend. Ale bohužel stráví
více času na cestách než pobytem
tady. Druhá fotografie zachycuje
islandský autobus (5), který oproti
tomu našemu vypadá jako armádní
vozidlo. Je to proto, že na Islandu
silnice překlenují kdejakou říčku,
ale i řeku či ledovec. A vesměs
jsou kamenité a nezpevněné. Tedy
mimo té hlavní, která se jmenuje
Ring road podle tvaru, který má. Je
to prstencová cesta, která obepíná
celý ostrov.

LEGENDÁRNÍ HÁKARL

8

9

Ve světě se vždycky snažím ochutnat něco echt místního. Trochu
jsem se divil, když jsem zjistil, co
je specialitou v islandské gastronomii. Hákarl (6) neboli zkažený
žralok! Islanďané zakopou žraločí
maso na šest týdnů do země, kde
ho nechají shnít, a poté ho znovu vyhrabou. Přát někomu u této
39

zima 2018/19

Cestování

Podle báje se hádali tak dlouho, dokud se
nerozednilo. Když na ně padly první sluneční paprsky, zkameněli. A do nynějška
tam stojí a střeží černou pláž.

NA KAMENI KÁMEN
Během naší cesty jsme narazili na širokou
pláň, pokrytou malými kamínky postavenými do pagod (8). Dříve byste v těchto
místech našli vesnici. Tu ale zalila rozžhavená láva a pohřbila vše živé. Místní žijí
silně spjati s přírodou, takže i když severské bohy už většinou opustili a část jich
přešla ke křesťanské víře, dodnes uctívají
přírodní živly. Když tedy projíždějí okolo
zmizelé vesnice, vždy se zastaví a položí
jeden kámen na druhý. Věří, že jim to přinese štěstí v jejich další cestě a nepotká je
stejný osud.

OBLAST VĚČNÉHO LEDU

Je tomu už 3000 let, co vybuchla sopka. Po výbuchu se propadla a vytvořila tak kráter Kerið.
Ten se v průběhu času naplnil průzračnou dešťovou vodou.

Jižní kurz jsme vyměnili za severní, směrem
k dalšímu fenoménu islandské přírody, kterým je Ledovcová laguna (9), na jejíž modré
hladině se vznášejí ohromné ledové kry.

„lahůdky“ dobrou chuť beru jako vysokou
míru sarkasmu. Po jeho otevření se totiž
vyvalilo něco, co nikdo nečekal. Do obličeje
nás udeřil nepředstavitelný smrad. Potom,
co se ode mě kamarádi vzdálili na dobrých
pět metrů, jsem v sobě zapřel pud sebezáchovy, zatajil dech a polkl. Jedním slovem
– nechutný! I maso obsypané mouchami
v Bangkoku bylo stokrát lepší než to, co
Islanďané nazývají svou národní pochoutkou. Zbytek Hákarla jsem vyhodil do koše
a zamořil takovým způsobem celý kemp,
že i majitel se začal pídit po zdroji zápachu.

MRTVÁ PLÁŽ
Pak jsme zamířili k černé pláži (7). Na neuvěřitelné místo na samém jihu Islandu,
kde rozžhavená láva stekla až k moři, tam
ztuhla a vytvořila přírodní laguny. Když
vidíte ten kontrast zelené živé přírody
a černé mrtvé pláže, je to naprosto neuvěřitelný pohled. I přes zákaz jsme neodolali a na pláž seběhli. Nebarví, je to jen
velice jemný černý písek. V pozadí se pak
vyjímají dvě skály, které svými obrysy připomínají obry. Protože Island je opředen
řadou mýtů a legend, nepřekvapil nás příběh o dvou trollech, kteří jedné noci vylezli ven ze skály a vedli mezi sebou spor.
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Temný, 100 metrů hluboký a 2 km dlouhý kaňon Fjaðrárgljúfur vyhloubila do okolní krajiny řeka Fjardrá,
jež odtékala z ledovců. Kaňon se nachází v oblasti jihovýchodního Islandu.
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Jde o největší místní ledovec, který stéká
do moře, a jeho kry pak pozvolna končí
svůj život v rozbouřeném oceánu. Kdo ví,
možná zrovna tady započal nešťastný osud
Titanicu. Soulad hřejivého slunce a mrazivého chladu sálajícího z ledovcového
masivu byl impozantní. Na dohled od nás
dovádělo hejno tuleňů. Nepřeháním, když
popíšu naše pocity tak, že příroda tu není
pro nás a jsme jen jejími hosty. Dává nám
najevo, že se nemáme vůbec snažit poznat
její tajemství. Dovoluje nám pouze ji obdivovat a respektovat pro její sílu. Island je
ostrov unikátní přírody, která vám neunikne. Nedivím se, že místní uctívají přírodní
živly. Nikdy je nemůžeme ovládnout.

CO KROK, TO JINÁ KRAJINA
Pro Island je typická proměnlivost počasí
i krajiny. Každých padesát až sto kilometrů
se absolutně změní prostředí. Na začátku jsme viděli Modrou lagunu, která leží
uprostřed kamenných sopek. O kus dál
jsme míjeli hory a zelené pláně, pak jsme
potkali moře a černé pláže, potom ledovec
a najednou jsme byli uprostřed tektonické
oblasti podobné poušti. Okolo nebylo nic,
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jen žlutý písek, suché hory a malé sopky,
ze kterých stoupala pára. Všude bublalo
a nevábně vonělo bahno. O kus dál jsme se
zašli podívat do jeskyně (10), kam se kdysi
schoval jeden zbojník před norským králem. Dodnes je dobře ukrytá před světem
a díky vodě, která tenkrát měla příjemnou
teplotu na koupání i pití, zde dlouho v klidu
přečkával. Dnes kvůli pohybu tektonických
desek teplota vody stoupla až k 50 °C.

UPROSTŘED NIČEHO
Na cestách většinou nevyhledávám jen turistická centra, lákají mě i jiné kouty. Proto
jsme se vydali i na severní fjordy, kam nikdo
nejezdí. Nechápali jsme, proč to tak je, dokud jsme se tam sami nevydali. Zhruba po
50 km klidné jízdy skončila silnice a před
sebou jsme uviděli dva bagry, které ji teprve budovaly. Ale prý klidně můžeme projet.
Terén na Islandu není všude vhodný pro
běžné osobní automobily, takže jsme trochu
v obavách nasedli do našeho Volkswagenu
Golf a vyrazili dál. Párkrát jsme měli na mále
a cesta vůbec neutíkala, protože jsme kvůli
kamenitému povrchu jeli velice pomalu. Asi
po 150 km, kdy jsme nepotkali ani živáčka,
jsme narazili na kemp. Je docela paradox, že
na místě, kam nikdo nejezdí, najdete kemp.
Islanďané jsou ale hodně kempující národ,
tudíž jsou schopni postavit ho skutečně „in
the middle of nowhere“.

KOUPEL V OCEÁNU

Samozřejmě nás pak nenapadlo nic jiného,
než se po horké koupeli zchladit v oceánu.
Pokud někdo tvrdí, že Jack v Titanicu klidně mohl přežít, kdyby plaval, tak skutečně
nemohl. Sice se na rozdíl od nás koupal
v Atlantském oceánu, ale věřím, že mu tam
nebylo o moc větší teplo. Po pěti vteřinách
jsem si říkal, že název oceánu mluví za vše.
Je skutečně ledový, ale po hotpotu byl příjemně osvěžující. Po další pěti vteřinách si
ale můj organismus uvědomil, že voda má
jen tři stupně nad nulou a do nohou jako by
mi vjížděly čepele. V momentě, kdy jsem do
obou nohou dostal křeč, jsem pochopil, že
se člověk dřív utopí, než umrzne. Ale zase na
druhou stranu – kdo může říct, že se vykoupal v Severním ledovém oceánu.

TERAPIE JMÉNEM ISLAND
Pokud někdo o Islandu mluví jako o zemi
poznamenané turismem, neví o něm zhola
nic. Hojně navštěvovaná je jen oblast Zlatého trojúhelníku – Modrá laguna, Gejzír
a Zlaté vodopády. My jsme však následovali
svá dobrodružná srdce a občas sjeli z cesty. Za takové rozhodnutí nás zdejší panenská příroda vždy odměnila. Nepoznal jsem
ideálnější místo na vyčištění hlavy. Island se
pro člověka z kanceláře snadno stane svatým místem, kam se i přes tu nehostinnost
a zimu bude rád vracet. Zaprvé – ne všude
tu chytnete signál. A zadruhé – tam na tom
stejně nesejde.
Zaznamenala: Adéla Němečková
Foto: archiv Petra Matyáše

Pod kempem na pobřeží oceánu jsme se
vykoupali v nádherné přírodní horké lázni.
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Za vánoční
atmosférou
Ve vzduchu pečené kaštany, cinkot zvonků a zvonečků, zář slavnostního osvětlení. Kouzelnou vánoční atmosféru
dělají především adventní trhy. Podmanivá nálada těchto dní vás chytí zpravidla s prvním kalíškem svařeného vína.
Vydejte se společně s námi za kouzlem Vánoc napříč Evropou. V Norimberku se posílá dopis Ježíškovi, v Amsterdamu
vás naučí Vánoce milovat, Tallin otevírá své brány všem zamilovaným, a v Edinburghu? Tam elfové plní dětská přání.

SVÁTEČNÍ NORIMBERK
Není se čemu divit, že začínáme „duchovním otcem“ všech trhů. Norimberský
Christkindlmarkt se totiž pyšní nálepkou
nejpopulárnějšího trhu v Evropě a právě
jím se nechaly inspirovat ostatní země pro
své předvánoční trhy. Je tomu totiž už 400
let, co se pravidelně na konci roku line náměstím starého města vánoční atmosféra
umocněná voňavými pochoutkami. Pokud
se na trhy vydáte, rozhodně musíte ochutnat jejich specialitku - horký vaječný punč
se šlehačkou, který vás zahřeje na těle i na
duši. Samozřejmě, chybět nebude ani vy-
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hlášená norimberská klobása, která voní
ze všech zákoutí. Je jí libo s curry omáčkou, či ukrytou v housce? Lze ji ochutnat
i v několika dalších verzích. A na naše nejmenší tu myslí také. Ti se mohou těšit na
Kinderweihnacht, kde se povozí na parním
vláčku, zamotají hlavičky na kolotoči či
pošlou dopis Ježíškovi. Celou sváteční atmosféru podtrhují vánoční koncerty, které
se konají v přilehlých kostelích a pokud jim
dobrovolně přispějete, můžete si započítat
první adventní dobrý skutek.

zima 2018/19

Cestování

STYLOVÁ PAŘÍŽ
Paříž, jedním slovem luxus. Zahanbit se
proto nedá ani svými vánočními trhy, které vždy pořádá ve velkolepém stylu. Trhy
nenajdete jen na jednom místě, jsou rozprostřené po celém hlavním městě Francie. Největší a zároveň nejnavštěvovanější
je trh na Avenue des Champs Élysées, který
sahá až k náměstí Svornosti. Doporučujeme tedy pohodlnou obuv, neboť nachodíte několik kilometrů. Paříž má jisté kouzlo - nikdy jí nebudete mít dost. Stánek po

stánku vás bude lákat svými pochutinami,
vánočními dárky, suvenýry, ozdobami. Neopomeňte si zamlsat tradiční francouzskou
cukrovinku – makronky, které sice nejsou
typickým vánočním cukrovím, ale bez jejich ochutnání jako byste v Paříži ani nebyli. Posečkejte na trzích až do setmění a porozhlédněte se. Třpytivá Eifellova věž celou
tajemnou vánoční atmosféru jen umocní.
Tyhle Vánoce budou jednoznačně chic.

ZAMILOVANÝ TALLIN
Středověké náměstí Raekoja, dřevěné
domky, historické budovy, časté sněžení
a dokonalý obraz Vánoc je namalován. Díky
tomu jsou vánoční trhy v Tallinu považovány za jedny z nejromantičtějších v Evropě
a jejich návštěva se tak více než pro rodiny
s dětmi doporučuje zamilovaným párům.
Traduje se, že zde stál první vánoční strom
na světě, a to v roce 1441. Pokud milujete
Vánoce celým svým srdcem a je vám líto, že

se Silvestrem jejich atmosféra roztaje stejně rychle jako sněhová vločka ve vaší dlani,
zajeďte si do Estonska. Tam, díky odlišnému kalendáři ruské pravoslavné církve, je
slaví hned dvakrát. Vánoční trhy vás tak
znovu naladí, jelikož zůstávají otevřené až
do 8. ledna. Najdete v nich převážně řemeslné výrobky z přírodních materiálů, jako
jsou například vyřezávané misky či pletené
oblečení laděné do šedé, bílé a béžové.

ČAROKRÁSNÁ VÍDEŇ
Vídeňská vánoční atmosféra je pro nás Čechy důvěrně známá. Nejen že svařák chutná povědomě, ale hned vedle něj na pultu
vánočního stánku leží chleba se sádlem. Ve
Vídni budete jako doma po celý rok a na
Vánoce dvojnásob. Žádný Santa Claus, žádní sobi, ale Ježíšek a svíčky. Advent oživuje
vídeňská náměstí trhy, které jsou každý jiný
– jeden řemeslný, další třeba starovídeňský. Ten nejromantičtější najdete ve čtvrti

Spittelberg. Tomu největšímu se říká Vídeňský vánoční sen a je na Radničním náměstí. Do noci tu září nejen vánoční strom,
ale i monumentální budova vídeňské radnice, kterou můžete dokonce navštívit. Děti
si v jejích prostorách mohou zkusit vyrobit
vánoční cukroví. A jestli si přejete na okamžik probudit dítě také v sobě, nenechte si
ujít průvod Krampusů. Zaručeně i vy budete přísahat, že jste byli po celý rok hodní.
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POHÁDKOVÝ AMSTERDAM
Máte Nizozemsko spojené jen s jarem a tulipány? To je chyba! Předvánoční čas je
pro Holanďany důvod rozsvítit celé hlavní
město bezpočtem světýlek, zkrášlit ho dekoracemi a ponořit do tonů vánoční hudby.
V době adventu na náměstích Rembrandtplein, Leidseplein a Museumplein vyrostou
rozkošné vesničky plné dřevěných chaloupek, kde můžete ochutnat tradiční smažené dobroty, především holandské koblihy

oliebollen a appelbeignets. Jestli si s sebou
přibalíte brusle, kalorie poté spálíte na veřejném kluzišti. Rozhodně si také nenechte
ujít vánoční festival světel, během kterého i vodní kanály září barvou polární záře.
Nezapomeňte nakoupit dárky v obchodě
s příznačným názvem Vánoční palác. A pokud adventní návštěvu Amsterdamu završíte projížďkou lodí, budete mít pocit, že jste
se ocitli v pohádce.

ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ
Svařák zdarma? Svařák zdarma! Není to
ovšem jediné lákadlo vánočních trhů v maďarské metropoli. Další atrakcí je třeba
originální adventní kalendář zobrazující
se v oknech nádherného paláce Gerbeaud.
Projděte se po nejkrásnější pešťské ulici
Vaci, odkud se dostanete až k náměstí s vánočními trhy. Pravou sváteční atmosféru si
vychutnáte právě tady, u baziliky sv. Štěpána, v jejíchž prostorách se za zvuků varhan
konají koncerty. Trhy jsou bohaté na živou

hudbu a uvidíte také lidové tance či loutkové divadlo. Maďarské trhy nejsou ledajaké,
mají i svého osobního průvodce. Čeká vás
tak tajuplná prohlídka nejen trhů a centra,
ale nahlédnete i do utajených míst města
a dozvíte se mnoho zajímavého o maďarských vánočních tradicích a zvycích. Nezapomeňte si na cestu vzít typický lángos
nebo tradiční maďarské pečivo kürtös kalács či flódni – vrstvený dort s ořechy, mákem a švestkami. A samozřejmě svařák!

PŘEDVÁNOČNÍ BRUSEL
I tady si milovníci zářivých světýlek a vánoční okázalosti přijdou na své. Čeká tu na
vás dvoukilometrový ráj vánočních světel
a dekorací. Na své cestě minete více než
250 stánků, vánoční strom obřích rozměrů
či zářící ruské kolo. Na každém vašem kroku vás budou doprovázet tradiční pochodové kapely, zpívat si do kroku tak můžete
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s nimi. Každý večer se pak na hlavním náměstí Grand Place koná velkolepá světelná
a zvuková show, kterou si rozhodně nesmíte nechat ujít. Náměstí díky jeho dominantní radnici a tradičnímu ruskému kolu
nemůžete minout. Místo svařáku a klobásy si raději dejte belgické pivo a čokoládu.
Anebo to vezměte z jedné vody na čisto
a ochutnejte čokoládové pivo.
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ZIMNÍ KRAKOV
Jestli milujete Vánoce a vše, co k nim patří,
pak to docela jistě najdete u našich polských sousedů. Z hlavního náměstí Rynek
Główny se šíří tóny staletí starých koled,
a svou podmanivostí vás lákají k návštěvě
velkého vánočního trhu, který je opravdovým centrem lidové tvořivosti. Náměstí se
v tento čas mění v městečko plné dřevěných domků, ve kterých zakoupíte jen ruční výrobky zdejších šikovných umělců, jako
jsou broušená skla, pletené košíky, šperky,

vánoční ozdoby, hlinění andělé či girlandy. Pokud je vám zima, můžete si společně
s tanečníky vyzkoušet kroky lidových tanců. O zábavu pro děti i dospělé se postarají szopky, pouliční betlémy s barevnými
loutkami. Hlad spolehlivě zaženete místními specialitami – grilovanou klobásou,
žebírky, borščem či uzeným sýrem s brusinkami. A žízeň spláchnete například čajem s třešňovou vodkou či pitným medem.
Pozor, neplést s naší medovinou!

KOUZELNÝ EDINBURGH
Rádi byste na vánoční trhy na Britské ostrovy? Doporučujeme Edinburgh. Skotské
město totiž velmi dobře ví, jak na ně. Trhy
se táhnou centrem od kopce Mound přes
East Prices Street Gardens a okolo památníku Scott Monument. Děti rozhodně nenechávejte doma. Na ně tu čeká Santovo
království, kde si mohou nechat namalovat
obrázek na obličej a poté se toulat v bludišti
vánočních stromků. Pokud najdou správnou cestu, ocitnou se až v dílně elfů. Jest-

liže někteří školáci přestali věřit v kouzelné
Vánoce, vězte, že tam na ně začnete opět
věřit i vy. Na náměstí St. Andrew Square se
společně povozíte na kolotoči či obřím kole.
Neváhejte, nabídne se vám totiž skvostný
pohled na historické město. A tatínkům doporučujeme navštívit tradiční skotskou hospodu. Bez pravé místní whisky by to nebyly
pravé skotské Vánoce.
Adéla Němečková

inzerce
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Pavel Janoš:

O rodinný recept se
nebojím
Ve výrobně perníku na ulici Věry Junkové v Pardubicích to voní pohodou, ale zdání klame. Předvánoční čas, kdy jsme se
s Pavlem Janošem sešli, je pro perníkáře nejnáročnější období roku. Povídali jsme si nad sklenicí horkého moštu a jak
jinak – s čerstvě upečeným perníkem v puse.

Ještě vám perník chutná? Nebo už ho
po mnoha letech pečení nemůžete
jíst?
Perníky mám raději než zákusky. Mně ten
náš perník opravdu chutná a nejlepší je
právě ten holý korpus. Podle něj se nejlépe pozná kvalita perníku. Protože jakmile
to máte naplněné a polité, tak tam už ten
korpus schováte.
46

A jak se tedy odlišuje dobrý perník od
horšího?
Na první pohled se to pozná špatně, ale
dobrý perníček by měl mít správnou barvu,
a to zlatohnědou. Do pardubického perníku
totiž nepatří kakao, které nám tu správnou
barvu naruší. Měl by mít správnou hutnost
a tažnost, měl by být vláčný a to je zajištěné
mimo jiné tím, že se vyrábí z invertovaného

cukru, z medu a meruňkového džemu. Tato
technologie je už přes sto let stará a dobře
vymyšlená. U nás v rodině se předává právě
už celé století.

Střežíte si recepturu, nebo se o ni nebojíte?
Přesné poměry sice prozradit nemůžu, na
druhou stranu se vyzrazení nijak zvlášť
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nebojím. Není to totiž jen v receptu, ale
hlavně v technologii, která se musí neustále přizpůsobovat surovinám. Teď se
nám například stalo, že byla trošku jiná
mouka, a kdybychom recept neupravili, už by to nebylo ono. Zadělání těsta je
jedna věc, další věc je několikaměsíční
zrání, potom se znovu přemíchá, naváží
a nakypří a pak až teprve pečeme zkušební vzorek. Podle něj těsto ještě upravujeme, zahušťujeme nebo povolujeme.
Takže i kdyby ten recept někdo získal, tak
si s ním tak snadno neporadí, velkou roli
hrají zkušenosti a fortel.

Říkáte, že perníkové těsto zraje? To
slyším poprvé..
Ano, u Janošů se to tak dělá odjakživa, ale
jsme tady asi jedni z mála. Zrát může měsíce i roky. My už ho standardně necháváme zrát takové 3 – 4 měsíce, protože to
je taková ideální doba, aby se těsto dobře
provonělo kořením. Říkalo se ale, že když
se perníkáři narodí dcera, tak zadělá těsto, a když se vdává, tak z něj peče perníky.
Je to proto, že těsto obsahuje málo vody
a samé přírodní konzervanty jako med,
cukr, koření.

To zní opravdu jako velká věda. Přesto snad každá česká rodina má svůj
recept na vánoční perníčky. Čím to,
že je přesto o Vánocích o vaše zboží
tak velký zájem?
My dokonce jeden takový domácí recept
na perníčky prozrazujeme, někdy se k nám
chodí hospodyňky i radit, ale Vánoce jsou
pro nás opravdu náročné období. Zákazníci
chodí pro betlémy, oblíbenou zimní chaloupku nebo originální dárek. Čím dál víc
děláme osobních dárků, protože dneska
si vlastně koupíte vše, co potřebujete, ale
o dárek, který je šitý na tělo, s osobním
vzkazem, je stále větší zájem. Máme více
než tisíc forem, tedy tisíc druhů v základním provedení, k tomu děláme ještě perníky vyřezávané dle představy zákazníka
- všechno ruční řemeslná práce.

Tipnu si, vánočním bestsellerem je ta
krásná zimní chaloupka...
Přesně tak. Srdce a chaloupka, to k perníku
zkrátka patří nejvíc a my ji ještě vylepšujeme tím, že dovnitř dáváme nějaké překvapení. Zákazníci si už sami nosí drobné dárečky, které můžeme dětem do chaloupky
schovat. Takže se pak dovnitř prokoušou
jako Jeníček a Mařenka. K tradičním českým Vánocům ale patří také bíle zdobené
perníčky na červených stužkách. To je ten
nejkrásněji ozdobený stromeček. Velmi
oblíbené jsou také Pardubické švestkové

Janošky s povidly, které byly letos oceněny Cenou předsedy poroty v Regionální
potravině. Ale náš nejlepší vánoční perník
je ten s rozinkami marinovanými v rumu.
Je plněný kvalitním meruňkovým džemem
s pravým tuzemákem – uvnitř je celý panák! Ten mají zákazníci rádi.

Nedivím se, když se ale dívám na tu
nazdobenou nádheru vašich perníčků, člověku je až líto je sníst. Není to
škoda, když si i s jeho chutí dáte tolik
práce?
To se mi na tom právě líbí. Člověk se může
potěšit očima a pak si ještě pochutná. Náš
perníček vydrží dlouho dobrý, jedl jsem
i desetiletý a pořád byl dobrý. Stejně jako
nám ale chutná taky molům, (smích) a proto je třeba ho dobře skladovat. Pravda je,
že hodně přátel si perníčky od nás jen vystavuje, mají je velmi dlouho, a to zahřeje
na srdíčku. První dáma České republiky si
u nás koupila perníkové krajkové pantoflíčky a hned konstatovala, že si je vystaví
do vitríny, protože jsou tak krásné.

Co jste tvořili v poslední době obzvláště zajímavého?
Bylo toho více, ale vytvořil jsem myslím
zajímavý exponát ke stému výročí republiky. Velké číslo sto a symbol české státnosti, dvouocasého českého lva.

Přípravy na Vánoce jsou v plném
proudu. Ještě vás to baví, nebo už je
někdy perníku zkrátka moc?
Když se sejde opravdu hodně zakázek,
člověk je prostě musí udělat, i kdyby třeba
neměl spát. To už jsme pak hodně unavení.
Ale nakonec se to vždycky stihne, všichni
jsou spokojení, takže konec dobrý, všechno dobré. Někdy se nás lidé ptají, jestli nemáme nějaký pokažený perník, co se nám
třeba nepovedl. Říkám, nám se všechno
musí povést, každý kus musí být precizní.
Děláme to s láskou.
Lucie Chytilová
foto: archiv Pavla Janoše

Pavel Janoš
•

Perníkářem je od roku 1991.

•

Navázal na více než stoletou
rodinnou tradici.

•

Ocenění Cukrář perníkář roku
získal v letech 1998 a 2003.

•

V roce 2005 a 2013 se stal
Živnostníkem roku.

•

Králem perníku® byl korunován
roku 2009.
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Hřejivá objetí
Že láska prochází žaludkem, neplatí zdaleka jen pro svíčkovou se šesti. I taková tekutá zamilovanost totiž vůbec není
k zahození. Obzvlášť teď v zimě. Letos si ale místo svařáku, grogu nebo punče zkuste zaflirtovat s trochou nevšednosti!

GLÖGG
Ingredience:
1,5 l červeného vína
200 ml tmavého rumu
200 ml vodky
kůra z pomeranče
200 ml čerstvě vymačkané pomerančové šťávy
100 g nasekaných mandlí

Na základ:
4 hrsti rozinek
300 ml portského vína
1 láhev červeného vína
250 g třtinového cukru
20 g celé skořice
20 g kuliček nového koření
20 g hřebíčku
10 g kardamomu
Ideálně 24 hodin dopředu namočte rozinky do portského vína. Do hrnce nalijte láhev červeného vína, přisypte cukr, skořici, nové koření, hřebíček a kardamom
a zahřejte těsně pod bod varu. Hrnec odstavte, nechte
zchladnout a poté přeceďte. Do připraveného základu
nalijte červené víno, rum, vodku a pomerančovou šťávu
včetně kůry. Opět přiveďte lehce pod bod varu a nakonec přidejte namočené rozinky s vínem a mandlemi.

PEČENÝ ČAJ
Ingredience:
2 kg ovoce (čerstvého či mraženého)
1 kg krupicového cukru
6 hřebíčků
1 lžička skořice
½ lžičky kyseliny citrónové
¼ l rumu
Milovníci ovocných čajů, zapomeňte pro jednou
na sáčky a připravte si čaj podle vlastní chuti! Použít můžete třeba švestky, jablka, blumy, borůvky,
angrešt, rybíz, jahody nebo hrušky. Záleží na jen
a jen na vás, jaké ovoce vám chutná. Nakrájejte je
na malé kousky, promíchejte s cukrem, hřebíčkem,
48
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kyselinou citrónovou, skořicí. Směs vložte
do pekáče s vyššími okraji. Pečte při teplotě 200 °C zhruba 20 minut. Před koncem
pečení přilejte rum. Ještě horkým ovocem
naplňte uzavíratelné skleničky, které pak
obraťte dnem vzhůru, či 10 minut sterilizujte. Až si budete čaj chystat, dejte do hrníčku
2-3 lžičky a zalijte horkou vodou. Otevřené
skleničky uchovávejte v lednici. Až dopijete,
nezapomeňte ovoce na dně šálku sníst.

BOMBARDINO
Ingredience:
5 cl rumu, brandy nebo whisky
4 cl mléka
1 dcl vaječného koňaku
šlehačka
kakao či hoblinky čokolády
Co máte raději – rum, brandy nebo whisky?
Vítězný mok nalijte do hrnce, dolijte vaječným koňakem a mlékem, řádně promíchejte a na mírném ohni pomalu ohřívejte, ale
nevařte! Podávejte ještě horké ve sklence
s ouškem. Odzdobte šlehačkou (ale ne tou
ve spreji) a posypte kakaem nebo hoblinkami čokolády. Přenesli jste se po prvním
doušku na zasněžené svahy italských Alp?
Není divu! Je tomu už přes 40 let, co jeden
barman v horské chatě v italském městě Livigno umíchal pro jednoho náročného hosta koktejl. Ten po prvním polknutí nadšeně
zvolal: „Accidenti! È una bombarda!“ Od té
doby jeho věhlas nepominul, naopak dosáhl
takřka výšin alpských vrcholků.

JÄGERTEE
Ingredience:
250 ml černého čaje
250 ml červeného vína
50 ml rumu STROH
50 ml hruškové pálenky
2 lžíce cukru
1 skořice
3 hřebíčky
Uvařte černý čaj, který nechte déle louhovat, aby
byl dostatečně silný. Poté ho slejte do hrnce a zahřejte. V průběhu zahřívání přilévejte červené víno
a přisypte koření. Povařte na mírném plameni.
Zhruba po pěti minutách vyndejte skořici a hřebíček, následně přilijte pálenku a rum. Volte ten rakouský značky STROH, který se pyšní už bezmála
190 let dlouhou tradicí a proslul vysokým obsahem
alkoholu. Čistý se kvůli tomu pije zřídkakdy. Směs
nechte řádně prohřát a ještě vroucí podávejte.

Adéla Němečková
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OZDOBA KAŽDÉ
PŘÍLEŽITOSTI
Zlatá barva, jemný šumivý zvuk, působivě
stoupající řetězce bublinek - bez toho se
žádný mimořádný okamžik neobejde. Šumivé víno se tak stalo příjemným společníkem, se kterým si, snad i trochu snobsky, přiťukáváme na zdraví. Petr Kupček
o pravém šampaňském říká, že má eleganci
a styl. Dom Pérignon ho zase kdysi přirovnal
k pocitu, jako byste pili hvězdy.
Adéla Němečková
foto: Jakub Misík

Degustace TOP 10 červených vín
Degustace nejlepších světových čokolád
Představujeme vína z Německa
Valentýnský večer s živou hudbou
Kurz domácího sommeliera. Vše o víně
Kurz domácího baristy. Pro milovníky kávy
Degustace vybraných rumů z Karibiku
Předstajeme Vinařství Fabig
Nedělní lahodný koncert s živou hudbou
Představujeme Vinařství Šoman
19h
18h
19h
19h
14h
14h
19h
19h
16h
19h
2.
6.
7.
14.
16.
17.
20.
21.
24.
28.
So
St
Čt
Čt
So
Ne
St
Čt
Ne
Čt

Únor

Novoroční posezení před a poohňostrojové
Degustace luxusních rumů Rumako
Představujeme Vinné sklepy Kutná Hora
Kurz domácího baristy. Pro milovníky kávy
Kurz domácího sommeliera. Vše o víně
Degustace brandy a cognac
Degustace vín ze Španělska
Nedělní lahodný koncert s živou hudbou
Představujeme Vinařství Johann W
Degustace gurmánských káv
Představujeme Vinařství Vino Hort
19h
19h
14h
14h
19h
19h
16h
19h
18h
19h
1.
9.
10.
12.
13.
16.
17.
20.
24.
30.
31.
Út
St
Čt
So
Ne
St
Čt
Ne
Čt
St
Čt

Jelikož se označením „šampaňské“ může
honosit jen pravý originál, každý národ tak
říká bublinkám jinak. „Ve Španělsku je to
cava, v ostatních koutech Francie je oslovují
crémant a v České republice si dáváme sekt,“
vysvětluje Petr Kupček. Lépe řečeno pěstitelský sekt, pokud je dělaný tak, jak má být,
tedy
àu
la nchampagne.
V opačném
w wmetodou
w. m l s o
.eu
případě jde o tiché víno jen dosycené oxidem uhličitým. Dalším, v současné době
hojně vítaným welcome drinkem, je Prosecco. Jde o svěží, lehké, přírodní a vždy suché
šumivé víno, jehož kolébkou a domovem je
stejnojmenná oblast na severu Itálie. Vyrábí
se jen a pouze z hroznů odrůdy Glera.

Leden

Jenom tři odrůdy hroznů mají tu čest, aby
se proměnily v šampaňské, a sice Chardonnay, Pinot Meunier a Pinot Noir. Vyrábí se
buď jen z jedné, nebo magickým mícháním
všech tří. Ač jsou dvě odrůdy nositeli modré barvy, rodí se z nich vždy jen bílé víno.
Výjimečně se můžeme setkat s růžovým.
„Pokud byste se ale sháněli po červeném,
odejdete s nepořízenou. Ve světě se dělá,

SEKT A PROSECCO

31. 12. 19 h

ŠAMPAŇSKÉ

kdežto v Champagni ne,“ upřesňuje Kupček.
Tajemství věhlasu tkví v tradičním postupu
výroby, a to v druhotném kvašení v lahvích.
Během tohoto procesu vzniká oxid uhličitý,
který se díky korkové zátce rozpouští ve
víně. A ony slavné bublinky jsou na světě!
Ročníky se u šampaňských vín, na rozdíl od
vín tichých, neuvádějí. Vinaři velmi často
mísí několik vín různých odrůd a ročníků.
V případě, že nadejde ročník, kdy réva dosahuje nezaměnitelné kvality, vyrábí se pak
ročníkové šampaňské - tedy vintage.

Silvestr

V údolí řeky Marny, mezi městy Epernay
a Remeš leží oblast, která dala život legendě
mezi víny. Champagne - malebný kout Francie propůjčil své jméno jednomu z nejelegantnějších nápojů na světě. „Jenom odsud
pocházející šumivé víno si může říkat šampaňské,“ zdůrazňuje Petr Kupček a dodává,
že právě v hlavním městě šampaňského, jak
mnozí Epernay označují, najdeme celosvětově vyhlášené šampaňské domy - Moët &
Chandon, Taittinger nebo Louis Roederer.
Nedaleko od města je také vesnice, odkud
pochází samotný vynálezce tohoto noblesního pití. Byl jím opat Dom Pérignon. „Říká
se, že se snažil zastavit perlení, které bylo pro
víno tehdy typické. Dříve se nedalo zfiltrovat,
a tak neustále kvasilo. Svými pokusy však vyladil víno do dokonalosti, stále perlilo, ale již
velice jemně,“ vysvětluje Kupček.

inzerce

KDE SE RODÍ HVĚZDY

Silvestrovská párty ve stylu „první republiky.“ Nejlepší zakončení roku ve společnosti
gentlemanů a dam s elegancí doby první republiky

Vánoce, Silvestr, Valentýn. Výročí, narozeniny, svátky. Nebo jen tak, protože
jste šťastní, máte chuť, jíte ústřice, žádáte o ruku, „Pro pití šampaňského je
každá příležitost ideální,“ říká Petr Kupček z hradecké Vinárny Boromeum.
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Čas perlení
Ten moment, kdy poprvé smočíte rty ve sklence šumivého vína. Ten pocit perlení na jazyku, který evokuje výjimečnost okamžiku. Ta chvíle, kdy relaxujeme. Dopřejme si tu pravou kvalitu. Výběr z toho nejlepšího pro Quartier
vytipovala Vinotéka U Mazlíka a Vinárna Boromeum.
Půjdete-li se zeptat na dobré šumivé
víno do královéhradecké Rybovy ulice,
doporučí vám poctivé Italské Prosecco.
V centru města, ve vinárně Boromeum,
zase vyzdvihnou kvality francouzské vý-

roby perlivých vín, označených názvem
Crémant. My v redakci si myslíme, že vyzkoušet se má obojí: Itálie i Francie. Zima
bude o to příjemnější. Ať už jednu z lahví vezmete s sebou na vánoční návštěvu

k příbuzným, další rozděláte v průběhu
silvestrovského večera, jinou vypijete
s drahou polovičkou na Valentýna anebo
si jen tak přiťuknete s kamarádkou, uvidíte, že nám dáte za pravdu.

Vinárna Boromeum doporučuje
Vinotéka u Mazlíka doporučuje
Château de Villelongue Brut
Crémant Plaisir Perlant Extra Brut
2016
Domaine Rosier
Domaine Frey

AOC Crémant de Limoux

AOC Crémant d‘Alsace
Vinice
Vinice

Alsasko tvoří severovýchodní cíp Francie podél
hranic s Německem. Před vlivem moře a oceánu
je chráněno pohořím Vosges. Klima je suché,
teplé a slunečné. Podloží vinic tvoří nejčastěji
žula, rula, vápenec, ale také spraše a pískovce.
Rodinné vinařství Domaine Frey se nachází v
městečku Dambach la Ville nedaleko Strasbourgu. Na 13 ha pěstují manželé Charles a Dominique vína v bio kvalitě již od roku 1997.

Ocenění
Kategorie

AOP Crémant d‘Alsace, bio víno

Odrůdy

60 % Auxerrois, 20 % Pinot Noir
20 % Pinot Gris

Způsob vinifikace

Jde o ročníkové víno, vzniklo přímým lisováním
celých hroznů. Vinař používá vlastní kvasinky,
fermentace probíhala 4 týdny. Zrání na jemných
kalech po dobu 6 měsíců - část vína v nerezových tancích, část v sudech. Kvašení v lahvích
(tzv. méthode traditionnelle) uložených ve
vodorovné poloze probíhá po dobu 3 let.

Degustace

Svěží víno s jemnými, elegantními bublinkami.
Ve vůni nepatrný náznak dřeva. V chuti bohaté
a expresivní.

Doporučení

Víno si vychutnáte nejlépe jako aperitiv při slavnostních příležitostech, ale také k rybám nebo
drůbeži, kdykoliv během jídla.

Ocenění
Kategorie

AOC Crémant de Limoux

Odrůdy

50 % Chardonnay, 40 % Chenin blanc,
10 % Pinot Noir

Způsob vinifikace

Hrozny se ručně sbírají od konce srpna do
poloviny října. Bezprostředně po lisování
probíhá tradiční řízená fermentace při 18 ºC po
dobu 15 dní. V lahvích probíhá druhotné kvašení
a zrání (tzv. méthode traditionnelle) po dobu 12
měsíců.

Degustace

Husté a bouřlivé perlení je doprovázeno
velmi příjemnou ovocně-květinovou vůní a
svěží, lahodnou chutí s dlouhou perzistencí.
Charakterem připomíná vína z regionu
Champagne (tóny po biskvitových sušenkách a
zelených jablkách).

Doporučení

Sekt je vhodným doprovodem k rybám, plodům
moře, lze podávat také jako aperitiv.

Teplota konzumace 8 - 10 °C
Potenciál/archivace až 7 let
Analytická data

12,5 % obj. alk.
zbytkový cukr 7,5 g/l
obsah kyselin 6,90 g/l

Vinice se nacházejí na slunečných svazích ve
vesnici Villelongue, v nadmořské výšce 300 m
n.m. Půda je ovlivněna mořem, má převážně
jílovito-vápenitý charakter. Výroba legendárních
šumivých vín z Limoux je datována již kolem
roku 1531. Vinice Domaine Rosier byla založena
v roce 1982 a produkuje velmi jemná a elegantní
vína, jejichž charakter je blízký šumivým vínům z
oblasti Champagne.

Teplota konzumace 6 °C
Potenciál/archivace 3 roky
Analytická data

Počet lahví/karton 6 (objem lahve 0,75 l)

12 % obj. alk.
zbytkový cukr 9,70 g/l
obsah kyselin 4,60 g/l

Počet lahví/karton 6 (objem lahve 0,75 l)

LANGUEDOC.CZ s. r. o. mob.: 731 468 929
Na Pohoří 65
e-mail: info@languedoc.cz
273 53 Hostouň
www.languedoc.cz

charles frey
Extra Brut 2016
Toto svěží víno s jemnými, elegantními bublinkami je skvělá
volba pro slavnostnější příležitosti. Hodí se jako aperitiv,
ale také jako nápoj k rybám,
nebo drůbeži. Ve vůni ucítíte
nepatrný náznak dřeva, chuť
má bohatou a expresivní. Pochází z přívětivého podnebí
Alsaských vinic, z rodiného
vinařštví Domaine Frey, které
si zakládá na bio kvalitě svých
produktů.
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Château de
Villelongue
Brut
Ve sklence nejprve efektně
bouřlivě zaperlí a po přivonění překvapí příjemnou ovocně
-květinovou vůní. Na jazyku
má lahodnou chuť s tóny po
biskvitových sušenkách a zelených jablkách, kterými se
vyznačují i slavná vína z regionu Champagne. Tento sekt
skvěle doplní pokrmy z ryb či
plodů moře, můžete si ho dát
ale i jako aperitiv.

LANGUEDOC.CZ s. r. o. mob.: 731 468 929
Na Pohoří 65
e-mail: info@languedoc.cz
273 53 Hostouň
www.languedoc.cz

Rocca dei Forti
Prosecco
Stylový aperitiv pro každou
příležitost, zejména pro milovníky suchých perlivých
vín. Elegantní květinová vůně
přechází po prvním doušku
do jemné chuti s příjemně nahořklým závěrem. Prozáří vaši
sklenku bledě žlutou barvou,
typickou pro tradiční Prosecco. Jakoby jste se ocitli v Benátsku, v největším vinařském
regionu Itálie, kde dobře vědí,
že dobré víno má svůj čas.

Prosecco Soligo
Málokdy se jemnost a intenzita snoubí tak harmonicky,
jako ve sklence tohoto italského Prosecca. Je to dáno
zejména skvělým vyvážením
kyselosti a cukru, které činí
toto suché perlivé víno příjemným aperitivem nebo
i doprovodem vašeho nedělního oběda. Připravte se na
ovocnou vůni hrušek a jablek
s podtónem akátových květů a citrusů a harmonickou
chuť.
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Bouda Jana
s borůvkami ve znaku
Od konce 80. let minulého století, kdy Paškovi přišli na Boudu Jana, je jméno této rodiny synonymem zdejší pohostinnosti.
Na hory se Petr Pašek sice původně přišel jen uzdravit, chtěl se vyučit automechanikem, na pár let dokonce odešel do
Prahy, ale vábení krkonošských lesů bylo silnější. „První přicházíme a poslední odcházíme, ale baví mě to a neumím si
představit, že bych žil někde ve městě,“ prozrazuje Petr Pašek (40), který na stráni nad Velkou Úpou provozuje rodinný
hotel, jehož pověst o domácích borůvkových specialitách sahá daleko za hranice krkonošského údolí.

Na horách jste se narodil, nebo vás
sem přivedl osud?
Pocházíme z Rokycanska, kde jsem se narodil a máme tam i většinu příbuzenstva.
S bratrancem jsme jako malí trpěli na angíny
a lékař proto mamince a tetě doporučil, ať
s námi odjedou na hory. Ty pro nás měly být
nejlepšími antibiotiky, nejlepším lékařem.
A tak jsme se jednoho dne sbalili a opustili
rodný kraj. Byly mi tři roky, od té doby žiju
na horách a nemoci se mi vyhýbají.

Cesta z Rokycanska do Krkonoš je
poměrně dlouhá…
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Původně jsme měli odjet na Šumavu, ale nakonec z toho sešlo. A jelikož maminka a teta
se strýcem nechtěli být v nějakém horském
středisku, ale vysoko v horách, nabízely se
už jen Krkonoše.

jsme se z nich přestěhovali na Boudu Jana,
byly strženy a dnes na jejich místě stojí trafostanice a garáž patřící nedaleké Vrbatově
boudě.

A v Krkonoších se vaše rodina usadila
hned na Boudě Jana?

Jaké to vůbec bylo přestěhovat se
z pohodlí města do drsného horského
prostředí?

Prvně jsme se usídlili na Jestřábích boudách.
Tady započalo naše krkonošské dobrodružství. Maminka začala pracovat jako servírka,
strýc zastával práci provozního a teta pomáhala v kuchyni. Jestřábí boudy byste tehdy našla u pramene Labe. V roce 1986, kdy

Byl jsem malý a nijak zvlášť jsem změnu prostředí nepociťoval. Spíše jsem s ním přirozeně splynul, sžil se s ním. Ale máte pravdu, že
žít na Jestřábích boudách nebyl žádný med.
Dřív sloužily jako vojenské kasárny, kde se
vojáci cvičili na Sibiř. Místní se dokonce sá-
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Žezlo na Janě jste tedy převzal vy. Budete ho chtít předat svým dětem?
Samozřejmě bych byl moc rád. Až jako rodič
chápu, proč na tom mým rodičům tak záleželo. Ale nechám dětem volnou ruku. Spíš
jim chci předat myšlenku, že provozování
horského hotelu, navíc s takhle úžasným
výhledem, je vlastně fajn.

Boudu Jana symbolizují borůvky na
talíři. Je to vlajková loď vaší kuchyně?

Láska k autům se u Petra projevila už v dětství. Petr Pašek (za volantem) se svými bratranci (1989).

Ke Krkonoším borůvky patří, daří se jim tu.
Už před naším příchodem na Janu se tady
dělaly borůvkové koláče. Byly vyhlášeny široko daleko, i za hranicemi s Německem. My
v téhle tradici rádi pokračujeme. Borůvkové
knedlíky děláme skutečně poctivě. Vše je
domácí, knedle se plní místními krkonošskými borůvkami, a ne žádnou marmeládou.

Chodíte je i sami sbírat?
zeli, že tam nepřečkáme ani jednu sezónu.
Ale vydrželi jsme tam, dokud jsem nemusel
začít chodit do školky. Jestřábí boudy se nacházely tak vysoko, že každodenní docházení nepřicházelo v úvahu.

Kde se vzala myšlenka, že by bouda
mohla být vaše?
Nápad přišel s revolucí, přesněji, naskytla se
šance Janu koupit. Maminka s mým nevlastním tátou chtěli na horách zůstat, nelákala
je představa města či vesnice. Po revoluci
byla bouda na prodej, a jelikož se jim tady
zalíbilo, rozhodli se, že si půjčí peníze a koupí ji. Byl to risk, ale ten výhled, který máme
z verandy, za to stál.

Musím vám dát za pravdu, stojí totiž
i za ten výšlap.
To jsem rád. (smích) Pamatuji si, jak jsem
musel odsud chodit každý den dva kilometry dolů na autobus, který nás odvezl do školy v Horním Maršově. To máte
zhruba 20 minut chůze, ale nahoru vám to
zabere dvakrát tolik, protože sem to není
žádný kopeček, ale pěkně strmé stoupání.
Nic překvapivého v nadmořské výšce 920
metrů.

zimu skutečně proklínali. (smích)

Na čas jste ale potom z hor odešel.
Studoval jste v Praze střední školu.
Proč kluk, kterému v dětství nevyhovoval městský vzduch, odešel studovat do největšího města v republice?

Za sezónu jich spotřebujeme tak 400 kilo, to
bych nedělal nic jiného. (smích) Vedle koláčů
a knedlíků totiž děláme i domácí borůvkovou zmrzlinu a limonádu, také borůvkovou
omáčku k hovězím biftekům a lívance s borůvkami. Borůvky bychom zkrátka mohli mít
ve znaku.

Zřejmě vás to překvapí, ale představa, že
budu pracovat v restauraci či provozovat
hotel mě vůbec nelákala. Spíš mě to vždycky táhlo k autům.

Adéla Němečková
foto: archiv Petra Paška

Šel jste tedy se tedy učit automechanikem?

Bouda Jana

Chtěl jsem, ale naši známí vlastnili řetězec
obchodů s elektrem. Rodiče usoudili, že
pro kluka bude zajímavé prodávat elektroniku, a navíc byla jistota, že po škole hned
dostanu práci. Také v tom viděli určité spojení – prodavač má stejně blízko k lidem
jako provozovatel hotelu, kdybych náhodou změnil názor.

•

Stojí nad Velkou Úpou už
od roku 1910.

•

Současnou podobu dostala až
o 19 let později, poslední velkou
rekonstrukcí prošla roku 1985.

•

Do boudy s 33 lůžky a restaurací
přišla rodina Paškových roku
1986, po listopadové revoluci ji
koupila.

•

Petr Pašek se nevzdal své
lásky k motorům. Přestavěl
menší terénní auto na pásové
vozidlo a v jeho garáži najdeme
i terénní obytný vůz, se kterým
každoročně vyráží na vandr
do Rumunska. Rolba na zimu
a pořádná čtyřkolka na kopce
jsou samozřejmostí.

•

V zimě je okolí Boudy Jana
sáňkařským rájem. Hoteloví
hosté si mohou sáňky zapůjčit.

•

Lyžaři to nemají daleko k vleku
na Pěnkavčím vrchu a běžkaři
zase ocení tamější okruhy,
které jsou sice kratší, ale zato
liduprázdné.

Praha vás zřejmě svými neomezenými možnostmi nezlákala.
Ne, vrátil jsem se zpátky do Krkonoš a překvapivě jsem nenastoupil do prodejny
s elektrem. Hned jsem začal pracovat na
Janě.

Což muselo být zvlášť těžké v zimě.
Dítě si naštěstí zvykne velmi rychle na
všechno. Navíc, v té době takto chodily všechny děti z okolí. Nepřišlo nám to
zvláštní. V zimě to bylo paradoxně nejjednodušší, jezdili jsme totiž na sáňkách.
Nechávali jsme si je dole pod kopcem a nasedli na autobus. Odpoledne jsme si je zase
vyzvedli, nechali se lanovkou vyvézt na
Portášky a sjeli na nich zase zpátky dolů.
Občas jsme to ale vyjít museli, když lanovka
kvůli větru nebo mlze nejela, to jsme pak

Natolik vás přání rodičů ovlivnilo?
Spíše okolnosti než přání. Nevlastní táta mi
umřel a maminka byla na vše úplně sama.
Nebyl čas hrát si na hrdinu, musel jsem se
postarat a už u toho zůstalo. Bouda Jana
mě ze spárů nepustila. Udržuji chod hotelu,
moje partnerka má zase na starost kuchyni a maminka vypomáhá, kde se dá. První
přicházíme a poslední odcházíme, ale baví
mě to a neumím si představit, že bych žil
ve městě.
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Šťastný a chutný
nový rok!
Trávíte silvestrovský večer doma? To, že si neťukáte sektem ve vířivce s výhledem na Alpy
nebo někde na pláži, ještě neznamená, že nemůžete vstoupit do nového roku stylově. Nechte
se inspirovat lokálními specialitami i světoznámými delikatesami, a vstup do roku 2019 se pro
vás stane nezapomenutelným gurmánským zážitkem. Ne nadarmo se přecei říká, že jak na
Nový rok, tak po celý rok!

NONA SINFONIA,
SPUMANTE COL FONDO
Rustikální perla. Toto Sur Lie
Prosecco bylo vyrobeno původní
klasickou metodou. Slámově žlutá
barva a světlé zakalení, které
zůstává na dně díky ponechaným
přírodním kvasinkám v láhvi, voní
po žlutém ovoci a v závěru po
chlebové kůrce.

Uzená Niva
z Dolního Přímu
Zažijte unikátní spojení chuti tradiční nivy s uzeným finišem
ovoněným bukovým dřevem. Ručně vyráběná podle tradiční
receptury, lokální produkce z toho nejkvalitnějšího mléka.

Olivy Kalamata
Ikonické řecké olivy odrůdy Kalamata se
rodí v prastarých olivových hájích v oblasti
Peloponésu či na Krétě a kromě černé barvy
je poznáte i podle tvaru mandle.
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Primátor Špringl
Tři odrůdy chmele a tři druhy
sladu daly vzniknout podzimnímu
speciálu náchodského Primátora
zvanému Špringl. Plná chuť,
specifické chmelové aroma a zlatý
nádech.

Foie Gras
Ztučnělá husí nebo
někdy i kachní játra jsou
vyhlášenou pochoutkou nejen
francouzských gurmánů.
Výtečná jsou třeba naložená
s tokajským vínem nebo tepelně
upravená s portským.

Skalický uherák
Salám, který není třeba představovat – starý dobrý
uherák. Navíc vyrobený v České Skalici výhradně z masa
z českých chovů. Najemno nakrájený je nejlepší!

Tip

u:

Šneci z Aquaria
Chcete zažít opravdovou kulinářskou pecku? Vyzkoušejte šneky po
burgundsku, recept nám prozradil
šéfkuchař hradecké restaurace
Aquarium Miroslav Barcík. Povařte
šneky v zeleninovém vývaru, vyjměte ze schránek a očistěte. Připraveným bylinkovým máslem s troškou
citronové kůry naplňte šnečí ulitu,
vložte tělo šneka a zakryjte zbytkem
másla. Takto připravené šneky dejte
na pekáč a zprudka pečte v troubě.
Bon appétit!
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Pivovar Beránek:

Ječmen se vrací
do špýcharu
Tři sta let stará sýpka rodu Harrachů ve Stěžerách u Hradce Králové ožívá. Nový život jí vdechli Roman Štajner
a Vladimír Beránek - dva kamarádi strojaři, kteří chátrající kulturní památku přeměnili v moderní restauraci, privátní
sál pro stovku hostů a hlavně minipivovar. A místní pivo? Bude jistě legendární! Stejně jako jeho sládek, bez kterého by
vlastně Pivovar Beránek vůbec nevznikl.

Jak se to stane, že se strojaři začnou
věnovat pivovarnictví?
VB: Vše vzniklo díky Ivanu Chramosilovi
zhruba před dvěma lety. Zastavil se u nás
v Blešně ve firmě a chtěl si objednat výtah,
protože jeden viděl v pivovaru u pana Olivy a moc se mu líbil. Udělal jsem mu malou
exkurzi výrobou, až jsme zastavili u speciálního stroje a Ivánek se mě zeptal: „Na kolik
tak přijde?“ Odpověděl jsem popravdě, že na
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takových pět milionů, načež se zděsil a řekl:
„Za to by byl pivovar!“ Od té doby mi to s Romanem nedalo spát. Když u vás přibrzdí taková legenda a tohle vám řekne, tak to přece
nemůže být jen tak! No a než jsme mu ten
výtah doma postavili, tak byl objednán první
chmel.

To se jinak začíná, když máte po boku
sládka, který 44 let vařil pivo U Fleků,

je členem světové i evropské degustační komise, byl uveden do pivovarnické síně slávy a je držitelem mnoha dalších ocenění. Jaké bude místní
pivo, na co se mohou hosté těšit?
ICH: S veškerou úctou a pokorou ke své
práci nemohu zatím nic prozradit. Ač je to
pro mě už rutina, nikdy dopředu nevím, jak
dopadne. Koneckonců, přijďte ochutnat!
První várka bude na čepu, odhaduji, první

týden v prosinci. Je ale potřeba říct, že pivo
není rozhodně otázkou jen jedné várky, bude
se ladit možná půl roku. Takže těch ochutnávek musíte stihnout víc.

Kdy jste si usmysleli přeměnit starý
špýchar z roku 1737 na multifunkční
objekt s pivovarem, moderní restaurací, ubytováním a sálem hodným
21. století?
RŠ: Původně jsme chtěli zrekonstruovat
bývalý kravín v Blešně. Asi půl roku jsme na
tom intenzivně pracovali, ale nakonec koupě
nedopadla. Dozvěděli jsme se to na Silvestra
a už 3. ledna seděli na jednání se starostkou
Stěžer. Dostali jsme tip na místní sýpku, která je chráněnou kulturní památkou, obci de
facto padá na hlavu a nevědí, co si s ní počít.
Když jsme přišli s nápadem udělat z ní pivovar s restaurací, starostka byla nadšená.
Shodou okolností měli totiž právě na pivovar
v tomto objektu už nějakou dobu zpracovanou studentskou studii. Slovo dalo slovo
a brzy jsme odstartovali půlroční stavebně-historický průzkum a na podzim mohli
začít stavět.

Prostory jsou to nádherné, řada původní výstavby včetně například dřevěných trámů se prý podařila zachránit.
RŠ: Co šlo zachovat, jsme zachovali a obrazně řečeno – dali tomu nový život. Obložení,
dveře, stoly nebo třeba bar jsou vyrobeny ze
dřeva, které bylo součástí původních podlah,
prken nebo stropů. Stromům, ze kterých
pochází naše dřevo, by tak dnes určitě bylo
nějakých 500 let.
VB: On i samotný příběh sýpky je zajímavý.
Špýchar byl postaven v roce 1737, v druhé
půlce 18. století ho koupil hrabě Harrach,
a zatímco si kousek odsud stavěl Hrádek
u Nechanic, skladoval tady zásoby pro celé
hrabství. Návštěva našeho pivovaru je tak

Budova pivovaru ve Stěžerách. Foto: archiv

Muži, kteří stojí za pivovarem Beránek. Zleva: Roman Štajner, Vladimír Beránek a Ivan Chramosil.

kromě dobrého jídla a pití okořeněná ještě
nádechem historie.
RŠ: Dokonce jsme zjistili, že tu asi tři baráky pod námi kdysi pivovar skutečně stál.
Kousek od nás se našly zavalené pivovarské
sklepy. Jistí pamětníci dokonce vlastní dvě
poslední lahve místního piva. Asi to tak mělo
nakonec být – návrat pivovarnictví do obce.
Jen místo Pivovaru Stěžery tu teď stojí Pivovar Beránek.

Co všechno tedy areál aktuálně nabízí?
VB: V přízemí je pivovar a restaurace pro
zhruba 55 hostů, v prvním patře potom
sál pro cca 120 lidí – ideální na kongresy,
školení, svatby nebo firemní večírky. V druhém patře je k dispozici menší ubytování,
původně jsme chtěli celé patro, ale to bohužel památkáři ani požárníci nedovolili.
Přece jen stavba je celodřevěná. V areálu je
navíc 50 parkovacích míst, v létě plánujeme
otevřít zahrádku a ve spolupráci s obcí budujeme rozsáhlý park o rozloze přibližně 10
tisíc metrů čtverečních. Původně byl totiž
špýchar součástí areálu zámku, rozkládala se tu fara i velká farská zahrada, kterou
se právě obec s naší pomocí snaží obnovit.
Součástí bude rybník a spousta odpočinkových míst na posezení nebo letní piknik.
Dostanete deku, dvě skleničky a můžete
v klidu relaxovat, kde vám bude libo. V budoucnu by tu měl v rámci výstavby nové
dálnice vyrůst i zhruba 70 kilometrů dlouhý
cyklookruh, který bude právě u nás začínat.
Roste tu zkrátka nové centrum Stěžer.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora
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Restaurant Grill Duran:

Číšník jako psycholog
Lukáš Jedlička vede osm let servis v královéhradeckém Duranu, v gastronomii jako takové se pohybuje už takřka dvě
dekády. Jak se podle něj pozná dobrý číšník a platí stále, že náš zákazník - náš pán?

Duran má kapacitu 240 míst, v létě
díky zahrádce dalších 150. Jak zvládnete takové množství kočírovat, existuje na to nějaký fígl?

Šéf servisu Lukáš Jedlička

V Duranu jste začínal jako číšník
takřka před dvaceti lety, pak jste pět
let strávil jako provozní v restauraci
U Radnice. Jak na to vzpomínáte?
Byla to hozená rukavice, obrovská škola. Podařilo se nám restauraci dostat do
skvělých čísel, ale bohužel to skončilo
špatně. Nicméně, jak se říká, všechno zlé
je pro něco dobré a já se vrátil na Duran.
Tenhle podnik totiž funguje jako žádný
jiný, kdokoli přijde zvenku, nestačí se divit. Je tu obrovská síla v týmu, ve skvělém
kolektivu. Každý tu má svoji roli a teprve
dohromady tvoříme dobře fungující stroj.

Takže sólisty v Duranu netrpíte?
Není tu pro ně jednoduše místo. Buď jste
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týmový hráč, nebo jdete z kola ven. A to
platí i pro mě jako šéfa provozu. Nejsem ten typ vedoucího, který stráví den
v kanceláři a tváří se důležitě. Jen co se
ve dveřích zjeví host, jdu ho usadit, a jakmile usadím posledního, zahazuji desky,
nosím talíře nebo pulíruji příbory. Je to
stejné, jako když skládáte tým ve fotbale
nebo v hokeji – potřebujete dříče, útočníky, obránce. Každý má v týmu svoji roli
a teprve jako celek můžeme opravdu dobře dělat svoji práci. Každý den proto děláme porady, každý den se před polednem
sejdeme a mluvíme o tom, co je potřeba
prodávat nebo na co hosty upozorňovat.
Komunikace je v naší práci nesmírně důležitá.

Nikdy nejede celá hospoda naráz, vždycky
musí být nějaký plac vypnutý. Za ty roky
už ze zkušeností víme, kolik toho můžeme pustit do kuchyně. Můžete mít deset
kuchařů, deset číšníků, deset terminálů
na markování, ale kuchyň má zkrátka určitou kapacitu a v daný moment prostě
víc sporáků ani pánviček nevykouzlíte.
Díky tomu, že majitel pan Syrový hodně
investuje do moderních technologií, které
nám zjednodušují práci, se nám významně
uvolňují ruce a oproti jiným restauracím
si můžeme dovolit v tomto směru trochu
čarovat. Samozřejmě ale v mezích. Dalším „nástrojem regulace“ jsou rezervace.
Hosté se často diví, když přijdou a vidí
na stolech samé rezervačky. Je to z toho
důvodu, že potřebujeme hosty nějak organizovat. Není to tak, že bychom se chtěli
naparovat plně rezervovanou restaurací,
pomáhá nám to právě v organizaci práce.
Vím přesně, kolik mohu obsadit stolů na
poledne, kolik na druhou hodinu odpoledne, a tak dále. V momentě, kdy zahlásím
stop stav, máme prostě vyprodáno. I kdyby přišel, nevím kdo, jakmile je stop stav,
neznám bratra. (smích)

Jaké jsou pro vás ty nejstresovější situace?
Jsou to právě dny, kdy naberete hodně
rezervací, úplně to neodhadnete, hosté „jako naschvál“ sedí déle než obvykle.
Mezitím vám přicházejí další potvrzení zákazníci, přičemž volné stoly nemáte. Naštěstí se to ale stane tak třikrát, čtyřikrát
do roka a vždycky takovou situaci během
deseti minut vyřešíme. Mám za zády fungující tým, umím přemýšlet dopředu, a to
je asi základ úspěchu. Úplně nejhektičtější
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Obecně řečeno je výběr zaměstnanců těžký, ze škol kvalitní číšníky nenaberete. Je
to problém, protože buď neumí nic, nebo
pouze to, co se učila ještě moje generace
před 20 lety – přitom gastronomie se za
tu dobu posunula mílovými kroky dopředu. O jazykové vybavenosti servisu nemluvě. Ze zkušenosti můžu říct, že je mnohdy
lepší vzít někoho z ulice, kdo to sice nikdy
nedělal, ale má chuť pracovat, má šmrnc
a zájem. Do takového člověka má smysl investovat čas, energii a naučit ho to.

Trpíte pracovní deformací? Stane se
vám, že přijdete jako host do restaurace, rozhlédnete se a říkáte si: tak
tady to nefunguje?
Nejsem kritik. Když jdu do restaurace, tak
se chci hlavně dobře najíst, neporovnávám. Je ale pravda, že se občas neubráním
takové myšlence, když přijdu na plac, kde
je sto míst a dva číšníci. To úplně chápu,
že jsou vyšťavení a nestíhají. Určitě ale
nejsem ten, kdo by je v tom ještě schválně
„máchal“.

Toho si asi užijete sám dost v práci
každý den. Jaké nejčastější konflikty
s hosty řešíte?

Tým restaurace Duran

jsou asi víkendy v době obědů – pátek až
neděle. Poslední dobou si u nás bez rezervace nesednete. Řešíme, jak poptávku
uspokojit, což je skvělé, protože to může
říct asi málokterá restaurace, zároveň je
ale samozřejmě nepříjemné, když musíte během poledne třeba 30 nebo 40 lidí
poslat pryč.

Jaký jste šéf?
Bývám vnímán jako „ten zlý“. Vyplývá to
asi z toho, že mi obsluha jen tak něco nenamluví. Stačí mi projít plac a vidím, jestli
plave, nebo ne. Roky v pozici číšníka mě
naučily. Moc dobře vím, s čím se obsluha

musí nebo nemusí potýkat, a tak mě tak
snadno neopije rohlíkem. Ve finále si ale
myslím, že jako šéf jsem férový a spravedlivý.

Říká se, že servis prodává hospodu.
Jak se pozná opravdu dobrý číšník?
Podle čeho si své lidi vybíráte?
Číšník je psycholog a uklízečka v jednom.
V zásadě musí mít hosty rád a mít radost
z toho, že je obsluhuje. Musí umět příjemně komunikovat, být pozorný, slušný a neskutečně pořádný. Tak poznáte průměrného číšníka od opravdu skvělého. Tam
se láme chleba a takových je hrozně málo.

Jako provozní jsem takovým pomyslným
hromosvodem mezi hosty, číšníky a kuchyní. V dnešní době anonymních recenzí
na internetu je to ještě horší. Papír snese všechno, však to znáte. Nejčastěji asi
řešíme nespokojenost s čekací dobou
na jídlo nebo nevyhovující pokrm. Jak už
jsem ale zmínil, je to hlavně o komunikaci. Když si dáma objedná například flank
steak, musím ji dopředu upozornit, že se
nejedná o tak jemné maso, které se samo
rozpadá na jazyku. To je vlastně hlavním
úkolem servisu - předejít možnému zklamání z důvodu očekávání, které nevhodně vybraná specialita nebo i víno nemůže
naplnit. Nezřídka se stává, že si zákazník
po 30 minutách přípravy jeho jídla už ani
nepamatuje, co si objednal. Potom umět
„vyžehlit“ takový průšvih vyžaduje velké
sebeovládání. Většinou je to padesát na
padesát, chyba se stane někde uprostřed.
O to líp však musí servis fungovat, hosty
zabavit, omluvit se, donést nějakou pozornost. Když si zákazníka nehledíte, určitě se
nemůže cítit příjemně a potom, i kdybyste
mu nakrásně přinesla „zlatého čuníka“, nebude už zkrátka z principu spokojen. Pořád
platí: náš zákazník - náš pán. I v 21. století.
Michaela Zumrová
foto: Jakub Misík
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RESTAURACE AQUARIUM:

S Da Vincim v kuchyni
Je snadné skvěle jíst, když víte kde. Že je to banální konstatování? Možná. Nicméně pokud v Hradci ještě váháte, znamená to, že jste prozatím míjeli restauraci Aquarium v Rybově ulici. Najděte si tam cestu a vaše gurmánské toulky se
napříště obejdou bez zaváhání. Pokud potřebujete zvláštní záminku k návštěvě, máme ji! Nebo snad myslíte, že Grand
Restaurant Festival 2019, kterého se Aquarium účastní jako jediná hradecká restaurace, není dostatečným důvodem?

Festivalové menu Restaurace Aquarium

Křupavý telecí brzlík a telecí tartar s podmáslím
a lanýžem, hořčičné semínko a zelená omáčka
„verde“

Zápolení v 10. ročníku prestižního svátku
všech českých milovníků jídla, které svým
jménem zaštiťuje autor ikonického gastronomického průvodce Pavel Maurer, je
pro Aquarium velkým svátkem. „Pro nás je
to už posedmé, co jsme součástí Grand Restaurant Festivalu, a je to pro nás zase stejná
výzva jako poprvé. S každým ročníkem sice
na jednu stranu rostou naše zkušenosti, na
druhou si ale pokaždé zase o něco zdviháme
laťku, kterou ten další rok samozřejmě nejen
že nemůžeme shodit, ale musíme ji znovu
posunout i o něco výš,“ netají se ambicemi
šéf restaurace Jiří Bodlák. Standardní menu
Aquaria voní po španělských a středomořských večerech s talířem tapas, voňavou
paellou, dary moře a sklenkou dobrého vína.
Festivalová nabídka pak na stůl hradecké
restaurace přináší specificky italské chutě,
které oslňovaly už samotného Leonarda

Mořský ďas se sépiovými „vermicelli“ a omáčkou
z choriza, česnek, chilli, pečené papriky,
bylinkový salátek

da Vinciho. Ten je totiž ústřední postavou
letošního ročníku. Proč zrovna on? „Leonardo definoval jako první mimo jiné i zásady
slavnostního stolování. Festivalové pokrmy
budou proto inspirovány da Vinciho dílem,
ale i renesanční, italskou a českou kuchyní,
Milánem či Florencií,“ vysvětluje Pavel Maurer. Ostatně, proč se nepodívat, co se dělo,
když slavný Lenardo odložil štětec a chopil
se vidličky? Spolehlivě víme jen to, že byl vegetarián. Ovšem protože kuchyni renesanční Itálie vládly těstoviny, lehko si domyslíme, čím se slavný vynálezce posiloval mezi
tvořením. A jak se s da vinciovskou výzvou
poperou v Aquariu? Šéfkuchař Miroslav
Barcík sestavil speciální tříchodové menu,
které spolehlivě zabrnká na struny chuťových buněk zkušených gurmánů. „Jako
Amuse-bouche budeme servírovat bon-bon
z kachních foie gras. Předkrm tvoří křupavý

Rozebraný „Créme Caramel“ s pomerančovou
omáčkou z Grand Marnier, kandovaná kůra,
křupavá sezamová oplatka a pistáciová zmrzlina

telecí brzlík spolu s telecím tartarem, podmáslím, lanýžem, hrubozrnnou hořčicí a zelenou omáčkou verde,“ popisuje šéf kuchyně
Aquaria. Hlavním chodem je mořský ďas se
sépiovými vermicelli, pečenými paprikami,
omáčkou z choriza a bylinkovým salátkem.
Pozornosti těžko ujde dezert v podobě
rozebraného Créme Caramel s omáčkou
z Grand Marnier, pomeranči, kandovanou
kůrou, křupavou sezamovou oplatkou a pistáciovou zmrzlinou. Sbíhají se vám sliny? Tak
pospěšte! Prvního prosince odstartovaly rezervace, které nesmíte zmeškat. Už teď si
můžete na www.grandrestaurantfestival.cz
zajistit místa u stolů, na nichž se bude servírovat festivalové menu. Od poloviny ledna
do konce února tak máte jedinečnou šanci ochutnat menu, kterým by nepohrdl ani
slavný mistr italské renesance.
Emil Stelinger
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Buď můj Valentýn
Nejsou-li peníze, není láska - praví stará lidová moudrost. 14. února to nejspíš platí dvojnásobně. Nenaplněná očekávání
způsobila už nejeden partnerský svár. Jestli to ale i funguje obráceně, tedy, že solventní milovníci to mají s láskou
jednodušší, o tom by se daly vést hodně dlouhé diskuze. Vraťme se tedy raději ke dni, který je oslavou nejemotivnějšího
lidského citu.

Krutá historie

Buďte originální

Jak už to na světě chodí, ke všemu příjemnému vede trnitá, ne-li přímo krvavá
cesta. Lidstvo možná potřebuje obětní
beránky, jejichž utrpení pak může bujaře
slavit. V tomto případě to byl kněz Valentýn. Ten žil údajně ve starověkém Římě ve
3. století, za vlády císaře Markuse Aurelia
Claudia. Valentýn byl rebel. Nerespektoval
totiž císařovo nařízení, které jeho vojákům
zakazovalo se ženit. Markus Aurelius měl
pro své přísné rozhodnutí pochopitelné
pohnutky – vojsko upevňovalo jeho moc
a zamilovaný voják je poloviční voják. Potřeboval muže, kteří se nebojí nastoupit do
nebezpečných bitev a nebudou z válečného pole utíkat domů k manželkám. Podle
legendy ovšem jeho pochopení Valentýn
nesdílel a tajně mladíky se slečnami oddával. Když za tuto rebelii skončil za mřížemi,
mladí milenci mu pod okno jeho cely údajně nosili vzkazy a dárky. Možná ze zvědavosti ho jednoho dne přišla navštívit také
žalářníkova dcera. Valentýn se do ní zamiloval a v den popravy - 14. února roku 269
- jí zanechal milostný vzkaz.

Čokoládová srdíčka, bonboniéry, rudé růže
a večeře při svíčkách. Klasika, která nezarmoutí. V duchu moderních trendů by to
ale možná chtělo trochu víc fantazie. Co
třeba potěšit svůj protějšek koláží vašich
letitých únorových fotografií nebo, v případě mladších vztahů, „highlights“ snímků z vašich společných chvil… a když jsme
u toho, právě ty chvíle jsou beze sporu nejvíce, co můžete svému partnerovi nadělit.
A tak si zkrátka věnujte trochu víc společného času. Vezměte svou drahou polovičku
třeba na oblíbené místo, kde bude předem
ukryté překvapení. Nezapomeňte na vtipné
indicie, aby bylo hledání zábavnější. Raději
ale do dutiny starého dubu neschovávejte
zlato, šperky a drahé kamení. Abyste na-

místo svého partnera nepotěšili například
neznámého sběratele keší.

Jak se slaví jinde
Originalita je nejvíce žádaná i tam, kde se
ze svátku sv. Valentýna stal hlavně svátek
obchodníků - v USA. Přesto je tu statisticky
nejoblíbenějším dárkem pafém či kosmetika anebo pozvání na večeři. Britské dívky
zase více touží po čokoládě a plyšových
medvídcích a mají také jeden roztomilý zvyk - ráno brzy vstanou a pospíchají
k oknu. Podle tradice se jejich vyvoleným
stane první muž, který na ně do okna pohlédne.
Lucie Chytilová

Historici ovšem první písemné zmínky
o oslavách svátku sv. Valentýna nalézají až
o několik století později. Jednu z prvních
valentýnek zřejmě poslal své ženě v roce
1415 mladý francouzský vévoda Karel Orleánský, který byl zajat v bitvě u Agincourtu a potom mnoho let vězněn v londýnském Toweru. Odsud posílal manželce
milostné básně, které jsou dodnes k vidění
v Britském muzeu. Právě v Británii se pak
posílání valentýnských přáníček rozmohlo nejdříve – už na začátku 19. století. Do
Spojených států amerických ho v roce 1847
importovala podnikavá dcera obchodníka
s papírem, která valentýnku dostala jako
pozdrav od známých z Británie.
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Zima? Zima!
Pro někoho to jsou Vánoce, pro jiného lyžování…no a pro nemálo z nás je zima obdobím, které by bylo nejlepší prospat
- jako to dělají třeba medvědi. Pokud patříte do téhle poslední skupiny, zbystřete! Máme pro vás zaručený návod, jak
období na rozhraní starého a nového roku nejen přežít, ale jak si ho i užít.

Zachumlejte se!
Ukázková zimní pohoda je ta v teplých ponožkách a svetru, s hrnkem nebo sklenicí
něčeho dobrého, a to nejlépe před plápolajícím krbem. Místo a další zúčastněné
osoby si už dosaďte sami. V mrazivé zimě
podvědomě vyhledáváme zahřívání na
spoustu způsobů, pohodu a zachumlání…
třeba do hřejivé deky, plyšového overalu,
peřin po babičce nebo prostě, do čehokoliv chcete. Ať už se spokojíte s praskáním
hořícího dřeva nebo si pustíte oblíbenou
hudbu, zachumlaná pohoda bude dokonalá.

Vyrazte ven!

Slavte Vánoce!

Bilancujte a plánujte!

Prvním fíglem, jak si zpříjemnit tu část
zimy, která patří ještě do starého roku, je
náležité slavení Vánoc. Ponořte se do nich
až po uši a užijte si letošní advent jako
žádný předtím. Zajděte na předvánoční
koncert, vyzdobte svoji domácnost, poslouchejte a zpívejte si koledy, nakupujte
dárky, těšte se ze sváteční atmosféry ve
městě, přispějte na dobrou věc, užívejte domácí pohody ve světle svíček, noste
svetr se sobem... Jen s tím nezapomeňte
začátkem ledna přestat!

Konec něčeho starého, začátek něčeho
nového. To svádí k bilancování a plánování. Naši předkové se touto dobou mnohem
víc, než dnes my, věnovali vzpomínání na
vše dobré i špatné, co starý rok přinesl. Na
ty, kdo je opustili, a samozřejmě se upínali
k novému roku jako k symbolickému novému začátku. Udělejte to stejně. Zavzpomínejte, co jste dělali třeba 12. května, kdo
vás nejvíc potěšil a co vám udělalo radost.
Přemýšlejte také, co si slibujete od roku
následujícího.
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Zkuste na chvíli opustit své vyhřáté domácí
hnízdo a vyrazte ven. Byli jste vůbec někdy
na procházce v zimním lese? Užijte si ji, je
to totiž úplně jiný zážitek, než jaký znáte
po zbytek roku. Choďte na procházky zimním městem, sem tam se zastavte na kávu
nebo něco dobrého. Jeďte za město, do
přírody a pozorujte ji. Věřte, že o to raději
se do tepla domova budete vracet. Jen se
nezapomeňte pořádně obléct, aby z toho
nebyla angína.

Jezte a pijte!
Na hubnutí do plavek je ještě dost času,
takže si bez větších rozpaků dopřejte, na
co máte chuť. Zimním tabulím dominují
spíše tradiční jídla a třeba i zvěřina, vánoční menu je pak kapitolou samou pro sebe.
Dobré jídlo a pití dokáží spolehlivě zlepšit
náladu i v protivném zimním dni a pokud
jde například o horké nápoje, zahřejí vás po
návratu z procházky anebo i na ní – proč
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si nevzít do termohrnku svařák? S detoxem
počkejte na jaro.

Uklízejte!
Tohle bude patrně nejméně populární
rada tohoto návodu, ale přesto věřte, že
zimní úklid je v mnohém praktický. Především na něj máte čas. Zotvírejte skříně
a zhodnoťte, co už neoblečete, co jste za
uplynulý rok ani jednou nepotřebovali, co
už si vůbec nepamatujete, že máte, případně co jste jako nevhodný dárek pečlivě uklidili až na dno. A v neposlední řadě
– když zvládnete tohle všechno v zimě,
můžete zapomenout na příslovečný jarní
úklid a jaro si, na rozdíl od zimy, můžete
užívat už venku.

Čtěte!
Taky máte pocit, že jste nejméně tři čtvrtiny své knihovny vlastně nečetli a to, co
jste přečetli, si už nepamatujete? Zima je
ideální čas na to „přelouskat“ pár knížek.
Ať už se pustíte do detektivky, životopisu,
románu nebo do něčeho těžšího, urči-

Zima

tě vám dá čtení zapomenout na protivné
počasí za oknem. Náš tajný tip v tomto
směru jsou cestopisy, a to zejména takové, které líčí návštěvu Afriky, Austrálie či
jiných teplých krajin. Vzpomínky polárníků vynechte.

Naučte se něco nového!
Cokoliv! Zima je ideální čas, kdy se naučit
něco nového. Třeba vařit – nebaví vás věčně ohřívat párky a dělat topinky? Teď je ta
pravá chvíle stát se královnou či králem
kuchyně. Nebo co se naučit pořádně tančit? Večírky a plesy jsou tu nato tata, tak
hybaj do nejbližších tanečních, ať si rumbu na parketu nespletete s rumem u baru.
Nu a pokud jste hodně odvážní a chcete se
se zimou skamarádit, zapište se do lyžařské školy nebo vezměte brusle na nejbližší
zamrzlý rybník.

Provětrejte velkou
večerní!

než v březnu. Venkovské plesy, maturitní,
firemní, absolventské, abiturientské, reprezentační, městské - pokud jste milovníkem křepčení na parketu, kdo ví, jestli
vám jedny střevíce budou na celou plesovou sezonu vůbec stačit. Chcete se praštit
přes kapsu? Vydejte se na ten nejslavnější
evropský ples do vídeňské opery. Ovšem
vstupenky seženete až na ročník 2020…

Spěte!
Něco na tom zimním spánku je. Krátké dny
a dlouhé noci, brzké šero, dny bez sluníčka. To všechno nás spolehlivě zahání do
pohodlí našich království peřin a polštářů,
kde je prostě a jednoduše dobře. Znáte to
– v létě je skoro hřích jít brzy spát nebo
vstávat pozdě, ale v zimě? Ta k tomu přímo vybízí! Vyhřátá postel, tma za oknem
(případně za závěsy), teplé pyžamo a nikdo na vás nemůže. Nerozpakujte se tak
strávit třeba i celý den.
Emil Stelinger

A jsme u toho – ach, ty večírky a plesy. Začne to už před Vánocemi a neskončí dřív
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Stopa!

Východočeši, chcete vyrazit na
běžky, a nevíte kam? Hradečáci
to mají nejblíže do Krkonoš či
Orlických hor, Pardubičtí zase
k Železným horám a Žďárským
vrchům. Variant, jaký okruh si
v horách zajedete, je nespočet
a záleží na každém, na co
si troufne. Nás zaujala tato
pětice tras, a plán na letošní
zimu tak máme jasný. A co vy?
Prozkoumejte naše tipy, s nimi
budete běžkařským stopám „na
stopě“.
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KRKONOŠE: Po stopách
Sněženek a Machrů
Co takhle zaběhnout si trasu, ze které se
Viky Cabadaj vrátil nachlazený, Karel Mácha nervově otřesený a Radek Převrátil se
zlomenou běžkou? Stačí vyrazit do Špindlerova Mlýna, nechat se vyvézt lanovkou
na Medvědín a po výstupu se držet červené.
Ta vás povede přes Zlaté návrší k Hančovu
pomníku a dál, až k Ambrožově vyhlídce.
Odsud sjedete k Labské boudě, kde můžete načerpat sílu na další jízdu. Neberte ale
naše doporučení na lehkou váhu, jelikož
energie budete potřebovat značnou zásobu. Od Labské boudy totiž příjemné klesání
střídají prudká stoupání a naopak. Po cestě

minete Pančavskou louku, Voseckou boudu,
skalní útvar Tvarožník, horu Violík, Sněžné
jámy, a dorazíte tak až k úbočí Vysokého
kola, které se stalo Machrům osudným. I vás
zde čeká sice krátký, ale velmi prudký sjezd
ke slavné Martinově boudě, kde celá jejich
nešťastná výprava započala. Pánové si právě
zde chtěli dopřát pauzu, zatímco instruktor
Prťka, pardon Brťka, je hnal dál. Vy odpočívat nemusíte, neboť si nyní užijete parádní
sjezd do Špindlerova Mlýna. Nejprve sjedete
po zelené na Medvědí boudy a k Dívčí lávce
a pak už jen pronásledujete modrou značku,
která vás kolem Labe dovede do cíle.
Běžkařský okruh je značený červenou barvou skutečně oprávněně, neboť je fyzicky

náročný a nedoporučuje se ho zdolávat za
nepříznivého počasí. Trasa ve filmu vedla opačným směrem, a sice od Martinovy
boudy přes Vysoké kolo směrem k Labské
boudě. Zvažte své síly a lyžařské schopnosti,
protože námi vytipovaná dvacetikilometrová „zkratka“ bude stejně jako ta filmová sice
delší, zato horší cestou. Raději to objeďte po
zelený. Dřepkins!

ORLICKÉ HORY: Na stopě
Aloise Jiráska
Kačenčiny hory, jak by je nazvali znalci
Aloise Jiráska, jsou jako stvořené pro běžkaře, neboť absence výraznějších převisů

a zlomů zaručuje příjemnou projížďku jak
pro zdatné, tak i rekreační sportovce. Nemusíte se tedy bát žádných prudkých sjezdů či stoupáků. Ne všechny hory mohou
poskytnout tak příznivé podmínky. Proto
tu také najdete hned několik upravovaných
běžkařských stop. Trasy jsou pravidelně
udržované, nenáročné a na hřebeni vás
odmění výhledy, které vás doslova přimrazí. Jednu nevýhodu Orlické hory ale přece
jen mají – ve vyšších polohách totiž jen velmi výjimečně narazíte na hospůdky, kde by
vás obsluha posléze „rozmrazila“ výtečným
horkým nápojem. Zato prvorepublikových
bunkrů je tu přehršel. Před zimou vás však
mnoho neochrání. Snad i pro ty výhledy je
nejvyhledávanější běžkařskou magistrálou

Jiráskova horská cesta, dlouhá dobrých 170
kilometrů.
Nejideálnějšími výchozími místy běžkařů
jsou lyžařská střediska v Deštném, Říčkách
a v Čenkovicích, kde se můžete mazaně nechat vyvézt lanovkou takřka až na hřebeny
hor. Okruh, který jsme pro vás vybrali, je
dlouhý 21 kilometrů a nachází se, jak jinak,
než úplně nejvýš, na hřebenech. Jde o nejkrásnější úsek, který lze po orlické hřebenovce na lyžích uběhnout. Ve Ski areálu
Deštné tedy nasedněte na lanovku směr
Studený vrch. Po modré se vydejte směr Luisino údolí, odkud vás už z dálky bude vítat
trůn princezny Kačenky, a to nejvyšší bod
Orlických hor - Velká Deštná. Tu byste sice
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pokrývky, jsou i pravidelně upravovány.
My jsme si vybrali okruhy nedaleko vodní
nádrže Seč. Použití množného čísla není
náhoda ani chyba, trasy se totiž kříží, jsou
tak vzájemně propojeny a dají se snadno
kombinovat. Na stopu se můžete napojit
z vesnice Kovářov, konkrétně u tamní čerpací stanice. Marně budete v průběhu jízdy
vyhlížet značení. Ukazatele směrů daných
tras najdete vždy jen na rozcestích. Ale
nebojte se, zabloudit nemůžete. Všechny
stopy totiž končí na Seči na jednom místě,
stejně tak i v Kovářově. Celková délka okruhů je 10 kilometrů. Jsou nenáročné, vhodné
tedy i pro začínající běžkaře. Jediné, co se
tomuto místu dá vytknout, je fakt, že běžecké stopy na několika místech přetínají
silnice.

ŽĎÁRSKÉ VRCHY: Stopa,
stopa a zase ta stopa
nejrychleji zdolali po zelené, ale prr - tato
trasa se nedoporučuje! Raději zvolte upravenou běžkařskou stopu kolem vrcholu
Maruša. Pokud vám počasí bude přát, tak
z rozhledny, která se tyčí na samém vrcholu, nahlédnete do Krakonošova panství či
k sousedům do Polska. Následně vás čeká
sjezd k horské boudě, velmi dobře známé jako Masarykova chata. Tam se určitě
neváhejte řádně posilnit, neboť jste právě
v půli své cesty. Od ní pokračujte dále po
červené, která vás dovede zpět do výchozího bodu, tedy Deštné. Ač vás ona červená
značka může odrazovat, nedejte se, trasa je
vhodná i pro sváteční běžkaře jako příjemný celodenní výlet.

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK: Bílou
stopou za slůnětem
Řeč není o návštěvě ZOO, ale o nejvyšším bodu Pardubického kraje, ke kterému
z Hradce pojedete přibližně stejně dlouho jako z Pardubic. Socha slůněte, kterou
zde najdete, se stala symbolem Králického
Sněžníku. Do kraje pod sebou tu shlíží už
bezmála 90 let. Není tedy divu, že na sobě
nese stopy drsného horského podnebí.
Slůně ovšem není to jediné, co tu na vás
bude čekat. Fascinující je výhled na hřebeny Hrubého Jeseníku a Orlických hor. Při
dobré viditelnosti budete mít jako na dlani
i krkonošské vrcholky.
Připravte se na trasu v délce necelých 25
kilometrů. Výchozím místem budiž ski are72

ál v obci Horní Morava, kde (třikrát hurá!)
jezdí vlek. Po výstupu se vydejte vstříc
modré značce, která vás povede okolo hory
Slamník. Odtud vás pro změnu zelené značení dovede opět na modrou hřebenovou
trasu. Poběžíte přes vrchy Podbělka a Sušina až ke křižovatce, kde vyměníte zelenou za červenou. Po ní se dostanete až na
úplný vrchol Králického Sněžníku. Až se
dostatečně pokocháte výhledem do všech
světových stran, nezapomeňte slůně na
rozloučenou pohladit po chobotu – štěstí
přece není nikdy dost. Cestou zpět na Horní Moravu se držte na trase červené značky,
která kopíruje česko-polskou státní hranici. Několik set metrů pod vrcholem potkáte skály a kamenné moře zvané Vlaštovčí
kameny. Až projedete kolem vrchů Malý
Sněžník a Klepý, stanete v údolí Hlubokého
potoka. Zde se na moment zastavte, neboť
toto místo nabízí další úchvatný pohled na
protější hřebeny hor. Poté pokračujte opět
po červené, neminete tak rozcestí Nad Sršňovkou a Pod Klepáčem, kde na vás čeká už
jen pohodlný sjezd na Horní Moravu.

ŽELEZNÉ HORY: Ze stopy
do stopy
Pokud máte chuť jen na krátký běžkařský
výlet, při kterém nebudete každou chvíli
lapat po dechu, vyrazte do Železných hor.
Mezi lyžaři tolik známé nejsou, zato pro
běžkaře se staly hotovým rájem. Běžkařských tras je zde hned několik, a pokud
paní Zima letos nadělí dostatek sněhové

Jak jejich název prozrazuje, Žďárské vrchy
najdete u Žďáru nad Sázavou. My však na
běžkách doporučujeme putovat Novoměstskem. Krajina Žďárských vrchů není
chudá na louky, pole a pastviny. Když je
tedy zavane sníh, láká každoročně nové
i zkušené nadšence. Středobodem zájmu většiny běžkařů jsou trasy okolo Nového Města na Moravě, i proto se zde už
od roku 1934 pravidelně koná závod Zlatá
lyže. Závodní okruh prozatím vynecháme
a vydáme se na trasu dlouhou necelých 23
kilometrů. Vyrazíte totiž směr Jiříkovice,
okruh vás povede přes Sykovec a Studnici
zpět do Nového Města na Moravě. Běžky
nasaďte u lyžařského a biatlonového areálu
Vysočina Aréna, kde na vás hned v úvodu
čeká stoupání přes Vlachovice k rybníku
Sykovec. Zde, poblíž kempu, potkáte rozcestník, který ukazuje cestu k obci Rokytno. Pokud budete mít času nazbyt, zajeďte
se podívat do vesnice Tři Studně, která se
u rybníka nachází. Pyšní se totiž nejmenším náměstím na světě a je zapsaná v české
knize rekordů. Poté projedete kolem Osady
Yukon. Do cesty se vám vzápětí postaví nejvyšší bod tohoto okruhu, a sice obec Studnice, která je zároveň i nejvyšší položenou
obcí tohoto regionu. Odměnou za výstup
vám bude sjezd kolem Pohledeckého kopce a přes vesničky Pohledec a Maršovice se
vrátíte zpět do Nového Města na Moravě.
I tady vás čekají přejezdy přes silnice. Vesměs si však užijete především lesních cest,
polních a lučních rovinek. A za to ten výlet
stojí!
Adéla Němečková

Klicperova 1266/1, Hradec Králové 500 03
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VÁNOCE NEJEN PODLE ČESKÝCH TRADIC:

Dárky nosí…
čarodějnice?!
Divoký jezdec, Černý Petr, Knecht Ruprecht… Že vám to připomíná ledacos, jen ne Vánoce? V Evropě by s vámi
nesouhlasili. Vánoční legendy, jak je známe u nás, se sice v ledasčem podobají těm evropským, ale zároveň se i v něčem
liší. Krátký výlet současnými i dávnými vánočními tradicemi vám ukáže, jak bohatý je předvánoční kalendář na starém
kontinentu.

JEZDCI NA KONÍCH
Především - vánoční čas se dříve rozprostíral od konce října do začátku února. Tak
dlouhé období bylo spojováno s Vánocemi,
s přípravou na ně a s jejich dozvuky. Prvním světcem předvánočního období byl
svatý Martin, který zároveň otvírá zajímavou skupinu postav spojených s Vánocemi, jež mají jedno společné – jsou to jezdci
na koních. V anglosaských zemích se obje-

voval Divoký jezdec, zvaný také Děs, který
oblečen do hrubého oděvu, brázdil krajinu
na hřbetě grošovaného koně a bylo lepší
jít mu z cesty.
Svatý Martin, jak ho známe my, s bohulibou tradicí mladého vína a pečené husy, je
proti němu mnohem kultivovanější postavou. Téměř zapomenutá je pověst o tom,
jak Martin věnoval půlku svého pláště žebrákovi, kterým však nebyl nikdo menší než

sám Ježíš. Dalším z předvánočních jezdců
je svatý Mikuláš, kterého legenda líčí také
na koni, tentokrát ovšem na bílém, stejně
jako Martina. V Holandsku jej znají pod
jménem Sinterklaas a potkat ho můžete
už od půlky listopadu. Je starý, vousatý
a oděný v biskupskou mitru. Jeho věrným
společníkem je zde Zwarte Piet neboli
Černý Petr, který si plní pytel zlobivými
dětmi. Nepřipomíná vám to něco?

POSLOVÉ PEKLA
No jistě, to přece dělá i čert, pomocník
svatého Mikuláše, jak ho u nás známe
z jednoho prosincového podvečera. S pytlem v jedné ruce a metlou nebo koštětem
v druhé vyráží spolu s Mikulášem a andělem vylepšovat morálku dětí. Chvíli pouští
hrůzu na vystrašenou drobotinu, až se do
situace vloží anděl a Mikuláš s drobnými
dárky a celá „děsivá návštěva“ se v dobré
obrátí. Zkrátka - v Čechách vám od čerta
(většinou) nic nehrozí. To jeho rakouský
příbuzný – Krampus - vás nejen postraší,
ať je vám pět nebo padesát, protože jeho
zjev je opravdu děsivý, a s naším spíše
dobráckým čertem si tedy moc podobný
není, ale ještě vás bez rozmyšlení šlehne
metlou nebo vytáhne z publika při pověstných průvodech a společně se svými kumpány celkem bolestivě vyplatí.

ilustrace: Seana Seet
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V Německu zase dříve úřadoval Knecht
Ruprecht, čert v mnišském hábitu, který
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zobáku, které skrývaly jejich tvář. Vkradly
se potichu do stavení a zjišťovaly, zda hospodyně náhodou nepředou či nederou
peří, což se dle tradice v tento den nesmělo. A dětem, které se o adventu nepostily,
dokonce hrozily rozpáráním břicha!

STRŮJCI NADÍLKY

se později stal součástí mikulášské družiny. Je vousatý a umazaný od sazí, představujících popel, kterým si kajícníci potírají
tváře.

VÁNOČNÍ DÍVKY
Od svaté Barbory jsme si zvykli dostávat
malou nadílku do punčochy, případně
víme, že se po ní jmenují třešňové větvičky, které mají do Vánoc vykvést. Dříve
bychom ale Barborky potkali především
na obchůzce po vesnici, nejrozšířenější
byl tento zvyk koncem 19. století. Tvořily předvoj svatého Mikuláše, když oděné
v bílé šaty s modrou či červenou šerpou

vyzvídaly, zda jsou v té které domácnosti
hodné děti. Hodné odměnily a o těch zlých
svatému Mikulášovi pověděly, že se u nich
ani nemusí zastavovat.
Druhou dívkou předvánočního času je svatá Lucie. V severských zemích je její svátek
významnou součástí adventu. Třeba dánské Lucie nosí na hlavě korunu ze zlatých
řetězů nebo svíček a přinášejí tak trochu
světla do sanatorií či nemocnic. Švédské Lucie zase doprovází spousta malých
pomocníků - chlapců, dívek a elfů, kteří
roznášejí kávu, paprikové keksy a šafránové housky. Po českém venkově obcházely Lucky v předvečer svátku sv. Lucie ve
strašidelných, špičatých maskách ve tvaru

Už je to tak – nejdůležitější postavu českých Vánoc, našeho Ježíška, nikdy nikdo
neviděl. Ať jste za zvuku zvonečku utíkali k rozzářenému stromku seberychleji,
nebo jste okamžitě vykoukli z okna, spatřit
jste ho zkrátka nemohli. To je však v Evropě celkem výjimka. V Německu a Rakousku dárky naděluje Christkindl, tedy
Ježíšek, kterého ale vidět můžete! Třeba
na některém z tamějších adventních trhů.
Představuje ho dívka s blonďatými kudrnatými vlasy, zlatou čelenkou nebo korunkou, oděná v bílých šatech.
Podobně vypadá i švýcarské WienechtsChindli, které se objevuje celé zahalené
v několika vrstvách závojů, jež drží zlatá
koruna na jeho hlavě. V Itálii a italsky mluvících regionech Švýcarska je to zase čarodějnice Befana, která nosí dárky. Hází je
komínem do vyleštěných bot či punčoch,
ovšem pozor – ne 24. či 25. prosince, ale
až 5. ledna. Na Sicílii ji zase znají jako Vánoční stařenu, která dárky přináší už na
Štědrý den.
Emil Stelinger
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MARTIN TUREK:

Softball není soft
Odpaloval na softballových hřištích Nového Zélandu, USA či Argentiny, reprezentuje Českou republiku na mistrovstvích,
trénuje ženský tým – a to je mu pouhých 21 let! „Když jdu na pálku, vypínám hlavu. Jakékoliv starosti jdou stranou,“ říká
Martin Turek, který už dvanáct let obléká dres s číslem 69 za softballový klub Pasos Pardubice.

Foto: Libor Matějka

Softball a baseball – na první pohled
totožné sporty. V čem spočívá rozdíl?
V detailech. V baseballe má míč velikost tenisového míčku, v softballe je o něco větší.
Hřiště na softball je ale přibližně o čtyřicet
metrů kratší než to na baseball. Další rozdíly můžete pozorovat v odlišnosti pálek
nebo v pravidlech, nejzřetelnější je ale styl
nadhozu míčku. Softballový nadhazovač
hází spodem, zatímco baseballový nadhazuje vrchem. Jelikož se u nás hází spodním
obloukem a z kratší vzdálenosti, je o něco
těžší míček z pozice pálkaře trefit. Navíc softball je ryze ženský sport. V Americe baseball hrají muži a softball téměř jen ženy.

Proto ta jemnost v názvu?
Zřejmě, i když to tedy o moc jemnější sport
než baseball není. Většina lidí si, i díky názvu, myslí, že míček je měkký. Přitom, věřte
mi, do hlavy by jím rozhodně nikdo dostat
nechtěl. Softball zkrátka vznikl jako odnož
76

baseballu. Ženy nedokázaly odpálit baseballovou vzdálenost, tak jim zmenšili hřiště
a pro lepší trefu dali větší míč.

Jste pálkař. Určitě musíte mít velkou
sílu, nebo je to o švihu?
Lidé se mě nejčastěji ptají, zda chytám nebo
pálím. V tomto sportu sice máte přiřazené
pozice, jako tomu je například ve fotbale či
hokeji, ale pálkařem je v týmu každý. Pálkařem je v týmu každý. Když hrajeme obranu,
rozdělujeme se na nadhazovače a na chytače první, druhé, třetí či zadní mety, ale
v útoku chodí každý hráč na pálku. Jinak
určitě neplatí, že pálení půjde tomu, kdo je
silný. Znám spoustu kluků, kteří mají poloviční sílu než já, ale pálí mnohem lépe.
Dobrý pálkař musí mít především dobré
oko. Hodně dělají taky zkušenosti. Spoustě
vynikajících pálkařů je přes čtyřicet, sice už
tolik neoplývají hbitostí a rychlostí v poli,
ale mají natrénovaný švih. Za svůj život vi-

děli nespočet nadhozů a dokážou odhadnout, který je dobrý a který ne.

A může nadhazovač ovlivnit odpal
pálkaře?
Určitě, taktizování musí mít nadhazovač
v malíku. Hodem uděluje míčku různé rotace, čímž pozmění jeho letovou dráhu. Nebo
ho hodí pomaleji, zatímco pálkař to čeká
rychleji. V podstatě určuje přibližně dvě
třetiny hry v obraně, a jakmile má tým dobrého nadhazovače, má obrovskou výhodu.

Před dvěma lety jste hostoval v týmu
Hutt City United na Novém Zélandu.
Co vás k tomu přivedlo?
Vyzkoušet si softball v zemi, které v softballu patří první místo na světě. S českou
reprezentací jsme měli stanovený dlouholetý program, který jsme ukončili mistrovstvím světa v USA. Realizační tým si poté
přál, abychom místo zimní přípravy v Čes-
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ké republice jeli hrát do zahraničí, zvýšili
svou herní vyspělost, a tím se více přiblížili
světové špičce. Jelikož jsem měl v té době
čerstvě po maturitě, řekl jsem si proč ne
a odletěl na půl roku na Nový Zéland. Z oblasti Hutt Valley, kde jsem byl, pochází nadhazovačská esa jejich národního týmu, měl
jsem tak možnost pravidelně nastupovat
proti nejlepším nadhazovačům na světě.

A neodpalují se míčky snadněji, když
jste naštvaný?

A jak se vám pracovalo v týmu, se kterým jste neprošel přípravou?

Myslíte, když si představím obličej dotyčné osoby a pořádně se rozmáchnu? (smích)
Někdy to pomůže, ale nesmí být člověk
naštvaný do té míry, že je agresivní. Pak se
totiž může stát, že nešvihá správné míče,
protože chce odpálit za každou cenu co
největší ranou. A kolikrát odpálí i ball.

Co z nich dělá světové jedničky?

Ball?

Jsou cílevědomí. Nespokojí se s druhým
místem. Vždy si jdou pro výhru, ovšem na
úkor všeho. Nezastaví se před ničím. Mezi
týmy panuje velká rivalita, což my tady nemáme. V zápalu hry neznají bratra a jsou
schopni se s vámi poprat. Jakmile ale zápas
odehrají, po soupeření není ani památky.
Pak je večer potkáte v hospodě, jak spolu
popíjí pivo.

Špatný míček. Pokud letí nadhoz nad
úrovní ramen nebo pod koleny, neměli
byste jej odpalovat. Nejlepší nadhozy míří
mezi kolena a hrudník, těm se zase říká
strike.

Mně osobně vůbec nevadí, že jsem promeškal přípravu. Jsem zvyklý trénovat sám,
jak potřebuju a jak to sám cítím, a to mi
vyhovuje. V softballe nemusíte tolik trénovat taktiku a sehranost jako v například
v hokeji. Když se hokejisté neznají, je to
problém. V softballe je většina věcí daných
a všichni je většinou hrají stejně.. Když se
tedy sejde deset hráčů, kteří se vidí poprvé
v životě, stačí si deset minut před začátkem
říct, jak budou hrát, a zápas odehrají jako
staří známí.

„U nás najdete fotbalová hřiště
v každé vesnici. V USA zase
pálkařské klece.“

Dlouhodobě si udržujeme přední příčku.
Pak je malá mezera následovaná Dánskem,
kterému je těsně v patách Holandsko. A za
obrovskou mezerou se umisťuje zbytek
Evropy – Německo, Itálie, Litva a další.
V těchto zemích se softball teprve rodí,
je tedy skoro nemožné, aby nás v blízké
budoucnosti porazily. Občas mají navrch
Dánové či Holanďané, ale v Čechách se
hraje nejlepší liga v Evropě. Dokonce hráči
z Dánska a Holandska k nám létají na víkendy hrát softball.

V těchto zemích umí softball každý. U nás si
jdou kluci na sídliště zahrát fotbal, tam má
zase každý doma rukavici, pálku a míček.
Zatímco tady v každé vesnici najdete fotbalová hřiště, tam na každém rohu potkáte
pálkařské klece nebo hřiště na softball.

V Japonsku například se prý hráč
před příchodem na pálku vždy ukloní - na znamení respektu. Máte i vy
nějaké podobné zvyky?
V týmu Pasos Pardubice máme klasický
pokřik. V reprezentaci si před každým zápasem stoupneme do kruhu a ťukáme si
o ruce. Jde o moment vyhecování, takový
starter. Ale že bychom tančili jako například Novozélanďané bojovný tanec Haka
před každým reprezentativním zápasem,
to ne. Když už jste zmínila Japonce, tak ti
se uklání i v okamžiku, kdy vás trefí nadhazovač. Sundá si čepici a úklonou se vám
omlouvá. Já osobně taky jeden zvyk mám –
když jdu na pálku, vypínám hlavu. Jakékoliv
starosti jdou stranou. Veškerou pozornost
věnuji míčku. Je to velmi důležité, jinak se
může stát, že se vaše osobní problémy promítnou do hry.

V červnu proběhlo mistrovství Evropy, kde jste získali zlato už počtvrté
v řadě, čímž jste si zajistili postup
na Mistrovství světa 2019. V Evropě
si tedy vedeme dobře, dokonce bych
řekla, že Češi nemají konkurenci. Je
to tak?

Foto: Martin Pibyl

Díky softballu jste navštívil také USA
nebo Argentinu. Jak byste porovnal
tuzemský a zaoceánský softball?

Adéla Němečková

A jak se nám daří v porovnání se světem?
Zéland je dlouhodobě jednička, následovaný Japonskem, Argentinou, USA, Kanadou a Austrálií. A pak my. Není to špatné
umístění, ale všichni budeme rádi, když po
pomyslném žebříčku budeme stoupat výš
a výš. Na mistroství světa jedeme s jediným cílem – vyhrát! Ale jak jsem už říkal,
v těchto zemích má softball hlubokou tradici a je těžké se jim rovnat.

Sám jste republiku na mistrovství
Evropy reprezentoval. Byl jste však
povolán pouhý den před začátkem,
nebylo to pro vás stresující?
Už mám natrémováno. (smích) Byl jsem
na dvou juniorských mistrovstvích a hrál
spoustu zahraničních turnajů. Navíc,
všechny hráče z reprezentace velmi dobře
znám. Česká liga má jen osm týmů, v podstatě tedy hraji proti stále stejným lidem.
Mnoho z nich jsou mí přátelé, se kterými
podnikáme akce i mimo hřiště.

Martin Turek
•

Narodil se roku 1997 v Praze.

•

Ve svých pěti letech se s rodiči
přestěhoval do Pardubic, kde
softballově vyrostl.

•

V současnosti zastává pozici
sportovního manažera klubu
Pasos Pardubice a asistenta
trenéra žen.

•

Pyšní se tituly mistr Evropy
v juniorské i seniorské kategorii
a juniorský mistr České
republiky.

•

Ve volných chvílích rád hraje
golf či bowling nebo relaxuje ve
wellness.
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Votroky čekají galeje
Podzim rád nemá, zato ten fotbalový si pochvaluje. Radim Ottmar je hradeckým fotbalovým brankářem a kapitánem
v jedné osobě. Společně jsme se ohlédli za uplynulou sezónou a rovnou se podívali i do té nadcházející. A co jsme tam
spatřili? První liga ve stotisícovém městě zkrátka bude!

Radim Ottmar
kapitán a brankář FC HK

Podzim je za námi. Jak byste ho zhodnotil?
Ač ho v lásce nemám, letošní se obzvlášť
vydařil. Podzim je pro mě předzvěst blížící
se zimy a já jsem letní typ, mám rád teplo.
Navíc sychravé počasí a kluzká tráva nejsou
ideálními podmínkami pro fotbal. A co se
týká fotbalového podzimu – výsledek také
není špatný. Převládají pozitiva, jsou vidět
znatelné pokroky v naší hře. Začínáme
v zápasech dominovat. Důležité je v tomto
tempu neustávat a minimálně v něm pokračovat, v lepším případě ho navyšovat.

Je to tím, že máte nového trenéra?
Zdenko Frťala je výborný trenér. Stačí v podstatě jen plnit to, co po nás chce,
a naše hra bude mít vzestupnou tendenci.

Hradec dostává málo gólů, po Varnsdorfu dokonce nejméně ve druhé
lize. Máte na to jako brankář nějaký
recept?
Rozhodně to není jen mou zásluhou, ale
celého mančaftu. Dostáváme málo gólů,
protože v obraně pracují i útočníci. Kdyby
jeden či dva vypadli, soupeř bude mít více
šancí skórovat. To, že góly nepadají, nestojí vyloženě na mně, ale na práci a souhře
týmu. Když budou dobře pracovat oni, zákonitě těch gólů budeme dostávat málo.

A vy jste pak bez práce.
To jsou potom ideální zápasy! (smích)

Brankář ze své pozice nemá šanci být
v centru dění, není pro vás tedy těžké
dělat zároveň i kapitána?
Máte pravdu, k jádru hry mám daleko, ale
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až takový problém to ve finále není. V týmu
máme totiž Milana Černého, který je mou
prodlouženou rukou. S rozhodčími v inkriminovaných momentech na soupeřově
polovině diskutuje. Vědí, že je to zkušený
hráč, a berou ho. V našem vápně si to naopak zase ohlídám já. Funguje to takhle,
myslím, velmi dobře.

Co bylo, bylo. Jako kapitán se ale víc
než kdo jiný, musíte dívat i do budoucnosti. Je případný postup do
první ligy reálný?
Hrát v Hradci první ligu je náš sen. Spousta
z nás si tenhle „top“ vyzkoušela, a tak moc
dobře víme, že první liga je skutečně něco!

Do stotisícového města zkrátka patří a já
věřím, že tu bude co nejdříve.

Jak se na ni připravujete?
Během adventu a Vánoc si musíme především odpočinout, nabrat síly, hlavně ne kila
(smích) a psychicky se připravit na leden
a únor, které jsou z celého roku objektivně
nejnáročnější. Skončí nám pohoda, začnou
galeje. Dvouměsíční příprava slouží k nabírání fyzické kondice. Po třech týdnech
pak zapojujeme do přípravy i herní taktiky.
Soustředíme se také na sehranost týmu,
která se piluje k dokonalosti. Mrazy na to
nejsou zrovna ideální, ale jsme zvyklí.
Adéla Němečková

SUV značky Renault

Limitovaná série Winter Edition

Zvýhodnění až 80 000 Kč
Zimní pneumatiky ZDARMA*
5 let záruka Renault
Zvýhodnění závisí na konkrétním modelu a výbavě. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Akční nabídka 4 ks zimních
pneumatik podle rozměru pneumatik v základní výbavě konkrétní verze vozidla platí při závazné objednávce na nový vůz se smlouvou o financování s Renault Finance
od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle
toho, co nastane dříve) a pro model KOLEOS 5 let/150 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí
kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault KADJAR: spotřeba 5,9–6,0 (l/100 km), emise CO2 134–136 (g/km); Renault KOLEOS: spotřeba 5,4–5,8 (l/100 km), emise
CO2 143–153 (g/km); Renault CAPTUR: spotřeba 4,2–5,6 (l/100 km), emise CO2 111–128 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou
stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla k 28. 8. 2018. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

FRANCE CAR

Hradec Králové
Pardubice - Dražkovice

www.francecar.cz
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Prostě hraj. Starosti
přenech nám
Hokej je tvrdá dřina. Utkání rozhodují vteřiny. A diváci se musí bavit. Výkonnost hokejistů ale neurčují jen zkušenosti na
ledě a pečlivá fyzická příprava. Vysoké soustředění vyžaduje především čistou hlavu. To byl ostatně i jeden z hlavních
důvodů, proč u nás před pěti lety vznikla Česká asociace hokejistů (CAIHP). Novým šéfem českých hokejistů je od
letošního léta Hradečák Libor Zbořil.

Jaké problémy trápí hokejisty? S čím
se na CAIHP nejčastěji obrací?
Asociace má aktuálně pod svými křídly přibližně 350 profesionálních hokejových hráčů, tedy hráčů extraligy a 1. ligy. Těm pomáháme v první řadě s právními službami
v oblasti sportovního práva a v oblasti daní
a účetnictví. Hráči nejsou zaměstnanci hokejových klubů, pracují na živnostenský
list. Obrací se na nás třeba v momentě, kdy
se dostanou s klubem do sporu, například
kvůli nezaplacené odměně. Pomáháme nejen jim, ale i jejich rodinným příslušníkům,
i s problémy, které přináší život, jako např.
s prodejem či koupí nemovitostí, s rozvody,
s poradenstvím při podnikání apod. Zároveň sbíráme jejich podněty, které je trápí
a které po asociaci chtějí řešit.

Čím se teď například zabýváte? Jaké
podněty máte od hráčů aktuálně na
stole?
Teď třeba aktuálně řešíme mimo jiné požadavek na stanovení pevných termínů,
určených pro čerpání letní dovolené či
vánočních svátků, tak aby si mohli předem
se svými rodinami a dětmi naplánovat své
dovolené a nečekat až na poslední chvíli
na rozhodnutí klubů. Aktuálně se taky budeme snažit hráčům pomoci se zřízením
datových schránek, tak aby kluci byli vždy
ve spojení se světem, a to zejména s orgány
státní správy. Díky tomu budou moci řešit
případné problémy včas a nikoliv až hodinu
po dvanácté, protože nepřevzali poštovní
zásilku. Množí se taky otázky, co se s nimi
bude dít, když budou dlouhodobě zranění,
třeba proto, že skočí do střely protihráči,
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což pochopitelně všichni od hráče očekávají. Ne vždy ale musí nutně jít o potíže. Jsou tu i veselejší požadavky. Aktuálně
třeba domlouváme přání kluků na zajištění wellness pobytů či jednomu z hokejistů
požadavek na zajištění partnerského autodromu, kde by si mohl vyzkoušet schopnosti a sílu svého auta. Na silnici totiž celou
škálu jeho možností nevyužije. (smích) Kluci jsou nám sami inspirací, a proto jim rádi
zajistíme, co vyžadují.

„Jeden z hráčů si přeje vyzkoušet
možnosti svého auta. Hledáme pro
něj proto autodrom.“

Jste právník. Je vám hokej blízký?
Předpokládám, že problematika tohoto prostředí je specifická.
Sport jako takový miluji. Od dětství jsem
hrál fotbal, ve dvaceti jsem ale měl vážný
úraz kolene, takže moje profi dráha skončila. Se sportem jsem nejen v osobním životě,
ale i profesně spjatý. Hokej mám rád, i když
moje děti se mi smějí, když vyjedu na led,
neumím totiž brzdit a přešlapovat a můj
styl spíše vyvolává úměv. To ale raději veřejně neříkejte, protože naši členové, profi hráči toto nevědí. (smích) Každopádně
sportovní právo je práce, která mě neskutečně dobíjí. Po 23 letech v advokacii, kdy

pracuji někdy i 15 hodin denně, je to něco,
co mi dává energii jít dál. Nerad dělám zbytečnou práci a tomuto projektu věřím, má
smysl. Kdybychom tu nebyli my, nebyl by
nikdo, kdo by se těch kluků zastal.

Post prezidenta asociace od letošního léta přebíráte od Marka Černoška,
který stál v čele téměř pět let. Jak
úspěšná dosud asociace byla?
Asociace má za sebou velký kus práce. Dotčeným hokejovým orgánům dala dost konkrétních podnětů, jak zlepšit hokejové prostředí. Pomohli jsme všem hráčům, kteří se
na nás obrátili. Můžeme prokazatelně říct,
že ve sto procentech případů jsme spory
u smírčí komise vyhráli. Ukázalo se také,
že hráči, kteří nejsou členy asociace, měli
mnohem horší pozici v řešení obdobných
sporů, bez právního servisu, bez právníka
se specializací na sportovní právo. Problém
v historii asociace vidím v tom, že její práce
a výsledky nebyly téměř nikde vidět, a navíc si myslím, že úplně dobře nefungovala
komunikace mezi asociací a právě klíčovými hokejovými orgány.

Je tedy něco, v čem by asociace mohla
fungovat lépe? Kam byste ji chtěl posunout dál?
Mám v plánu na národní úrovni navázat
bližší spolupráci s Českým hokejovým svazem, Asociací profesionálních klubů ledního hokeje a jednotlivými hráčskými agenty,
přičemž na mezinárodní úrovni je zájem
vytvořit matku všech hráčských asociací,
sdružující významné hráčské asociace zejména v rámci Evropské unie a vzájemně
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Mgr. Libor Zbořil, prezident České asociace hokejistů a spoluzakladatel a partner poradenské skupiny ARROWS advisory group

tak spolupracovat na sjednaných a vytýčených tématech, zejména zajištění ochrany hráčských práv. Ve vztahu ke klukům
chci více zdůraznit, že asociace tu není
jen v okamžiku, kdy mají problém či spor
se svým klubem. Chci, aby kluci hráli svůj
hokej s čistou hlavou a bavili svoji hrou lidi
a své starosti přenechali nám. Připravujeme pro ně vybrané obchodní a prověřené
partnery, kteří budou kdykoliv připraveni
jim za zvýhodněných podmínek nabídnout
své produkty či služby, související i nesouvisející s jejich činností profesionálního hráče, a to zejména v oblasti práva,
daní, účetnictví, pojištění, investic, dotací
a vzdělání. Velké rezervy vidím i v prezentaci asociace na veřejnosti. Chtěl bych práci asociace více mediálně prodat, tak aby
hráči i veřejnost věděla, co řešíme a s čím
pomáháme.

Podíváte se také osobně do kabin?
Budete mluvit s hráči o jejich potřebách a přáních?
Osobní kontakt určitě preferuji. Chtěl bych
proto minimálně jednou ročně objet všechny kabiny, s hráči se osobně potkat a probrat vše, co se nám líbí nebo nás naopak
trápí. S cestami po klubech jsem začal spolu s Markem Černoškem, který je v pozici

viceprezidenta asociace, už na konci září.
Abychom si byli blíž, založili jsme například
i hráčskou radu, sestávající z 14 delegátů, to
znamená, že každá kabina si zvolí svého zástupce a ti pak jsou těmi prostředníky mezi
asociací a hráči. V kabinách sbírají podněty,
které nám předkládají, řešíme jejich představy, co by se dalo zlepšit a na druhé straně i my přicházíme s nápady, co by hráčům
usnadnilo život a ptáme se, zda o to mají
zájem.

že kluby a hráči tvoří určité společenství,
kterému jde o společnou věc - předvádět
kvalitní hokej, bavit lidi a zatáhnout do hokejového světa více lidí z veřejnosti a byznysu, protože bez nich to prostě nikdy
nepůjde. Aby tedy kluby mohly předvádět
kvalitní hokej a uspokojovat své fanoušky
a sponzory, mělo by být v jejich zájmu vytvořit a poskytnout hráčům kvalitní zázemí
a podmínky.
Lucie Chytilová

Jak jste se jako Hradečák dostal k tomuto postu?
Téměř pět let naše advokátní kancelář (původně Legalcom, nyní ARROWS - pozn. red.)
asociaci i klukům v rámci celé České republiky poskytovala komplet právní služby.
Jelikož jsem měl určité výhrady k fungování
asociace, na začátku tohoto roku jsem prezentoval svoji novou vizi a její směr do budoucna. Mé představy se asi líbily, a proto
jsem byl zvolen.

Může být asociace prospěšná i klubům?
Jsem přesvědčen o tom, že kluby a hráči jeden bez druhého nemohou existovat,
že jsou na sobě existenčně závislí, a proto
chce asociace více zdůrazňovat myšlenku,

Česká asociace
hokejistů
•

Vznikla v roce 2013, aby hájila
zájmy profesionálních hráčů
ledního hokeje.

•

Jako nezisková organizace
sdružuje 350 extraligových
a prvoligových hokejistů.

•

Jejím prezidentem je Libor
Zbořil, viceprezidentem Marek
Černošek.

•

Zajímá vás víc? Klikněte na
www.caihp.cz.
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Zimě vstříc
Nejsou to jen teploty pod nulou, brzká tma a sychravo, co nás v prosinci, v lednu
a únoru čekají. Budeme se i bavit! Náš výběr tentokrát zahrnuje oblíbené vánoční
akce i tipy, které potěší naše chuťové buňky. Na své si přijdou milovníci koní i nadšení
sportovci. Vzali jsme to pěkně křížem krážem východočeskem a když se inspirujete,
třeba se někde potkáme!

Babiččiny betlémy

Vánoce na zámku

15. 11. – 3.2., Třebechovice p. Orebem

1.–16. 12., Hrádek u Nechanic

Vánoční betlémy okouzlí malé i velké, výlet do Třebechovického muzea
betlémů je proto přímo ideální pro
celou rodinu. Jedna scéna a přece
tolik odlišných zpracování! Tentokrát
navíc z rukou šikovných betlémářek,
které využily mnoho různorodých
materiálů. Přijďte se podívat, z čeho
všeho se betlém dá vyrobit a třeba se
inspirujete k vlastní domácí dílně.

Nemusíte jezdit za sedmero hory,
abyste zažili Vánoce jako vystřižené
z pohádky. Stačí projít branami nechanického zámku. Čeká tu na vás
exkluzivní noční prohlídka vánočně
vyzdobeného interiéru, zpřístupněná
zámecká kuchyně, ochutnávka pravého anglického punče a samozřejmě
mnoho zajímavostí ohledně tradic,
zvyků a historické výzdoby.

Zážitkové setkání
přátel hospodářské
komory
13. 12., Hradec Králové
Krajská hospodářská komora zve své členy, partnery i veřejnost na předvánoční
setkání s bohatým programem. Pro návštěvníky akce jsou připraveny ochutnávky vánočního cukroví, Kunětické zmrzliny,
vín z Nového Vinařství, piv značky Klenot
i vítězných produktů soutěže Regionální
potravina Královéhradeckého kraje.
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Čokofest
14.–16. 12., Ideon – Pardubice
Všichni milovníci čokolády pozor! Je tu
další festival věnovaný pouze a jen této
neodolatelné pochoutce. Těšit se můžete
na degustace, ale také výstavu o historii.
Že ve stáncích objevíme čokoládové pralinky, muffiny a palačinky nás nejspíš nepřekvapí, ale co takhle čokoládové pivo,
víno nebo třeba kebab? Čokolády přeci
není nikdy dost.

běh pro Adámka

Štědrovečerní setkání

16. 12., Kunětická hora

24. 12., Pardubice – Pernštýnské náměstí

Je na čase trochu protáhnout zimou
ztuhlé tělo. Zúčastněte se charitativního běhu a udělejte tak něco nejen
pro sebe, ale také pro Adámka, který po běžné operaci krčních mandlí
skončil s těžkým poškozením mozku.
Výtěžek z dobrovolného startovného
pomůže rodině v těžké situaci.

Zvyk vyrazit večer do nazdobených ulic,
popít svařák či punč, poslechnout si libé
tóny vánočních písní, zazpívat si v divadle,
navštívit kapli sv. Anny, nebo se zúčastnit
některé z bohoslužeb si budou i letos užívat v centru Pardubic stovky rodin. Otevře
také Východočeské muzeum na zámku,
které zpřístupní expozice i věž.

Zimní království
starokladrubských koní
26.–27. 12., Kladruby nad Labem
Dárky rozbaleny a na řadě je rodinný výlet! Vyrazit můžete do starobylých stájí,
císařského zámku a historické kočárovny
kladrubského hřebčína. Uvidíte tu například slavný Popelčin kočár. Pokud přinesete místním koním drobný pamlsek,
máte jeden prohlídkový okruh zdarma.

karneval na ledě

Josefovský masopust

únor 2019, Hradec Králové

23. 2. 2019, Jaroměř

Tradiční karneval na ledě Království
masek připravuje centrum Sion.
Srdečně vás zve i královský magazín Quartier, který je mediálním
partnerem této akce plné zábavy
pro malé i velké. Pro více informací
sledujte www.sion.cz.

Již třetí ročník Masopustu v pevnostním
městě. Hudba, tanec, masopustní scénky, zabíjačkové speciality a další dobroty,
dobový jarmark a řemesla, průvod v čele
s postavou Masopusta. To vše v působivých kulisách Jaroměřské pevnosti Bastion, která akci dodává na jedinečné atmosféře.
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Knižní tipy
z redakce
Výběr knižních tipů pro zimní zachumlání pod deku je tentokrát jiný. Vlastně jsme na to šli přesně
naopak, než je zvykem – obvykle vám servírujeme samé horké novinky z pultů knihkupectví, ovšem
tentokrát pro vás máme výběr většinou již prověřených titulů. A kdo že je prověřil? My v redakci.
Každý jsme přispěli jedním. Za tyhle knížky prostě dáváme ruku do ohně.

Pravidla moštárny

Malý atlas mého srdce

když v ráji pršelo

John Irving

František Nepil

Jan Otčenášek

Legendární velký příběh o lásce, společenských i osobních dilematech a životě
jednoho sirotka. Román, který byl v době
svého vzniku přijat rozporuplně především
pro své otevřené líčení citlivého tématu
potratů, je dodnes čtenáři obvykle milován, nebo zavrhován. Drsné prostředí sirotčince je zde líčeno především pohledem
hlavního hrdiny Homera, který si už chvíli
myslel, že mu ústav zůstane navždy domovem. Nakonec se ale vydává do světa a při
svém hledání skutečné lásky a přátelství
poznává leccos včetně skutečných pravidel
moštárny.

Cestovatelská vyprávění slavného českého
spisovatele a fejetonisty zavedou čtenáře
do Velké Británie, Turecka, Skandinávie
nebo na Island. František Nepil je sepsal ze
svých cest, které podnikal s rodinou a přáteli někdy autem, jindy autobusem. Očima
okouzleného cestovatele líčí čtenářům
drobnosti všedního života bližších i vzdálenějších zemí, stejně jako velké kulturní
rozdíly – to třeba když píše, že z Velké Británie by si nejraději dovezl tamní slušnost.
Typický nepilovský jazyk a styl je zárukou
laskavého, úsměvného, a přesto poučného
čtení.

Petr a Ludmila, mladý pár, který se rozhodl opustit svá zaměstnání, sbalit vše potřebné, co se do malého Samsonu vejde,
otočit se k Praze zády a vyrazit za svým
snem. Tím je útulný horský penzion uprostřed Šumavy. Žijí však v chátrajícím domě
bez elektřiny a přívodu vody. Jsou na vše
sami. Společnost jim dělá jen déšť a zima.
Příběh o lásce, ale především o odvaze
a touze ukazuje, že pro začátek není třeba
žádného bohatství. Důležité je mít kuráž
a jít do toho! Vánoce jsou tak trochu o plnění snů a nový rok je ideální pro nové zážitky. Nemyslíte?
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Mnich, který prodal své
ferrari
Robin S. Sharma
Patnáct let stará kniha líčí cestu do hloubi vlastní duše. Příběh slavného a úspěšného právníka Juliána Mantla je paralelou
k osudům mnoha lidí na celém světě. Julián
jednoho dne v soudní síni dostane infarkt
a ocitá se nejen na pokraji života, ale i na
hraně své duše. Vydává se proto do dalekých indických končin nacházet štěstí, mír,
klid a hlavně sama sebe. Kniha, která byla
přeložena do třiačtyřiceti jazyků, odpovídá
na nejdůležitější otázky lidského bytí. A nikdo z nás neví, kdy si je sami budeme muset
položit. A hledat odpovědi.

Tipy

Do tmy

Třetí přání

Anna Bolavá

Robert Fulghum

Příběh blížící se apokalypsy, opakujících
se rituálů, spojení s přírodou, ale také velké lidské osamělosti, nemoci a separace
od společnosti. Hlavní hrdinka Anna sbírá
léčivé byliny a s železnou pravidelností je
každé úterý odnáší do výkupu. Sama však
polyká hrsti léků a pravděpodobně neví,
co vlastně chce. Irituje své okolí – možná i naschvál. Ale je to skutečně naschvál?
Anebo projev její choroby? Kdo ví. Vyprávění zdaleka neodpovídá na všechny otázky, které Annin příběh nastoluje. Kniha
ověnčená cenou Magnensia Litera 2016 za
prózu.

Další netradiční příběh z dílny mistra netradičních příběhů. Třetí přání, tři místa,
tři protagonisté. Mystická a podmanivá
Kréta. Zahrady ve francouzském Giverny
s toulajícím se duchem Clauda Moneta,
který je zvěčnil na svých obrazech. Romantické vodní kanály britského Oxfordu.
Tajemná cestovatelka Alice, žena mnoha
tváří, jmen a zvyků. Lékař Max-Pol utíkající od své životní tragédie a také od své
profese. Alex, duchem mladý stařík, který svůj nachylující se život rozhodně ještě
nevzdává. Je třeba říkat víc?
Emil Stelinger

novinka!

Nejlepší víkend
Patrik Hartl
Ranní a večerní hodiny pracovních dnů, dvaapadesát víkendů, deset státních svátků
a čtyři týdny dovolené. To je dohromady tisíc sedm set šedesát hodin. A to je doba, za
niž lze změnit téměř cokoliv. Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel si na Silvestra dali zásadní novoroční předsevzetí. Ale navzájem je neznají. Každý z nich přitom
touží změnit svůj život. Budou jim k tomu všechny volné chvíle nového roku stačit?
Divadelní režisér, dramatik a autor bestsellerů Patrik Hartl vydal svou knižní novinku
letos na podzim.
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Zima v CineStaru
Milí čtenáři, vím, že to říkám v každém čísle, ale nemohu si pomoci ani nyní. Je to prostě pravda: v zimě se máte v našich
kinech opět na co těšit!

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě
multikin CineStar

Rád bych zmínil i filmy, které si svou premiéru odbyly už v listopadu, ale protože
se na ně hodně chodí, najdete je v programu i v prosinci. Za mě je to film o hudební
legendě Freddiem Mercurym a skupině
Queen. Jejich příběh začíná bleskovým
startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid
v roce 1985. Brian May, kytarista skupiny
Queen, popsal film slovy: „Film Bohemian
Rhapsody vypráví o rodinách a vztazích,
o nadějích a touhách, o smutku a zklamáních, ale hlavně o vítězstvích a naplnění
snů. A to způsobem, který se dotkne každého. Nebyla to snadná cesta – ale všechny nejdůležitější cesty jsou takové! Rami,
Lucy a kluci dali dohromady monumentální show – mnohem lepší, než je originál!“
Myslím, že tenhle snímek si získá srdce
i nefanoušků této rockové skupiny. A že
dokáže dojmout, jsem poznal na vlast-

Čertí brko, distributor: Falcon
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Bohemian Rhapsody, distributor: CinemArt

ní kůži! Z uplynulých premiér bych rád
zmínil ještě chytrou a vtipnou rodinnou
českou pohádku od režiséra Marka Najbrta s hvězdným obsazením Čertí brko.
Máte-li rádi české pohádky à la Anděl
Páně, tak si tento počin nemůžete nechat
pláchnout.

Do konce roku uvedeme ještě spoustu filmů – třeba příznivci komiksů si přijdou na
své hned dvakrát, a to s filmy Aquaman
a Spiderman, které mají navíc premiéru
ve stejný den - 13. prosince. V podobném
„transformerovském“ žánru uvedeme také
film Bumblebee. Dejte si pozor na ojeté-

Aquaman, distributor: Vertical Entertainment
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Spider-Man: Paralelní světy, distributor: Falcon

ho žlutého volkswagena brouka, může se
v něm totiž ukrývat něco zcela nečekaného. Světlo světa spatří tento snímek krátce
před svátky, poprvé 20. prosince.
Pro diváky, kteří z nějakého důvodu neholdují silvestrovským oslavám, nabízíme jako
každoročně možnost strávit poslední večer starého roku v kinosále. Hrajeme už od
rána celou řadu filmových pecek, přičemž
ty poslední končí po desáté večer, takže
případný přípitek na náměstí bohatě stih-

Tipy

Bumblebee, distributor: CinemArt

nete. Ze silvestrovského programu namátkou prozradím uvedení nejnovější disneyovky Raubíř Ralf a internet v exkluzivní
předpremiéře. Standardně má film premiéru až 10. ledna, pro nejmenší nedočkavce
jsme však už 6. ledna připravili Dětskou
neděli s Ralfem, kde je kromě filmů pro děti
připravena také spousta her a dárků.
Ale to už jsme v roce 2019, a tak si dovolím
jen trochu naznačit filmové pecky, které
nás neminou: Captain Marvel, Star Wars:

Raubíř Ralf a internet, distributor: Falcon

Epizoda IX., Lví král, Toy Story 4, Angry
Birds 2, Jumanji, Ledové království 2,
Poslední aristokratka, Men in Black,
Godzilla, X-Men a spousta dalších českých
a amerických filmů.
No, neříkal jsem to? Máte se na co těšit!
Mezitím bych vám rád popřál krásný zbytek roku 2018 a veselý vstup do toho nového. Doufám, že se o něj zasloužíme i my
v CineStaru!
Tomáš Volt

inzerce
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Vánoční
rozmazlování
Čas se zpomalí, abychom mohli na chvilku přibrzdit. Všichni chceme v tomto období své
blízké ubezpečit o tom, že jsou pro nás důležití, chceme naše milé hýčkat a být sami tak
trochu rozmazlováni. Pojďte se s námi inspirovat tipy na vánoční dárky... a nezapomeňte
udělat radost také sami sobě.

Dior rouge 999
Červenější už být nemůže. Ikonická
rtěnka Dior je jen jedna. Rtům
dodává jemnost, vláčnost a krásně
je zpevňuje. Textura rtěnky je navíc
obohacena o řasu Marine Crista,
která rty vyživuje a dodává jim sílu.
Dokonale rty vyhlazuje od nerovností,
jemných linek a jiných nedokonalostí.
www.notino.cz
837 Kč

dreamer
original 2019

Hřejivý dámský župan z měkoučkého mikroplyše
přímo v hvězdném designu umožní obdarované
užít si pohodové chvíle po voňavé koupeli. Není
nad to se v zimním večeru pěkně zachumlat!

O Vánocích se říká, že to jsou
dny zázraků a přání. Darujte
svým blízkým originální diář
Dreamer, s nímž se každý den
roku 2019 může stát dnem
splněných přání a životních
zázraků.

www.astratex.cz
911 Kč

www.jsemdreamer.cz
399 Kč

Dámský župan Dreamy
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Voucher na zájezd

DÁRKOVÝ POUKAZ

Tyhle Vánoce darujte zážitky! Darujte poukaz
od Cestovní agentury Renata Lanči v libovolné
hodnotě a nechte obdarovaného, aby si vybral
zájezd svých snů. Agentura spolupracuje pouze
s ověřenými cestovkami a garantuje totožné
ceny jako pořádající cestovní kancelář. Tak kam
to bude?

Dárkový poukaz na dovolenou dle vlastního výběru
v hodnotě

............................
platnost

............................
vydal(a)

www.zajezdyrela.cz
+420 724 192 647

zajezdy.rela@gmail.com
Na Okrouhlíku 942, Pardubice 530 03

www.zajezdyrela.cz

vinné potěšení
Degustace v dárkovém balení. Kazeta obsahuje miniatury vín
Veltlínské zelené kabinet, Tramín červený výběr z hroznů,
Svatovavřinecké rosé pozdní sběr a Cabernet Moravia barrique.
Vinotéka u Mazlíka, www.vinotekaumazlika.cz
389 Kč

NÁRAMEK Z MINERÁLŮ
Růženín, křišťál, jaspis či chalcedon… každému z rozmanité
škály minerálních kamenů jsou přisuzovány nejrůznější léčivé
účinky. Vaši kamarádku, partnerku, maminku či babičku zahřejí
ale především u srdce. Náramky z nich jsou totiž jedním slovem
nádherné. A pak, že jsou kameny studené!
Sylviene, www.sylviene.cz
od 290 Kč

Aurosa – první pivo pro ženy
Aurosa je jedenáctistupňové pivo, nefiltrovaný ležák, který se vaří v rychvaldském
zámku v láskyplném prostředí. Má nezapomenutelnou chuť, která vystihuje
a podtrhuje ženský půvab. Hlavní přísadou je karamel, který dodává Aurose méně
hořkou a jemnou chuť.
www.premiumlifestylebeer.cz
99 Kč
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PÁNSKÁ BRAŠNA TOMMY HILFIGER
Je veřejným tajemstvím, že pánové závidí dámám jejich
kabelky. Udělejte mu radost vlastní brašnou, kam se mu
vejde vše od klíčů až po svačinu. Crossbody provedení
je praktické, jak to mají muži rádi. Samostatná kapsa na
mobil je samozřejmostí.
Tommy Hilfiger, OC Futurm Hradec Králové
2 690 Kč

KOŽENÁ BUNDA S ÚPLETEM
Dopřejte mu cítit se jako filmová star. Tahle pánská prošívaná
kožená bunda není jen nebezpečně šik, ale i praktická: je totiž
vybavená odnímatelnou vložkou se stojáčkem z úpletu a má
velké množství skrytých i přiznaných kapes!
Kara, OC Futurm Hradec Králové
3 999 Kč

merlot výběr z hroznů 2015
Ne nadarmo se říká, že nejlepší dárky jsou ty, které se dají sníst či
vypít. Ve výrazné ovocné vůni tohoto vína převládá černá třešeň
s lehkým tónem vanilky a skořice, mohutná chuť s výraznou
mineralitou přechází do dlouhé plné dochuti. Zrálo ve starších
dubových sudech.
Vinotéka u Mazlíka, www.vinotekaumazlika.cz
293 Kč

Voucher na relax
Do nového roku by měl člověk vstoupit řádně odpočatý, plný elánu
a energie. Věnujte relax na dosah, v jen 20 kilometrů vzdáleném
K-Triumf resortu ve Velichovkách. Součástí poukazu je masáž,
degustační večeře, vstup do wellness a fitness.
K-Triumf resort, Velichovky
rezervace na info@k-triumf.cz nebo 491 407 121
999 Kč
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Hodinky Triwa - Gold
Lansen Chrono - Navy
Canvas
Švédské hodinky TRIWA jsou oblíbené pro
svůj design, elegantní styl a pověstnou
severskou kvalitu. Ciferník mají z pozlacené
nerez oceli s minerálním sklíčkem,
námořnický pásek jim dodává ležérnější
vzhled. Jsou poháněny japonským strojkem
Citizen Miyota s datumovkou.
www.bellarose.cz
7 299 Kč

ELIYA granátové jablko
Ručně šité čajové sáčky a v nich naporcované lístky kvality sypaného čaje.
Kolekce Single Bags obsahuje výběr 100% cejlonských čajů v elegantním balení.
Lístky pocházejí z čajovníků pěstovaných ve vysokých horách Srí Lanky, které se
vyznačují světlejším nálevem a lehčí chutí.
Férová palačinkárna Hradec Králové, Lokálka Pardubice
130 Kč

dřevěný motýlek
Tenhle kousek z javorového dřeva byl
stvořen na počest stoletého výročí vzniku
Československa. Snoubí se v něm tradiční
řemeslo zlatých českých ručiček s aktuálním
nápaditým trendem.

www.bewooden.cz
1 290 Kč

Hrnek objektiv originál
Rád fotí? Tímhle ho dostanete. Precizně a do detailů propracovaná kopie
objektivu ve tvaru hrnku je prostě super cool. A navíc je vyroben z nezávadného
materiálu, včetně stylového víčka coby talířku.
www.perfektnidarky.cz
549 Kč
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Zimní čáry s pletí
Zima, to jsou samá varování a zákazy. Když nevychází z úst meteorologů, spolehlivě je střídají přísné rady vizážistů,
kosmetiček a dermatologů. Zkusili jsme je všechny shrnout, podtrhnout a sečíst… a vida. Výsledek překvapil! Zima
nemusí být pro naši pokožku vůbec tak katastrofální, jak jsme si možná dosud mysleli. Krátkodobý chlad naopak
pomůže rozproudit krevní oběh a dodat nám barvu. Úplně samo to ale samozřejmě nepůjde. Musíme se o sebe trošku
postarat – zvenčí i zevnitř.

VEČÍRKY A KÁVIČKY
Oblíbená součást zimní sezóny. Snad každý z nás na nějaký ten večírek v tomto
čtvrtletí vyrazí. Ať už je to vánoční akce
z práce, nebo posezení s přáteli či rodinné
sešlosti. Hostitelé se předhánějí, co dobrého nám k pití nabídnou, sami si taky rádi
objednáme něco extra. Zapomínáme ale
doplňovat obyčejnou vodu. V zimě jsme na
tom vůbec s pitným režimem bídně. Rádi
92

se zahříváme kávou, na studenou vodu
chuť nemáme. Jestli ale nechceme vypadat
jako seschlé meruňky, měli bychom vzít
vodu na milost. Výborným řešením jsou
pak horké mošty a džusy. Prohřejí a zároveň doplní tekutiny i vitamíny. Připravit
si je můžeme i sami doma, v tom případě
ale pozor na teplotu, abychom nezničili
vitamíny. A pozor také na množství cukru. Pružnosti naší tváře pomůže i pojídání
ovoce a zeleniny.

VŠEMI MASTMI MAZANÁ
Hydratace je samozřejmě důležitá i zvenčí, v zimě to platí dvojnásob. Řada žen se
ale v tomto období hydratačních krémů
bojí, nesčetněkrát už totiž slyšely, že voda
v nich obsažená může v kůži zmrznout
a napáchat nevzhledné prasklinky. Tomu
lze snadno předejít použitím hydratačního krému určeného na zimní období.
Voda je v těchto přípravcích díky speciální
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emulzní formě obalená tukem a neublíží.
Tyto krémy by měly být obecně tučnější
s obsahem rostlinných olejů, ceramidů
či cholesterolu. A nezapomeňme také na
ochranu před smogem. Pomůžou antioxidanty – jak ve stravě, tak v kosmetice. Pokud se chceme rozmazlovat ještě více, dopřejme si aplikaci koncentrovaného séra
ještě pod denní krém. A určitě nic nezkazíme večerním nanesením výživné masky
na obličej… pokud se nás tedy v tmavém
bytě po odchodu z koupelny partner nevyděsí k smrti.

RTY ZRALÉ K POLÍBENÍ
Hlavní nástroj naší komunikace vystavujeme pohledům našeho okolí po celý den,
rty by měly proto zůstat sametově hebké
i v zimě. A jak dobře víme, sebekrásnější
rtěnka na popraskaných ústech prostě
svůdně nevypadá. Balzám na rty je proto
dobré nosit stále při sobě, ne všechny ale
fungují, jak mají. Zkuste proto místo něj
použít lesk. Tajný tip kosmetiček funguje
– rty se pod leskem opravdu nevysušují.

Móda & beauty

ČAROVNÁ NOC

CO PROZRADÍ NAŠE RUCE

Kdy jindy se pořádně prospat než teď,
v zimě. Večer tma, ráno tma, tak si dopřejme, co se do nás vejde. Dostatek odpočinku udělá (nejen) s naším obličejem
zázraky, obzvláště, pokud si ráno necháme dostatek času na to, aby zmizel obtisk
polštáře z naší tváře. Základem je důkladné večerní odlíčení. A zatímco my spíme,
může na naší kráse pracovat nějaký ten
kosmetický pomocník. Vybírat můžeme
z nepřeberného množství a typů. Ať už
bude čistě přírodní či sáhnete po nejnovějším výdobytku moderní vědy, měl by
být bohatý na vyživující a pečující látky
a jeho složení by mělo podporovat regeneraci pleti během noci. Zaměřte se na
to, co chcete řešit, ať už to jsou vrásky či
třeba suchá pleť. Dobře fungují například
koncentrovaná séra nebo ampulky obsahující cenné oleje, případně kyselinu hyalurunovou, použít můžete ale také regenerující noční krémy. A ještě jeden malý
tip: naučte se usínat na zádech. Gravitace
totiž funguje i v posteli. A tato poloha má
prokazatelně liftingové účinky.

Načesané vlasy, nalíčená tvář, nehty jako
ze žurnálu… ale ruce máme chuť zavřít do
kabelky. Nejenže náš věk krutě prozrazují, ještě nám léta přidávají! I na to je pár
dobrých rad. Tak například – nepřehánět
to s hygienou. Tato na první pohled středověká moudrost má něco do sebe. Jen
si to vybavte… mytí rukou před odchodem ven, kvapné utírání, vybíháme vstříc
zimní plískanici a kapičky v kožních pórech se chovají přesně podle fyzikálních
zákonů: mrznou, kůže praská, pak sesychá a vrásčí… Tak co takhle si raději ruce
několik minut před odchodem namazat
tučnějším krémem a používat rukavice?
Zázraky udělá na těchto partiích i občasné použití obličejové masky. Pozor také
na UV-lampy v manikérských salónech.
Jejich záření není pro vaše ruce rozhodně to nejlepší, pomoct ale může krém
s ochranným faktorem.
Lucie Chytilová

inzerce
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Nejžhavější módní
novinky
My ženy máme i v zimě co ukázat. Ať už na pracovním jednání, nebo na večírku. Na to, co je pro tuto sezónu „in“ jsme se
byly podívat v Boutique Paradis Fashion na Velkém náměstí v Hradci Králové. Uchvátily nás modely prémiových italských
a maďarských značek, které vynikají ženskostí a elegancí.
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Italská elegance na míru
Hlavní ingrediencí je řemeslná výroba, ruční práce a materiály vysoké kvality. Díky MEZZO.fashion se na našem trhu
začali objevovat nekonvenční Italské značky, jako je třeba Cuoieria Fiorentina, Cromia, Braccialini, jejichž produkty jsou
světově uznávané. Řeč je o především o kabelkách a doplňcích. Nejen dámských.

Ve spojení s vámi jsme slyšeli o 100%
Italy, co to je?
Jedná se o velmi výjimečný certifikát, kterým je oceněna značka, která splňuje přísná kritéria. Celá výroba musí probíhat v Itálii, včetně materiálů. Tímto certifikátem se
pyšní Cuoieria Fiorentina. Jejich produkty jsou selektivní, tvořené s velkou vášní
a pokorou k materiálu a jeho zpracování.
Nevyrábí se sériově, ale v malých sériích,
s tradičními postupy, důrazem na kvalitu
a ruční zpracování. To nám dává možnost
unikátního personalizovaného servisu.

O jaký servis se jedná?

Eva Marková
majitelka Mezzo.fashion

obchod je detailně seznámen s produkty
a s historií každé značky. Tu předává konečnému zákazníkovi. Za naše produkty
nemluví známé tváře, ani tým marketingových specialistů, ale stojí za nimi opravdový
příběh a produkty samotné.

Koncept, který dává prostor i náročným
zákazníkům, kteří nepodléhají tzv.všeobecnému vkusu. V partnerském obchodě
zákazník najde „corner“ s ucelenou prezentací značky. Součástí je vzorkovnice
kůží, katalog jednotlivých modelů kabelek,
podle kterého lze produkty objednat přímo
na míru. Výjimečná služba pro zákazníky,
kteří vyžadují nadstandartní služby a nejdou s davem. Jedním z butiků, kde produkty značky Cuoieria Fiorentina můžete
vidět je i Boutique Paradis Fashion v Hradci
Králové a Pardubicích. Tuto službu můžete
darovat svým blízkým i v podobě voucheru.
Lucie Chytilová

Jaká byla vaše cesta k výrobcům?
Vždycky jsem se o módu zajímala a toto
nadšení mě přivedlo až k myšlence stát se
výhradním distributorem vybraných módních značek. Zorientovat se na italském
trhu pro mě nebylo až tak složité. Věděla jsem, co hledám. Produkty, jež vznikají
v tradiční řemeslné výrobě, značky, které si
po dlouhé roky stále drží rodina, která firmu založila a to už i více jak 60 let.

Kde produkty těchto značek můžeme
koupit?
Nyní aktivně pracujeme na vytvoření kompletní exkluzivní sítě partnerských obchodů. Jsou precizně vybírány. Partnerský
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Dapi baví nejen boty
100% česká, 100% originální. Taková je módní značka Dapi, která už 17 let vyrábí obuv a doplňky z těch nejkvalitnějších
materiálů a trendy designů. Její obchody najdete v Hradci Králové, Pardubicích nebo Rychnově nad Kněžnou. Poznávací
znamení? Zelená barva!

Péče o zákazníka, moderně by se řeklo Customer Care, je na žebříčku hodnot
značky Dapi obecně hodně vysoko. Nebuďte proto překvapeni, když vstoupíte
do jednoho z jejích obchodů a zastihnete
zákaznice nejen v obležení párů bot, ale
také u kávy a v družném hovoru. U Dapi
to totiž vůbec není výjimečná situace.
S mnoha zákazníky si hodně let hýčkají
milé a přátelské vztahy. Ostatně, existuje
snad lepší vizitka, než když si zajde žena
do obchodu nejen pro nové boty nebo kabelku, ale také na kus řeči? Ono ale není
divu! Jejich moderně, a přesto útulně zařízené obchody k tomu přímo vybízejí.
Jen o nákupech jako takových to v Dapi ale
také není. Početný tým v čele s majitelem
značky Pavlem Dapecím pořádá pro své
klienty, partnery a fanoušky řadu produktových i společenských akcí. Za všechny
jmenujme například uvedení úspěšné limitované edice crossbody kabelek s motivem české trikolory u příležitosti oslav 100
let republiky nebo podzimní módní přehlídku ve spolupráci s módním návrhářem
Dominikem Navrátilem a herečkou Patricií

foto: Hana Bednářová

V Dapi, tam je boty jednoduše baví a na jejich práci je to vidět. S nekonečnou trpělivostí a péčí vybírají ty nejkvalitnější kůže,
nejpohodlnější stélky a nejodolnější podešve. Jen tak totiž mohou garantovat kvalitu, která vydrží. A to ne jenom jednu zimu.
„Máme svůj vlastní způsob prodeje – o každé botě přinášíme zákazníkům konkrétní
informace, aby měli přehled, z čeho přesně
jsou vyrobeny její jednotlivé části. Zároveň
vnímáme jejich zpětnou vazbu a podněty,
na které se snažíme reagovat. Klienti se tak
de facto stávají spoludesignéry naší obuvi, tvůrci té nejlepší boty přesně pro ně,“
vysvětluje šéfka marketingu společnosti
Dapi Tereza Pelíšková.

Solaříkovou. „Protože bychom na prodejnu
na Malém náměstí v Hradci Králové, kde
přehlídka probíhala, všechny naše zákazníky a fanoušky nevměstnali, přenášeli jsme
celou show živě na našem Facebooku. Ten
hojně využíváme nejen pro propagaci našich produktů, slevových akcí a novinek, ale
také pro komunikaci se zákazníky a konzultaci našich výrobků napříč republikou
i Slovenskem,“ potvrzuje Tereza Pelíšková.
A na co se konkrétně můžete tuhle zimu
těšit v zeleně laděných obchodech značky
Dapi? Černé barvě i klasickým kozačkám
letos lehce odzvonilo, o to víc se do toho
nebojte „šlápnout“ a vyzkoušet třeba něco

úplně jiného – pohodlné kotníkové boty
v trendy odstínech! Smyslná bordó, tajemná khaki, hořčičná žlutá, královská modř
nebo elegantní hnědá. U Dapi se barev
zkrátka nebojí a vy byste taky neměli.
S botami nezapomeňte sladit kabelku,
peněženku nebo třeba koženou business
tašku. Obzvlášť „nebezpečná“ je v tomto
smyslu pobočka na Malém náměstí. Tam
totiž mimo jiné najdete i výběr dámské
konfekce dle aktuálních trendů. Snadno se
vám tak může stát, že odejdete s novými
kousky oblečená od hlavy až k patě. Zkrátka - nebezpečné. Tak na viděnou u Dapi!
(red)
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arrows advisory group:

A co daně?
Na světě není jistého nic – mimo smrti a placení daní, prohlásil už v 18. století americký státník Benjamin Franklin.
S koncem starého roku a začátkem nového je právě téma daní ještě ožehavější než po zbytek roku. Jaké změny
poplatníky čekají a kdy na nic nečekat a vydat se pro radu za advokátem, jsme se zeptali specialistky na daňové právo
Mgr. Hany Erbsové z ARROWS advisory group.

Na podzim odstoupil dosavadní šéf Finanční správy České republiky Martin
Janeček, který „proslul“ svými kontroverzními kroky – například obhajováním bezdůvodně vydaných zajišťovacích příkazů a naposledy kauzou,
kdy kvůli EET finanční úřad nevhodně
zjišťoval od novomanželů podrobnosti
o jejich svatebních hostinách. Čekají
finanční správu po jeho odchodu výrazná zemětřesení a dotknou se nějak
poplatníků?
Žádnou revoluci, která by přímo dopadla na
poplatníky, nečekám. Finanční správa bude
mít zájem rychle najít náhradu a i kdyby se
tak v brzké době nestalo, systém je nastaven a musí i může běžet dál. Je ale možné, že
v duchu přísloví „dvakrát měř a jednou řež“
se finanční správa nebude po nějakou dobu
pokoušet o další kreativní postupy typu „výzev novomanželům“. Z čeho by si ale měl
vzít nový generální ředitel či ředitelka do
budoucna určitě ponaučení, jsou právě ona
nešťastná vyjádření jejich předchůdce, jeho
špatná komunikace a lehce útočný styl. Bylo
by určitě dobře, kdyby se finanční správa stala opět spíše partnerem a posilovala
dojem, že správný výběr daní je společným
zájmem úřadů a poplatníků. Momentálně je
poplatníkům spíš soupeřem, nebo je jimi aspoň tak vnímána. Změnit toto vnímání bude
podle mého názoru jedním z hlavních úkolů
nového vedení.

Přispívá toto vnímání k všeobecné, jemně řečeno, neoblibě finanční
správy?
Neznám nikoho, kdo by rád platil daně.
(smích) V některých evropských státech
však mají velmi dobře propracovaný systém komunikace s veřejností a poplatníci
velmi dobře vidí, že jejich daně nikam nemizí. Stát i ostatní příjemci daní naopak
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efektivně propagují, jak se s veřejnými penězi nakládá a co vše se za ně pro občany
udělalo. U nás pořád existuje určité stigma,
že se tunelují a rozkrádají. To určitě k nad-

nikateli, kteří vybudovali svoji firmu doslova
vlastníma rukama na zelené louce, dlouhá
léta dřeli a měli tu smůlu, že se stali obětí
daňového podvodu nebo pochybného „da-

šení z placení daní nepřispívá. Poslední
dobou je také negativním trendem určitá
zahlcenost finanční správy. Dnes to funguje tak, že pokud poplatníkovi finanční úřad
doměří daň, může si být téměř jistý, že se
nezávislého posouzení své věci dočká až
u správního soudu, tedy mnoho let poté,

ňového poradce“, který nebyl zapsán ve veřejném seznamu Komory daňových poradců. Finanční úřad u nich objevil pochybení,
ať už faktické nebo domnělé, a v podstatě
podřízl jejich mnohaletou práci tím, že jim
spočítal obrovský doměrek daně včetně
penále a úroku z prodlení. Onen člověk pak
začal vést vyčerpávající bitvu o záchranu své
firmy a od určitého momentu už vydělával
hlavně na to, aby v ní mohl pokračovat. Navíc to bývá tak, že pokud finanční úřad objeví nesrovnalost, která se projevovala po delší
dobu, otevírá jednotlivé kontroly postupně a poplatník tak pořád dokola vysvětluje
úředníkům to samé, roky bojuje a doufá, že
se mu to jednou vrátí. Ovšem případná náhrada škody je komplikovaná, to je kapitola
sama pro sebe. Poškození sice získají nějaké
peníze, ale škoda, která se odrazí na jejich
zdraví a rodině, je nevyčíslitelná a v podstatě nenahraditelná. Takových případů je
bohužel hodně a ve finále se takový člověk
stane dvojitou obětí – nejprve skutečného podvodníka a posléze právě finančního
úřadu. To je často případ známých karuselových podvodů na DPH, kdy skutečný podvodník zmizí v nenávratnu a v síti daňového
řízení uvízne právě jeho oběť.

„Často se setkávám s podnikateli,
kteří vybudovali svou firmu
od nuly a pak se stali obětí
daňového podvodu.“

co mu daň doměřili a co ji musel zpravidla
i doplatit. Tím, jak jsou finanční úřady zahlcené, nedokončují daňové kontroly důsledně a odvolací ředitelství je tak ještě po
doručení odvolání samo dokončuje nebo
jejich dokončování řídí. Odvolacímu ředitelství pak logicky nezbývá prostor na jeho
hlavní činnost, tedy na relativně nezávislý přezkum rozhodnutí finančního úřadu.
Navíc nyní často přezkoumává i své vlastní
kroky, pokyny a závěry, ke kterým došlo při
dokončování práce finančního úřadu. Je to
zkrátka takový začarovaný kruh. O to důležitější je začít aktivně uplatňovat a hájit
svá práva již od začátku řízení před finančním úřadem a nespoléhat se až na odvolací
orgán.

Je to častá situace, kterou ve své praxi
s klienty řešíte?
Velmi často se setkávám s živnostníky, pod-

Dá se tomu předejít?
Přijít za advokátem dřív, než začne dotyčnému přerůstat situace přes hlavu. Většina
to nejdříve zkouší sama se svým účetním,
případně s daňovým poradcem, ale za advokátem přicházejí pozdě. Daňový poradce
funguje dobře, když se připravuje daňové
přiznání a odstraňují se určité pochybnosti,
co v přiznání mělo či nemělo být. Ve chvíli,
kdy přichází plnohodnotná daňová kontro-
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mnohdy neumí představit, s čím se potýká
takový řadový úředník nebo nižší manažer
finanční správy a jaké jsou jeho reálné možnosti. Já pracuji s oběma stranami, představuji jakéhosi tlumočníka a mým úkolem
je i to, aby se spor zbytečně nevyhrocoval.
Na straně klienta totiž pochopitelně často
pracují emoce a určitý pocit bezmoci tváří
v tvář „úřední mašinérii“. Snažím se proto
pomocí svých zkušeností pokud možno naladit obě strany na společnou komunikační
vlnu.

Blíží se konec roku, čekají nás v roce
2019 nějaké změny v daňové oblasti?

la, tak už je to často kdo s koho, a měl by
se zapojit i „daňový advokát“, který se v tom
sporu umí pohybovat a řídí komunikaci s finančním úřadem. Ze zkušenosti mohu říct,
že se bohužel často k případu dostáváme až
ve chvíli, kdy je klient na dně svých sil a zahnaný do kouta. Když pak zpětně procházíme podklady, zjistíme, že řada skutečností
zazněla nepřesně nebo v nevhodnou dobu,
případně, že klient odpovídal i na dotazy,
které neměl finanční úřad vůbec právo klást.
Nevěřila byste, kolik sporů je postavených
na tom, co klient finančnímu úřadu předložil nebo řekl před třemi lety, na samém
začátku kontroly a co si úřad nějak vyložil
v jeho neprospěch. Dodnes s tím přitom
úřad operuje, staví na tom závěry celé kontroly a zpětně s tím jde už jen těžko něco dělat. Platí, že cokoli řeknete, může být a bude
použito proti vám. Přitom když klient přijde
včas a hned na začátku zapojí advokáta, ideálně spolu s daňovým poradcem, je daňová

kontrola často uzavřena mnohem rychleji
a klient má i lepší výchozí pozici pro další
řízení. Přinejmenším se nevysiluje odpovídáním na neoprávněné nebo neodůvodněné
požadavky finančního úřadu, argumentuje
přímo k věci a nedává úřadu prostor pro
zbytečné spekulace ani pro nečinnost. Doporučuji proto určitě nečekat na poslední
chvíli. Šetří to nejen čas, ale hlavně peníze.

Než jste se vrhla na advokacii, pracovala jste „na druhém břehu“ – právě
ve finanční správě. Vnímáte to zpětně jako výhodu?
Rozhodně, ačkoli to byla jedna z největších výzev v mé kariéře. Podotýkám však,
že velmi obohacující. Najednou si na situaci umíte udělat celkový obrázek, dokážete
nahlédnout na věc z obou stran. Podnikatelé si stěžují, že úředníci nevědí nic o podnikání, v čemž mají bohužel často pravdu,
ale na druhou stranu, podnikatelé si zase

Jako každý rok nás čeká tradiční balíček
novel daňových zákonů. Řeší se například
otázka, zda statutární orgány společností
mohou být plátci DPH. Připouští se, že by
to mělo být za určitých podmínek možné,
mezi odborníky však tento krok sklízí spíše
kritiku. Teoretický koncept je v pořádku,
ale prakticky by to zřejmě přenášelo více
problémů než užitku. Konečně by se také
mělo umožnit vracení DPH z dodávky, za
kterou plátce daně nedostane zaplaceno.
Je tam však mnoho podmínek, bohužel
to není tak jednoduché – nedostala jsem
zaplaceno, a tak mi automaticky vzniká
nárok. Musíte doložit, že jste vynaložila
nějaké úsilí na vymáhání oné pohledávky,
vymáhat ji určitou dobu a tak podobně.
Novinka se chystá i u daně z příjmu – nově
se budou finančnímu úřadu oznamovat
i příjmy, které plynou z České republiky do
zahraničí, přičemž u nás jsou nebo by měly
být zdaněny srážkovou daní. Vzniknou tedy
nové oznamovací povinnosti, které se budou týkat i příjmů osvobozených od daně.
V podstatě se však hlavně přejímají směrnice EU, jejichž text už je známý, tudíž se
ví, že to bude muset přijít a ví se zhruba co.
Úplná novinka pro ty, kterých se to dotýká,
a zajímají se o to, to tedy není. Hodně se
v této souvislosti diskutuje uzákonění principu zneužití práva, který je také součástí
zmíněného novelizačního balíčku. Potíž je
totiž v klauzuli proti zneužití práva, která je
velmi ohebná a široká. Odborníci se obávají, že v praxi ji budou finanční úřady používat jako „záchrannou síť“ v těch případech,
kdy se jim nepodaří nějaký postup označit
za nezákonný. Principem zneužití práva se
totiž označuje takové jednání poplatníka,
které mu přináší daňovou výhodu, jež sice
není v rozporu s textem zákona, ale odporuje „duchu zákona“. Pokud bude tento
princip začleněn do daňového řádu, bude
použitelný u jakéhokoli druhu daně.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora
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OlfinCar 2019
Rok 2018 byl pro OlfinCar opět úspěšný, prodejní čísla se pohybovala na úrovni loňského roku, který byl nejlepší v historii
firmy. Zároveň to byl rok spojený s přípravami na akvizice do nových značek. V plánu jsou čtyři nové autosalony, tři
nové značky a razantní nárůst prodejů. „Čeká nás spoustu práce,“ říká s úsměvem majitel společnosti Viktor Kuhn.

Od letošního roku jste si velký nárůst prodejů nesliboval. Splnila se
vaše očekávání?
Rok 2018 byl nejen v OlfinCaru, ale
i v celé automobilové branži ovlivněn
spoustou vnějších faktorů. Můžu jmenovat například aféru Dieselgate, která
ovlivnila poměr prodaných dieselových
a benzínových motorů, poté nástup elektrovozidel, na který se musí i naše provozovny připravovat. Češi také objevili
operativní leasing. Nárůst tohoto způsobu financování vozidel počítáme ve stovkách procent. S operativním leasingem
souvisí i navyšující se online objednávky. Posledním faktorem, který negativně
ovlivnil především prodeje v závěru roku,
byl nový systém měření emisí a spotřeby
vozidel, norma známá jako WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure, pozn. red.). Díky této novince
EU, řada modelů vázne ve výrobě a k novým majitelům se dostanou až po novém
roce. Kdybych to měl shrnout, uplynulý
rok bude pro OlfinCar i přes výše jmenované vnější faktory opět úspěšný. Nebýt WLTP mohl být i rekordní. I tak letos
prodáme na 4 500 vozů, což je srovnatelné číslo s rokem 2017.
100

Čekáte v příštím roce rekord?
Přesně tak! Jednak z důvodu objednávek,
které se nám „přelijí“ z roku 2018 v souvislosti s WLTP, ale také díky zahájení prodeje
nových značek.

Jakých značek? Na co se mohou zákazníci těšit?
Již 1. listopadu 2018 jsme zahájili prodej
a servis značky Volvo v Trutnově. A od
1. ledna 2019 přebíráme stávající provozovny
Toyoty v Hradci a v Pardubicích. S Toyotou
připravujeme také výstavbu nového autosalonu pro další prémiovou značku Lexus.

V roce 2019 tedy získá OlfinCar pod
křídla Toyotu a Lexus. Jak jste se
k těmto značkám dostali?
Volvo jsme se snažili získat poměrně dlouho, určitě dva roky. S importérem jsme se
nakonec dohodli letos. Díky tomu, že jsme
měli v Trutnově „volný“ autosalon, mohli
jsme s prodejem této značky začít ještě v letošním roce. Zároveň připravujeme v Trutnově jeden z nejmodernějších areálů značky
Volvo v České republice. Ten bude hotový na podzim příštího roku. Co se Toyoty
týče, tak ta nám spadla tak trochu z nebe.
V polovině roku jsme v Hradci koupili po-

měrně velký pozemek, aniž bychom věděli,
co na něm postavíme - zkrátka jsme chtěli být připraveni na nějakou akvizici nebo
rozšíření, neboť naše stávající objekty jsou
na hranici technických možností. Protože
jednání s Volvem se protahovala, oslovili
jsme i Lexus. Importér Lexusu a Toyoty nám
nábídl nejen zastoupení Lexusu ale i Toyoty
a to pro Hradec Králové a Pardubice. Autosalonů, které prodávají Lexus, je v republice
minimum, aktuálně jen tři. Exkluzivní záležitost!

Jaký tedy bude rok 2019 z pohledu OlfinCaru?
Rokem investičním. Měli bychom postavit
nový areál Volva v Trutnově se servisem,
lakovnou a klempírnou a také areál Toyoty
a Lexusu se servisem, lakovnou a klempírnou v Hradci Králové. Sečteno a podtrženo,
v roce 2019 budeme stavět minimálně tři
autosalony, nabídneme zákazníkům nové
značky a čekáme rekordní prodeje. Máme
před sebou zkrátka hodně práce, s čímž
souvisí i rozšíření týmu. Do našich řad proto
zveme nové zaměstnance, a to na všechny
pozice od mechaniků po prodejce.
(red)
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FIFTYFIFTY KREATIVNÍ AGENTURA:

Jak na ten fejsbuk?
Kdo není na Facebooku a Instagramu, jako by nebyl. Také to slýcháte často? Pokud pro běžného smrtelníka není
přítomnost na sociálních sítí nutností, pro firmy a obchodní společnosti ano. Sociální sítě a jejich prostřednictvím
komunikace s klienty jsou výrazným marketingovým trendem posledních let. V čem může komunikace na „fejsbuku“
a „instáči“ pomoct budování značky, jak se odrazí do objemů prodeje nebo poptávky po službách a jaké jsou trendy
v této oblasti? V hradecké Kreativní agentuře FiftyFifty, která svým klientům pomáhá i v této oblasti, to vědí.

Mají sociálně sítě skutečně tak magickou
sílu a moc, že na nich prodáte skutečně cokoliv? Odborníci na online on line marketing
toto nadšení mírní, ale jedním dechem dodávají, že jde o skutečně silná komunikační média, kteráý se stala dnes už nedílnou
součástí mediálního mixu na všech úrovních. Využívat je se se je po komerčním
sektoru naučil i ten neziskový, stejně jako
veřejná správa a samozřejmě také politici,
kteří se zde po vzoru osobností showbusinessu snaží získat větší pozornost a budo102

vat své jméno. Největší síla bývá sociálním
sítím tradičně přikládána v oblasti budování
komerčních značek a jejich komunikace se
zákazníky.

LIDL TO UMÍ
„Dobrým příkladem v této oblasti je třeba obchodní řetězec Lidl, jehož český facebookový
profil má téměř 700 tisíc fanoušků. Lidl zde
samozřejmě upozorňuje na své letákové akce

i konkrétní výrobky a pořádá soutěže, ale
především buduje svou značku coby solidního
obchodníka a společensky odpovědné firmy.
Myslím, že víc rohlíků díky Facebooku neprodají, ale stoprocentně upevňují svou pozici
přátelské, blízké a komunikující značky,“ říká
Michal Šeba z Kreativní agentury FiftyFifty.
Podle jeho zkušeností přítomnost značek na
sociálních sítích jednak pomáhá jejich vnímání ze strany uživatelů, kteří jsou potenciálními či již skutečnými klienty, a v neposlední řadě je také účinným nástrojem pro
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napravování případných problémů. „Krizová
komunikace na sociálních sítích je kapitola
sama pro sebe. Není to ale samospásné, v případě, že značku potká nějaký problém a do
té doby byla její aktivita na sociálních sítích
nulová nebo jen sporadická, náhle intenzivní komunikací nic nevyřeší. Ovšem když na
sociálních sítích komunikuje dlouhodobě
a aktivně, může jí zde krizová komunikace
pomoct v pohodě zvládnout menší problémy
a změkčit dopady těch větších,“ vysvětluje
Michal Šeba.

NENÍ TO NEDOSTUPNÉ
Ačkoliv by na první pohled mohl svět velkých značek komunikujících prostřednictvím sociálních sítí, odrazovat menší firmy
či podnikatele svou složitostí a nákladností,
opak je pravdou. Ondřej Šlambora z Kreativní agentury FiftyFifty vysvětluje, že prezentace na sociálních sítích má výhodu ve
velké variabilitě rozsahu i obsahu prezentace a reklamy, kterou mohou nabídnout
jak velkým nadnárodním firmám, tak třeba i podnikatelům se dvěma zaměstnanci.
„Navíc současný mediální prostor jako by
se postupně sléval v jeden univerzální, kterému dominují právě sociální sítě. A věřte,
že sociální sítě ovlivňují i ty, kteří je aktivně
nepoužívají. Témata rezonující prostorem
sociálních sítí mají přesah do celé společnosti. Už jen čtenáři tohoto článku toho jsou
důkazem,“ popisuje. Za výhodu pokládá také
relativní dostupnost této formy komunikace. „Řádově už s tisícikorunami měsíčně
můžete udělat kus práce. Tohle je samozřejmě individuální, každý klient má jiné potřeby, očekávání a především možnosti, kterými
na tuto prezentaci ndisponuje. Nenutíme
proto klienty do žádných balíčků, ale připravujeme řešení každému skutečně na míru,“
říká Ondřej Šlambora s tím, že rozpočet se
obvykle skládá z částek za vytváření obsahu, za správu profilu a za vlastní investici do
placené propagace.
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ZAČÍT LZE KDYKOLIV
A jak je vůbec složité začít? „Vůbec. Není
problém začít vlastně kdykoliv. Spolupráci
s našimi klienty na jejich prezentaci na sociálních sítích začínáme ujasněním toho, co
si od nich slibují. Jiná situace nastává, pokud chtějí zvýšit prodej, nebo když jim jde
jen o to být v tomto prostředí vidět a nesejít z očí. Neexistuje univerzální recept, jak
v prostředí sociálních sítí komunikovat,“
říká Michal Šeba a dodává, že ve FiftyFifty
spravují na sociálních sítích řádově desítky
profilů svých klientů, mezi kterými jsou jak
drobní živnostníci, menší firmy, instituce
z oblasti veřejné správy a samosprávy, tak
i velké komerční firmy. Pro každého klienta přitom museli namíchat individuální mix
obsahu, kterým ho budou na sítích prezentovat. „Důležité je nejen umísťovat obsah,
ale také dokázat vhodně komunikovat – tedy
umět odpovídat na komentáře, a to včetně
těch negativních,“ upozorňuje. „Pokud si klient myslí, že stačí na sociální sítě sem tam
něco umístit, negativní komentáře mazat
a mít z nich vlastně jen jakousi nástěnku,
rozmlouváme mu to. Výhoda sociálních sítí je
v možnosti okamžité interakce s jejich uživatelem a platí, že kdo rychle reaguje, dobře reaguje. Další častý omyl spočívá v domněnce,
že jde o rychlé řešení. K nastartování kvalitní
komunikace na sociálních sítích jsou potřeba
měsíce a tahle práce neskončí vlastně nikdy,“
dodává Michal Šeba.

dvěma lety ještě jen velmi málo rozšířená
síť, jim k tomu dává ideální prostor – samé
fotky, občas videa. O to zajímavější je Instagram pro rozvoj reklamy a naši klienti kvitují
možnost oslovit publikum jiným způsobem,“
upozorňuje Ondřej Šlambora na posilující
trend nárůstu popularity Instagramu u uživatelů i inzerentů. A jaké trendy provázely
sociální sítě v roce 2018? Kromě sílící pozice
Instagramu to byla například změna zobrazování příspěvků na Facebooku, který, zjednodušeně řečeno, začal uživatelům častěji
ukazovat příspěvky od lidí, se kterými jsou
v čilém kontaktu. Instagram navíc zavedl
možnost ukládat tak zvané „stories“ na profilu a to neomezeně dlouho. „Trendy na rok
2019 se odhadují jen špatně, sociální sítě totiž většinou neohlašují předem nic moc ze své
strategie nebo chystaných změn, ale i tak lze
některé věci předvídat. Našim klientům pomáháme, aby se už teď dokázali na tyto změny připravit. Především očekáváme postupné
ubývání textového obsahu a posilování toho
obrazového, což je potvrzením dosavadního
vývoje. Předpokládá se, že až 80 procent obsahu zkonzumovaného cestou sociálních sítí
bude tvořit video,“ upozorňuje Ondřej Šlambora z Kreativní agentury FiftyFifty a zmiňuje ještě jeden zajímavý trend: významně
vzroste kupní síla tak zvané „generace Z“.
„Jde o lidi narozené po roce 1990, kteří nejsou jen konzumenty, ale často také autory
obsahu sociálních sítí. Stárnou, začínají být
ekonomicky aktivní a pro značky bude prioritou naučit se s nimi kvalitně komunikovat,“
uzavírá.
Emil Stelinger

FiftyFifty kreativní
agentura
•

Královéhradecká jednička
v marketingových a reklamních
službách.

•

V roce 2012 ji po dlouholetém
působení v reklamě a médiích
založili Ondřej Šlambora
a Michal Šeba.

•

Sídlí v Hradci Králové, ale
působí v celém východočeském
regionu s přesahy do Prahy
a zbytku republiky.

•

Specializuje se na grafický
design, motion media a online
marketing.

CO HÝBE „SOCKAMI“
Všeobecně známé je, že v oblibě (i vzrůstajícímu počtu uživatelů) šlape Facebooku
na paty Instagram – sociální síť, která staví
především na fotografiích a videích. Uživatelé vítají hlavně „oddych“ od závažných
témat, která začala zaplavovat Facebook. „Je
to celkem snadné. Lidé se na sociálních sítích
chtějí bavit a Facebook jim to pomalu a jistě
přestal umožňovat. Naopak Instagram, před
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ŠKODA 1203:

Krásky z „vrakáče“
Legendární československé „razdvatrojky“ ho fascinovaly už od dětství. V patnácti jim propadl úplně, začal je skupovat,
opravovat a renovovat. Dnes jich osmadvacetiletý Hradečák Milan Zajíček vlastní přes padesát a některé si zahrály i ve
filmu. „Kdo by to byl řekl, že jednou budu takový magor,“ říká v rozhovoru pro Quartier.

V roce 2018 oslavila ikonická Škoda
1203 půl století od začátku své výroby. Jak se to stane, že těmto vozům
propadne člověk takřka o polovinu
mladší? Vždyť když se přestala v roce
1999 vyrábět, byl jste malý kluk.
Ona nejen slavila 50 let od začátku výroby, slavila dokonce 50 let trvání výroby!
Po ukončení té sériové totiž Roman Jirouš
rozjel jejich malovýrobu v Žacléři a právě
v roce 2018 ji oficiálně ukončil. Jinak dvanáctsettrojky jako takové mě fascinovaly
odmalička. Stará auta se mi líbila obecně,
ale jakmile jsem někde viděl ji, tak to bylo
teprve něco. Jsem asi poznamenaný tím,
že jsem v ní jel do porodnice. Táta ta auta
navíc kdysi opravoval, od roku 1993 dělal
dokonce dealera TAZu a vozil je zákazníkům z Trnavy do Čech. Takže jsem je vídal
často už jako pětiletý, nablýskané přímo
z fabriky. Zhruba v patnácti jsem se v nich
začal sám hrabat a někdy v devatenácti si
koupil první vlastní. Vzápětí jsem si pořídil další dvě na náhradní díly a dnes jich
mám víc jak pět desítek. Některé si zahrály i v televizi. Jeden valníček jsem půjčoval
do seriálu Svět pod hlavou, šedou dodávku
můžete zase vidět v Policii Modrava. Dohromady mi jich, co se vlastnictví týče,
prošlo rukama kolem šedesáti. Zadek mám
přitom jenom jeden. (smích) Kdo by to byl
řekl, že jednou budu takový magor.

čumáku takový „nádech“. To znamená, že
je vybavená laminátovou palubní deskou,
která se sice sériově vyráběla, ale za vysoký příplatek, takže ji nikdo nechtěl. Ale
hlavně má úplně jiná zadní světla, přičemž
celá je originál z továrny TAZ. Navíc byla
naftová, a to už jsem byl vůbec na vrcholu
blaha. Tuhle dvanáctsettrojku jsem prostě
musel mít!

„Pro jednu dvanáctsettrojku
jsem jel až do Holandska.“

letadlem, kam nepropašujete ani šroubovák. (smích) Jejího tehdejšího majitele se
mi podařilo kontaktovat úplnou náhodou.
Napsal jsem kamarádovi, co v Holandsku
bydlí, a ten mi díky SPZ pomohl zjistit,
že to auto žije, má dokonce technickou,
a dokonce v jaké části země momentálně je. Během pár dní jsme díky inzerátu
na holandském veteránském fóru dostali
kontakt na chlapa, který kolem tohohle
skvostu chodil každé ráno do práce. Ten
napsal vzkaz majiteli, zatavil ho do fólie
a strčil za stěrač. Za dva dny mi chlápek
volal, že si ho přečetl a kolik jsem ochoten
mu za ní dát. Dodneška nechápu, že jsem
měl takovou kliku.

Neodrazuje vás na dvanáctsettrojkách jejich proslulá poruchovost?
Tak jste se vydal tisíc kilometrů daleko koupit auto, o kterém jste nevěděl zhola nic?
Nejhorší bylo, že cestou tam jsem letěl

Naopak, přináší to podstatně víc zážitků! Nikdy nezapomenu na úplně první
dovolenou se svojí první oranžovou dvanáctsettrojkou, kterou jsem postupně

Kde je sháníte?
Kde se dá. Projíždím inzeráty a fóra v Česku i na Slovensku a pak si pro ty nejzajímavější jezdím. Zajímají mě hlavně sběratelské kousky, jak rád říkám – „exoti“.
Pro jednu takovou dvanáctsettrojku jsem
jel až do Holandska. Objevil jsem ji na jednom veteránském fóru, šlo o neskutečný
unikát. Auto z fotky pořízené v roce 1998,
kterou jsem měl dlouhou dobu na tapetě
mobilu. Okamžitě jsem ho poznal, má na
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přestavěl na mikrobus pro osm osob. Jeli
jsme sice tehdy jen kempovat k Havlíčkovu Brodu, ale pro mě to bylo pomalu
jak výlet do Chorvatska. Zadřený diferák,
vyteklý olej na silnici, kvůli kterému jsme
málem shořeli, prostě šílené. Naštěstí se
tyhle vozy dají poměrně kreativně opravit. Když jsem zjistil, že mi z auta teče olej,
vrazil jsem do první hospody, sehnal korkový špunt od vína a díru jím ucpal. Seděl
tam perfektně, jezdil jsem s ním ještě půl
roku. Jen bylo trochu bizarní, když jsem
pak odcházel do dílny s vývrtkou. Přitom
jsem šel jenom měnit olej.

Byznys, technika & hobby

nadšení. Přitom je to takový krám. Nedej
bože, když pak sednu do nějaké zrenovované, vypulírované krásky, to je teprve
pozdvižení. Věnuji se kompletním renovacím, už se nám z úplných vraků podařila
vykouzlit třeba pojízdná fotobudka, z jiného děláme momentálně kavárnu. O dvanáctsettrojkách se říká, že je to Transporter pro chudé. Vrak typu T1 stojí 300 tisíc,
pro lidi se tak stává nedostupný a sáhnou
po škodovce. Pomalu se tahle auta stávají
„kultovkou“, čím dál víc lidí si je nechává
přestavět třeba na kempování. Umíme do
nich udělat i původní nábytek, možností je
spousta.

Pořád ji máte ve sbírce?
Tu nikdy neprodám. To, co jsem zažil s ní,
už s žádnou jinou nezažiju. Je to srdcovka.

Co se všemi těmi dvanáctsettrojkami děláte?
S některými normálně jezdím. Takže pokud uvidíte jet po Hradci dvanáctsettrojku, na 90 procent v ní sedím já nebo
někdo, koho znám. Vezmu největší provozuschopnou prašivku, kterou mám, jedu
s ní přes město a minimálně tři lidi mi
ukazují palec nahoru, troubí na mě a jsou

Jak se na tuhle vaši vášeň dívá rodina?
Naši byli zpočátku dost skeptičtí, je třeba
říct, že když jsem s dvanáctsettrojkami začínal, byly takřka bezcenné, v očích rodičů to byl oprávněně prostě divný byznys.
Vždycky mě ale podpořili, jak finančně,
tak prostorem – přece jen, „ustájit“ tolik aut není hračka. Teď už tomu přicházejí na chuť, vidí, že mám záměr, který
má budoucnost. Nehledě na to, že cena
dvanáctsettrojek šla během pěti let ne-

skutečně nahoru. I partnerka Veronika,
ač k těmto vozům nikdy netíhla, mě plně
podporuje a je mojí velkou oporou. Spolu s ní a pětiletým prckem v nich jezdíme
společně na výlety kempovat. Doufám, že
malému nadšení vydrží a třeba jednou půjde v mých šlépějích.

Jaké máte plány do budoucna, zlomit
stovku ve sbírce?
Mým snem je mít funkční autoservis - kluky,
co budou dělat na těch moderních autech,
které mě osobně nebaví. To je samá diagnostika a elektronika, já radši šroubovák
a kladivo. K servisu bude připojena opravna právě dvanáctsettrojek, které si budu
renovovat a mazlit. Mám proto u sebe ideální podmínky - klempírnu, lakovnu i pneuservis. Do budoucna bych chtěl postavit
pěkný showroom, kde bych ta zrenovovaná
a vymazlená auta půjčoval. Spolupracuji totiž s kamarádem Lukášem Krpálkem na projektu retro autopůjčovny Cestuj klasikou.cz,
kterou chceme v příštích letech pořádně
rozjet. Držte nám palce!
Michaela Zumrová
foto: Jakub Misík
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prima:

Vepsaná do rodokmenu
hradeckých staveb
Těžko budete v Hradci Králové hledat čtvrť, ve které nestavěla Prima. A v centru najdete téměř na každém rohu stavbu,
kterou budovala či rekonstruovala. Jak je to možné? Celkem snadno. Stavební společnost Prima vznikla jako jedna
z prvních královéhradeckých stavebních firem po roce 1989, která zároveň funguje dodnes. „Když jedu autem z jednoho konce města na druhý, zcela zaručeně potkám cestou několik našich staveb, ať jedu jakoukoliv cestou. Přiznávám,
je to hezký pocit,“ říká Jaroslav Javorský, ředitel společnosti Prima.

V roce 1990 vznikla v Hradci Králové řada
stavebních firem. Jednu z nich jménem Prima založili v pronajaté kanceláři tehdejší
pětačtyřicátníci Karel Schmied, Miloš Klár,
Vladimír Blažek a Petr Halák. Za osmadvacet let se od drobných staveb propracovala
až k půlmiliardovým zakázkám pro nadnárodní značky. „Nedokážu říct, že bychom se
na něco vyloženě specializovali, ale pokud
bych nás měl charakterizovat, řekl bych, že
od počátku našeho fungování až dodnes se
profilujeme jako generální dodavatel staveb.
Rádi ručíme naší značkou za kvalitu stavby
od a do z,“ vysvětluje Jaroslav Javorský. Prima se věnuje výhradně pozemním stavbám,
ale neomezuje se na soukromé či veřejné,
malé nebo velké, případně moderní a historické stavby.
Díky tomu najdete v ulicích Hradce Králové desítky staveb, do jejichž rodokmenu se
Prima podepsala. Ať už šlo o privátní bytové
projekty, rodinné domy, administrativní budovy, veřejné stavby nebo o rekonstrukce
historických památek. V posledních letech

Prima právě na nich má několik úspěšných
realizací. „Já osobně nejraději vzpomínám
právě na tyhle stavby. Na rekonstrukci bývalého Ústavu hluchoněmých, Gymnázia
J. K. Tyla nebo Klicperova divadla. Všechno
to jsou stavby, kde pracujeme pod přísným
dozorem památkářů, jsou na nás kladeny
obrovské nároky, ale zároveň máme velkou
šanci dotknout se práce předchozích generací a svým způsobem na ni navázat,“ říká
Javorský. Sám si cení výzev, které na stavaře
z Primy rekonstrukce historických památek kladou. Vzpomíná, že třeba při obnově
dlažby v Gymnáziu J. K. Tyla si sami museli
vyrábět novou mozaikovou dlažbu, která
svou skladbou byla totožná s tou původní.
Dobré jméno mezi stavaři Prima potvrdila také mimo domovský Hradec Králové.
Řadu staveb firma realizovala zejména ve
východních Čechách, v krkonošských střediscích, ale také v Praze – třeba kompletní
rekonstrukci pětihvězdičkového hotelu Alcron, jehož realizace byla oceněna v rámci
celosvětové soutěže v kategorii nejlépe rekonstruovaný hotel do původní podoby.

A jak hradečtí stavaři vnímají stavební
boom posledních měsíců? „Na jedné straně nás to samozřejmě těší a dává nám to
možnost vybírat si práci, ale na druhou
stranu to není ideální stav. Stejně jako
ostatní zápolíme nejen s nedostatkem pracovních sil a materiálů, což má za následek
růst cen, ale i s nekvalitou projektů, podle
kterých mají být stavby realizovány. Nejzásadnější podle mne ale je, že ´nejmladším´
vyučeným stavebním řemeslníkům je dnes
kolem pětačtyřiceti let. Naše společnost se
snaží zaměstnávat pokud možno co nejvíc
českých pracovníků, ale v tomhle ohledu
narážíme na určité limity. Doufám, že velmi brzy dojde k prozření společnosti a řemeslným učebním oborům se znovu vrátí
prestiž, která jim právem náleží, protože
řemeslo má už zase skutečně zlaté dno,“
uzavírá ředitel hradecké stavební firmy
Prima Jaroslav Javorský.
Emil Stelinger
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Květinové studio La Vital:

Vánoce jako
z pohádky
Jaké budete mít letos Vánoce? Jistěže především šťastné a veselé, ale díky Květinovému studiu La Vital z Hradce
Králové navíc trendy a stylové! Na nic už nečekejte a nechte se inspirovat, jak zútulnit svůj domov a navodit tu pravou
sváteční atmosféru.

Vánoční výzdoba z dílny Květinového studia La Vital.

Lucie Vitíková
majitelka Květinového
studia La Vital

Zářivě bílá, stříbrná a zlatá, kovové detaily,
lesk a třpyt. Letošní trendy ve vánočních
108

dekoracích potěší milovníky klasiky i něžných experimentů. „Hvězdy, sněhové vločky, jehličnany zahalené ledovými krustami
v odstínech bílé a stříbrné. Nebojte se ale
ani zlaté, vykouzlíte tak v interiéru módní
glamour efekt. Návrat slaví přírodní materiály jako je sklo, dřevo nebo peří,“ přibližuje, co všechno bude frčet o nadcházejících

Vánocích, majitelka Květinového studia La
Vital Lucie Vitíková. Ukrýváte-li v krabicích na půdě skleněné ozdoby po babičce,
právě nastal ten správný čas zase je zase
oprášit. A co památeční broušené karafy
a sklenice z křišťálu? Tak na ty nezapomeňte rovněž!
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Stromeček. A dál?
Kreativitě a fantazii se letos meze nekladou,
už dávno totiž neplatí, že jedinou vánoční dekorací v našich domácnostech budiž
nazdobený stromeček. Ani adventní věnce
už nejsou dávno svázané s tradičním kruhovým tvarem, vyzkoušejte letos čtvercový, obdélníkový nebo podlouhlý. „Zdobíme
také okenní parapety, aranžujeme truhlíky
ke vchodům, tvoříme i různé závěsné dekorace na dveře a okna i svícínky s květinami
na štědrovečerní tabuli. Možností je spoustu, stačí si vybrat,“ říká Lucie Vitíková.

Vánoční minimalismus
Na své si o letošním adventu přijdou i vyznavači minimalismu. Že si tento směr
s Vánoci vyloženě protiřečí? Jděte na to
jako seveřané a vsaďte na čistý nordic
styl - především dřevo a keramiku. Nebojte, i když ozdobami a dekoracemi v tomto
stylu nazdobíte každičkou místnost, efekt
přeplácanosti nehrozí. Seveřané v tom
zkrátka umí chodit. Nehledě na to, že pokud sdílíte svůj domov s domácími mazlíčky nebo malými dětmi, mají tyto takřka
nesmrtelné materiály nespornou výhodu.

Tradice až na prvním
místě
Patříte-li ale mezi zarputilé klasiky a navzdory aktuálním trendům si doma nenecháte sáhnout na hřejivě červené nebo
magicky fialově laděné Vánoce, nezoufejte, out nebudete. Vánoce jsou především
o tradicích. Neváhejte si však svoji sbírku
ozvláštnit o nové kousky, ať máte jednou
co předat vnoučatům. V La Vital vám rádi
vyjdou vstříc a vyrobí, na co si jen vzpomenete do barvy či stylu, který si vyberete. „Není problém si vlastní dekoraci u nás
také vyrobit. Stačí, když nám zavoláte a na
domluvený termín přijdete s představou, jak
by měla zhruba vypadat. Spolu s našimi floristkami si vyberete jednotlivé komponenty,
barvy a ozdobičky a společně vytvoříte vánoční dekoraci přesně podle vašich představ,“ doplňuje Lucie Vitíková. Pokud tedy
toužíte po vlastnoručně vyrobené výzdobě,
ale netroufáte si sami, v La Vital máte možnost si svůj kreativní sen splnit. Neváhejte,
Vánoce jsou přece jen jednou za rok, tak si
je užijte naplno a přesně podle svého!
Michaela Zumrová
foto: Jakub Misík
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Zahrada –
váš pátý pokoj
Rodinná společnost New Visit z Hradce Králové pečuje již takřka 20 let o prostředí pod širým nebem. A přestože je
zima, nabízí se jedno téma: zahrady rodinných domů. Protože - kdo chce na jaře měnit svůj „pátý pokoj“ do krásy,
musí začít už v zimě! Tehdy je totiž čas vytvořit návrh, který pak odborníci z New Visit zrealizují.

Ing. Jitka Jiránková
krajinářská architektka
a zahradní designérka

Originální zahrada je wellness pro
duši. Jak ji ale uspořádat tak, aby se
stala místem relaxace a zároveň nepostrádala intimitu?
Typ zahrady předurčuje mimo jiné také
kontext s domem. Kvalitní zahrada se dá
udělat na padesáti, ale i na dvou tisících
metrech čtverečních. I malá zahrada může
být velkorysá. Naopak intimitu a útulnost
můžeme zajistit i na zahradě velké. Kvalitní design není jen respekt k autorskému
návrhu designéra, důležitý je spolutvůrčí
proces s uživatelem. Moment ztotožnění.
Zahradní architektura pracuje s pocity, a to
vyladí jedině dialog s majiteli a vzájemná
důvěra. V návrhu zahrady také jako jinde,
platí pravidlo, že méně je někdy více. Jeden
dobře umístěný strom může být více, než
špatně umístěná koláž barevných květin
a keřů. Doporučuji naopak nezahltit zahrady rostlinami, protože zahrada nemá být jen
o zahradničení. Prostor by měl plnit hlavně
funkci relaxační. Stejně, jako si vybíráte kvalitní ložnici, měli byste si nechat navrhnout
kvalitní zahradu pro odpočinek. V rychlém
běhu dní to platí čím dál více.

Jak je to s vaší tezí „pátého pokoje“,
můžete mi vaši vizi trochu přiblížit?
Zahrada je nedílnou součástí vašeho domova. Je to pokoj, kde stropem je obloha. Mísí
se zde nad to ještě mnoho dalších vjemů či
dojmů. Zahrada voní, zpívá, chutná, mění se
v čase, s ročním obdobím. Dnes už dávno
víme, že v ní můžeme vařit, koupat se, odpočívat, hrát si. Jinými slovy zahrada Vám
může nahradit obývák, kuchyň, dětský po110

koj, koupelnu i ložnici. Není krásnější start
dne, než snídaně na terase či v zahradě.
K umocnění zážitku přispěje třeba i obyčejná závlaha, která krmí váš trávník, v parném létě osvěží vzduch a vytvoří příjemné
mikroklima. Voda by v zahradě neměla být
pouze pro rostliny, měla by být součástí uživatelského komfortu. Voda je cítit, zahrada
díky ní voní. Zkuste si při zapadajícím slunci zalít trávník. Hned je vám lépe. To je ryzí
aromaterapie. Zahrada či terasa vám také
prodlouží den po návratu z práce. Můžete
si tam připravit dobrou večeři, dát si vínko,
přečíst si pár stránek oblíbené knihy nebo
časopisu. Vhodné nasvětlení a podsvícení
některých rostlin dá zahradě také úplně jiný
rozměr. Tato večerní scenérie probudí vaše
smysly a pozmění vnímání přírody. Většina
našich zákazníků často předem neví, jakou
scénu jim můžeme odkrýt. Roste s tím také
jejich vztah k domu, skrze zahradu se rodí

i silný vztah k domovu. „Pátý pokoj“ je tedy
místo, kde se budete cítit pohodově, odpočatě. Zahrada vás zkrátka bude nabíjet pozitivní energií.
Michaela Zumrová

New Visit
Společnost New Visit s.r.o. má za
sebou mnoho úspěšných projektů
a realizací, včetně zahrad pro nejnáročnější zákazníky. S většinou
z nich jsou v kontinuálním kontaktu. Součástí firmy je tým architektů, krajinářských architektů a zahradních designerů. „Rádi budeme
vaší ‚novou návštěvou‘,“ vzkazují.
www.newvisit.cz

Ať se hory
zelenají!
NEJkrásnější místa pro vaše jarní
toulky
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Jarní očista
Zbavte se toxinů! Poradíme,
jak na to

Letos už
plynule
Jak se naučit cizí jazyk ještě
před dovolenou

Jarní restart
šatníku
10 tipů, co by v novém roce
v garderóbě nemělo chybět

Chcete být vidět v příštím vydání Quartieru? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz
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OlfinCar s.r.o.
K dostání
nauvybraných
místech
uvedených
na
Vinotéka
Mazlíka
autorizovaný prodej značek vozů Volkswagen
kvalitní moravská a zahraniční vína
a ŠKODA
qmag.cz/distribuce
Rybova 1904/23, Hradec Králové
www.vinotekaumazlika.cz

Na Rybárně 1670, Hradec Králové
www.olfincar.cz

Restaurant Grill Duran
restaurace a catering
Sekaninova 398, Hradec Králové
www.duran.cz

Sledujte nás na sociálních sítích:
@quartiermagazin
@quartier_magazin
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Studio La Vital
květinové studio

Pivovar Beránek
minipivovar a restaurace

ProSpánek
vše pro kvalitní spánek

Zámecká, Stěžery
490 510 001

Pilnáčkova 357 (vedle OBI), Hradec Králové
S. K. Neumanna 2869, Pardubice
www.prospanek.cz

Obuv Dapi
dámská a pánská obuv, kabelky a doplňky

New Visit
architektonické studio

Cestovní agentura Renata Lanči
dovolená s úsměvem

Malé náměstí 129, Hradec Králové
www.dapi.cz

Vrchlického 834/24, Hradec Králové
www.newvisit.cz

724 192 647
www.zajezdyrela.cz

Svitavská 1814/2, Hradec Králové
www.kvetinyvital.cz

Kde najdete
v Hradci Králové: Alin - moderní byt - Gočárova třída 1208/21 • ARROWS advisory group - Klicperova 1266/1 • Assenza Café & Tapas Švehlova 443 • Ateliér salon dagmar popová - Klicperova 263 • Bikero - nám. 5. května 835/10 • BISTRO u dvou přátel - Soukenická 55, Pivovarské
náměstí • Café Local - Švehlova 307 • Estela estetické laserové centum - E. Beneše 1549 (budova Polikliniky III) • f.privée - Brněnská 375/2 •
FiftyFifty kreativní agentura - Lesní 2080/6a • Fit4Fun Flošna - Malšovická 779/2 • FitStyle - Šafaříkova 666 • Fly Zone Park OC Atrium, Dukelská
tř. 1713/7 • Galerie Café - Úzká 138/13 • Galerie moderního umění - Velké nám. 139 • Hodiny Dědič - Švehlova 307/3 • Kadeřnický salon Perfekt Víta Nejedlého 1100 • Kadeřnictví Jeaniss - Jana Pospíšilová - Balbínova 1261 • Kadeřnictví Viktor Borčický - Tomkova 620/20 • Kavárna Cross
Café - Gočárova tř. 20, Hradecká 1250/2, Dukelská tř. 1713/7 (OC Atrium) • Knihovna města Hradce Králové - Wonkova 1262/1a • Kosmetický
salon Cosmeo - K. H. Máchy 749 • Miele Center Vlášek - Mrštíkova 2140/11 • Muzeum východních Čech – kavárna - Eliščino nábřeží 465 • Oční
klinika Visus - E.Beneše 1549 (budova Polikliniky III) • Oční optika Visus - nám. Svobody 37 • OlfinCar - Na Rybárně 1670 • Paradis Fashion - Úzká
138/13 • Polstrin Design - Pražská tř. 685/15 • ProSpánek - Pilnáčkova 357 • Restaurace Aquarium - Rybova 1901/14 • Restaurant Na Statku Pražská 29/146 • Salon AfroDité - Šafaříkova 581/4 • Starbucks - Brněnská 1825/23a (Futurum) • Stratos Auto BMW - Březhradská 195 • Taneční
studio T-BASS - Gagarinova 844 • TopStyl boutique - Masarykovo náměstí 391/13 • Unicredit Bank - Ulrichovo nám. 854/1 • Veronika Ladická kosmetické studio - Wonkova 385/28 • Vinárna Boromeum - Špitálská 183 • Vinotéka u Mazlíka - Rybova 1904/21
v Pardubicích: Café Bajer - Tř. Míru 763 • Cross Café - Tř. Míru 110 • Čokoláda Café Bajer - Zelenobranská 2 • Dapi - Třída Míru 71 • Elektro Vlášek
- Pernerova 2802 • f.privée - Čechovo nábřeží 1790 • Fine Fitness - Jindřišská 276 • France Car - Dražkovice 156 • Krajská knihovna v Pardubicích Pernštýnské nám. 77 • Mlsoun Pardubice - Smilova 337 • Boutique Paradis Fashion - Sladkovského 767 • Prosekárna - Třída Míru 420 • ProSpánek
- S. K. Neumanna 2869 • Východočeské muzeum v Pardubicích - Zámek č.p. 2
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
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