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Jedinou jistotou je nejistota
Rozhovor s Davidem Chmelařem

Navštivte ostrovy štěstí
Kanárské ostrovy jinak

Jak chutná zima
podle Aleše Karpíška

Návrhářka Tereza Vu Hanč radí: 
Kvalitní prádlo vztahu prospívá
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Vůně, která vás zahřeje
Kouzelné aroma kávy, skořice, kardamomu, hřebíčku a mušká-
tového oříšku prolínající se s opojnou intenzitou černého čaje 
a jemností čerstvého mléka… Inspirovaný indickými tradicemi, 
instantní bio čaj Simply Chai Spicy rozehřeje vaše tělo i duši. 
Ochutnat ho můžete v DOCKonalé kavárně Light Roast Coffee, 
nebo si ho připravte pohodně i doma.

Recept
16 g / 2 lžičky směsi 
Simply Chai Spicy
300 ml mléka
1 shot espressa Light 
Roast Coffee

Směs Simply Chai Spicy 
svařte s mlékem, poté nalijte 
do šálku a přidejte espresso. 
Promíchejte a podle nálady 
doplňte o mléčnou pěnu, 
posypejte skořicí nebo  
směsí Simply Chai Spicy. 

Zahrajte si o dárkový 
balíček obsahující  Simply Chai Spicy  

a originální hrnek Light 
Roast Coffee! Sledujte náš Facebook  @DOCK.cz pro více informací.

S hotovou směsí  

z dílny Light Roast 

Coffee nemusíte čekat 

hodiny, než se koření 

rozvoní. Chai bude  

hotový za pár minut

KÁVOVÉ KAPSLE LIGHT ROAST COFFEE: 
100% PŘÍRODNÍ ZÁŽITEK
Nechejte se unést chutí a vůní čerstvě namleté kávy u vás doma 

Kávové kapsle Light Roast Coffee jsou vyráběné s ohledem na životní prostředí a jsou 
100% kompostovatelné. Vynikající espresso nebo cappuccino si připravíte během oka-
mžiku nejen v kávovarech Nespresso®, ale i ostatních značek. Vyberte si svého favorita 
ze 3 kávových směsí: Espresso Blend, Adventurer a Dynamic.

Nebojte se vyhodit použitou kapsli přímo do organického odpadu, je zcela rozložitelná. Potvrzeno 
certifikátem TÜV.
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Někdy s hlavou v oblacích, jindy s nohama ve vodě, ale vždy myslíme na Zemi 
Magazín DOCK tiskneme na 100% recyklovaný papír s ekocertifikáty EcoLabel,  
Der Blaue Engel a FSC® vyrobený v české Papírně Aloisov.

KOMUNITNÍ 
MAGAZÍN

Děkujeme za inspirativní ohlasy na první číslo. Jsme rádi, 
že vás čtení bavilo stejně jako nás psaní. Vaše pochvaly  
a podněty pro nás byly obrovskou motivací, aby bylo druhé 
číslo ještě lepší než to předchozí. Doufáme, že se nám to 
podařilo, a přejeme pohodové čtení.

Vydavatel CRESTYL real estate, s.r.o., www.crestyl.com 
Šéfredaktor Veronika Petřík, veronika.petrik@crestyl.com
Redakce Šárka Krejčířová, Kateřina Hábová, Petra Zítková, Jakub Porteš — MIUZA s.r.o.
Grafický design Monika Tkáčová — MIUZA s.r.o.
Zlom Lucie Penxa — MIUZA s.r.o.
Tisk HART PRESS spol. s r.o.

Datum vydání: 6. 12. 2021
Náklad: 700 ks
 
Ceny uvedené u produktů jsou platné k datu 
uzávěrky magazínu, tedy k 9. 11. 2021.

John Coltrane: A Love Supreme
Live in Seattle

Na malý výlet na velký jazzový koncert 
je vždycky správná chvíle.

LP 999 Kč
www.bontonland.cz

„Jedna pozitivní  
myšlenka stvoří  
milion pozitivních 
vibrací“  
– John Coltrane

Veronika Petřík 
Community Manager DOCK
veronika.petrik@crestyl.com

Vážení čtenáři,

v době, kdy budete mít v rukách druhé vydání magazínu DOCK, 
budou vánoční přípravy v plném proudu. A je mi jasné, že stejně 
tak jako slovo „pozitivní“, které se objevilo v titulku tohoto edito-
rialu, může i vše spojené s adventem a Vánoci vyvolávat smíšené 
pocity. Proto jsme se s kolegy v redakci snažili být příjemně in-
spirativní a jen pramálo sentimentální. Společně tedy navštívíme 
ateliér návrhářky luxusního spodního prádla Terezy Vu Hanč, 
zprostředkujeme vám otevřený rozhovor nejen o architektuře 
s Davidem Chmelařem, který má hodně co do činění i s archi-
tekturou DOCK. Vyrazíme do hor i na tolik oblíbené ostrovy 
v Atlantiku a na Vánoce se podíváme hezky prakticky – věříme, 
že tipy na Czech Made dárky určitě oceníte.

Doufám, že pozitivní myšlenka, s níž jsme s kolegy připravovali 
toto vydání, zapříčiní ne milion, ale nespočet pozitivních vibrací 
a ze srdce vám za celý tým přeji, ať je váš konec roku rozloučením 
se vším, co má odplout z vašich životů a příchodem toho, co od 
nových zítřků očekáváte.

Dockonalé Vánoce!
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Jedinou  
jistotou je  
nejistota
To tvrdí architekt David Chmelař, člen studia Chmelař architekti 
a autor řady významných staveb v Praze, severovýchodních  
Čechách i v rodném Hronově. K architektuře tíhnul od dětství 
a už na střední škole přicházel s neotřelými nápady. Jak vnímá 
důležitost komunitních prostor, budoucnost nájemních bytů
a rozvoj komplexu DOCK? Na to jsme se ho zeptali v exkluzivním 
rozhovoru.

Text redakce
Foto Alžběta Jungrová, archiv

Sedíme spolu v prostorách kanceláří, které 
jsou součástí lokality DOCK. Vy sám jste  
v těchto místech zanechal velmi výraznou 
stopu, jak se díváte s odstupem času na to, 
co zde vyrostlo?

Z toho, co se stalo s DOCKem, mám obrov-
skou radost. Když jsme sem před dvanác-
ti lety přijeli, byly tady jen hromady suti 
a zbourané haly. Tehdy jsme začali stavět 
DOCKy Východ, které byly takovým za-
čátkem projektu. Jelikož bydlím v Karlíně, 
tak tady velmi často běhám přes stavidlo 
a mám vždy velkou radost, jak to tu žije, jak 
je areál zarostlý zelení a jak přirozeně se 
zapojil do okolní krajiny. Těší mě jakýkoli 
pohled na DOCKy, třeba když jsou zalité 
mlhou nebo když zapadá slunce. Právě tato 
část města je k nepoznání, fantasticky pro-
koukla. Klobouk dolů před Omarem a jeho 
týmem, co se jim tady podařilo za ty roky 
vybudovat. 

Jak vnímáte jemně odlišnou architekturu 
dle etap a vlivem času?

To, že se zde propisují různí autoři, je vel-
mi dobře, protože právě různorodost místu 
dodává určitý punc, drží měřítko. Vemte si 
pro srovnání třeba sídliště typu Chodov či 
Řepy. Podle mě je chyba si myslet, že lpět na 
jakési „korporátní identitě“ je správné. To 
nemůže nikdy fungovat. U takového typu 
projektů už a priori cítíte, že developer 
chtěl na něčem ušetřit — na architektech, 
na materiálu… A to není fér, protože lidé za 
takové bydlení platí v podstatě stejné pe-
níze. Myslím si, že investovat do něčeho, 
co mě podvádí, není dobré. Na DOCKu se 

mi líbí, že tu nacházíte odlišná zákoutí, tu 
velkou pestrost si užívám.

Říkáte, že u developerů je důležitá velkory-
sost, cituji přesně: „„Je důležité, aby i lidé  
v top managementu věděli, že stavba musí 
mít přidanou hodnotu.“ Jakou přidanou 
hodnotu vnímáte právě u nás?

Zde se nechtělo z území vyhmotit maxi-
mum, všechny budovy mají měřítko pří-
jemné pro bydlení. Vydařila se bariéra z ad-
ministrativních budov, jejichž úloha není 
jen nabídnout co nejvíce metrů čtverečních, 
kde sedí lidé zavření v klimatizovaných 
místnostech, a když odpoledne vyjdou ven 
na čerstvý vzduch, jsou z toho omámení. 
Administrativní budovy v DOCKu mají vel-
korysé terasy, které krásně sjíždí do řeky, 
mají super výhledy a budovy jsou i větratel-
né. Přidaná hodnota je tvorba charakteris-
tických prostor, které jsou autentické a ne-
můžete je zažít na jiném místě. Genius loci 
místa, kde ze zelené louky vyrostlo něco 
neopakovatelného. Zde na každé etapě pra-
covala odlišná architektonická studia, a tím 
se docílilo určitého „patchworku“, který ve 
výsledku velmi dobře funguje.

Jedním z dalších projektů, na nichž jste 
se společností CRESTYL spolupracoval, 
byl rezidenční projekt Neugraf, který je 
mimochodem aktuálně v prodeji. Jakou 
přidanou hodnotu byste vyzdvihl v tomto 
případě?

U Neugrafu jde také o probuzení k živo-
tu zanedbaného území brownfieldu po 
tiskařských závodech a zdevastovaného 

místa po stavbě Strahovského tunelu. Byl 
to v podstatě squat. V místě bylo zázemí 
stavby, jež se kultivovalo pomocí společnos-
ti Satpo, která vystavěla tři projekty Sacre 
Coeur. A teď na to navázal Neugraf, který 
do místa hezky vrací urbanismus Smíchova 
tím, že uzavírá blok, navazuje na původní 
blokovou zástavbu. Nebude to už jen továr-
na, kam lidé přijedou a odjedou. Vzniká tu 
místo, kde budou lidé žít. A ta proměna je 
neskutečná.

U Neugrafu je jedno specifikum, a to je 
myšlenka komunitních prostor, která zatím 
není u českých projektů běžná...

To je zásluha osvíceného investora, který 
je ochoten financovat společné části domu, 
i když mu to nikdo nezaplatí. Lidé mají 
v Neugrafu svůj soukromý prostor na stře-
še, ve dvoře, v suterénu mají wellness — to 
vše jsou místa, kde se mohou setkávat se 
svými známými zvenčí i z domu. Vzniká 
interakce a sociální kontakt. Myslím, že 
měřítko tohoto projektu je na horní hra-
nici toho, kdy jsou lidé schopni se ještě 
poznávat a tvořit komunitu. Kdybychom 
navázali na urbanistu Jana Gehla, ten má 
spočítané, do jakého počtu lidí jsou schop-
ni ještě vytvořit společenství, při setkání 
se poznávat. Na to je třeba při plánování 
urbanismu myslet a vytvářet různé mezi-
prostory a spolčovací plochy. Myslím, že 
to v Praze je pionýrská věc, my se to sna-
žíme klientům v nových projektech nabí-
zet, ale samozřejmě je nutná ta osvícenost. 
Aby lidé cítili, že netvoří jen hmotu, která 
se má prodat a přinést zisk, ale že vytváří 
město, život.

Rezidenční  
projekt Neugraf
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Jak moc se mění trendy, nebo spíše náro-
ky na bydlení v době, kdy je kvůli covidu 
velkým fenoménem home office? A jak 
ovlivňuje vizi architekta i developera  
životní styl mileniálů?

Myslím, že je zatím brzy dělat generální 
závěr z toho, co pro nás znamenala pande-
mie i ve vývoji stavebnictví. Stavebnictví 
je něco jako parník, jede setrvačností... 
A jelikož vytváříme budovy na desítky 
let, některé na stovky let, tak předpoklá-
dáme, že vydrží, a je tomu uzpůsobený 
i materiál. A to vše vyžaduje k dosažení 
jistou energii, čas a postupy. Do toho teď 
přišel celosvětový podnět, který ve vel-
kém ovlivnil cenu realit. Lidé si začali ku-
povat chaty, chalupy a nejspíš to bude mít 
vliv i na dispoziční řešení bytů. Budeme 
více přemýšlet nad tím, kde vytvořit kout 
pro telefonování, kde vznikne prostor pro 
práci, protože se ukázalo, a je to pozitivní, 
že spousta povolání se dá dělat na dálku. 
Musíme na to dbát a ta místa zdůrazňovat. 
Není novinkou, že má někdo doma svou 
pracovnu, teď spíše vzrostla poptávka po 
terasách, po balkonech, což má návaznost. 
Lidé více přemýšlí o okolním prostředí. 

To je ale určitě dobrý trend...

Ano. A proto moc nerozumím tomu, když 
někdo bydlí v domě v nájmu a dívá se na 
zaplevelený dvůr. Osobně mám totiž rád 
zahradničení, tak bych předpokládal, že 
pokud tam jsou například lidé v důcho-
dovém věku, tak si ten prostor vyplevelí, 
vykosí a mohou si tam například posta-
vit lavičku, když je to součást jejich bytu. 
Doufám, že se pandemie projeví nejen na 
spotřebě, ale i na tom, že lidé budou in-
vestovat více energie do svého okolí. Jsou 
místní skupiny, například Karlín a Letná, 

které to ví a své prostředí kultivují. Na-
příklad upravují rabátka okolo stromů, 
i když je to často spíše lidová tvořivost 
a chtělo by to nějakou štábní kulturu, kdy 
by byla celá ulice upravená v jednotném 
stylu. V Upper East Side, největší a nejlu-
xusnější čtvrti New Yorku, mají v každém 
rabátku tulipány, které nejsou znečištěné 
od zvířat, jsou oplocené, a ta ulice je hned 
krásná.Takže se těším, až se lidé naučí, že 
domov není jen místnost, kde se lze opev-
nit. U nás máme fobii z toho, že nás někdo 
uvidí. Dům musí být ideálně za Prahou, 
zakrytý tújemi a betonovým plotem, aby 
tam nikdo nekoukal. Považuji to za hlou-
post a sobeckost, jedinec není nic, vše je 
o skupině. 

Když stavíte rezidenční budovy, myslíte na 
životní styl generace 20+, která má pocit, 
že zde vlastně ani žít nemusí a může se stě-
hovat? Nomádství je pro ně asi přirozenější 
než pro nás.

Já myslím, že tomu bohužel napomáhá 
dnešní doba, kdy se nemovitosti dorov-
návají do západních cen. Nemovitosti 
v centrech vlastní jen hrstka rodin nebo 
firem, které mají majetek, a zbytek si je 
pronajímá, což je trend a je to asi dobře. 
Já si nemyslím, že je normální, aby měl 
každý vlastní byt, nejde to zajistit. Ve 
Švýcarsku jen pár procent nemovitostí 
vlastní soukromníci a zbytek si je musí 
pronajímat. Na základě toho ale mohou 
být lidé flexibilní, tolik se neuvazují 
a neschvátí je hypotéka. Když se rozve-
dou, je problém, že nejsou dva platy, ale 
jeden, a co s tím bytem pak. Situace je 
pak plná zbytečného stresu, kdežto když 
mají pronajatý byt, tak si pak jednoduše 
pronajmou dva menší. V tomto duchu je 
třeba přemýšlet i v našem oboru, potaž-
mo v developerství. Více projektů bude 
mít nájemní byty. Větší pohodlí a servis 
znamená vyšší nájmy a takové byty se bu-
dou nacházet v určité části města. I když 
je prolínání nejlepší, tak přesto bude by-
dlení v centru vždy jen pro hrstku lidí, 
kteří si to mohou dovolit. Ale například 
zde v okolí je spousta území, která se dají 
zastavět, a jde to udělat chytře, aby se lidé 
prolínali, pracovali tam i bydleli. Pro 
město to bude to nejlepší. Takže ideálně 
více investovat do urbanismu. 

Co si představíte pod spojením ‚‚teplo  
domova“? Co vnáší teplo domova  
do vašeho bydlení?

Teplo domova? Vůně jídla, teplo a že jsem 
tam s lidmi, které mám rád. To je domov.

Je o Vás známo, že se angažujete ve zve-
lebování veřejného prostoru i v Hronově, 
kde jste vyrůstal. Cítíte se jako patriot? 
Co Vás táhne zpátky domů?

Určitě se cítím být patriotem. Jsem z ma-
lého města a mám to tam rád, ta krajina 
je nabíjející. Máme tam rodiny, manželka 
je ze stejného města, takže se tam rádi 
vracíme. Jsme v prostředí, ve kterém jsme 
vyrostli, které je pro nás přirozené, bere-
me ho tedy jako domov. Takže se vracím 
domů, ale samozřejmě si uvědomuju, že 
to místo má i své limity. Že to prostředí 
není někdy tak inspirativní jako město. 
Ale mně se líbí, že si můžu vybrat, že když 
je toho na mě někdy někde moc, tak můžu 
jednoduše přejet. To střídání okysličuje.
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Vzorový byt, 
Neugraf



Kdy jste poprvé začal nad architekturou 
přemýšlet jiným než běžným způsobem?

To ani nevím (smích).

Tíhnul jste k ní už v dětství?

To ano, byl jsem takto postižený už jako 
dítě, soutěžil jsem i se Studiem Kamarád. 
To bylo poprvé. Velice mě tehdy zaujal se-
riál, kde měli proužkovanou lavici a ta se 
táhla prostorem jako had. To mám stále 
v hlavě. Pak jsem byl s příbuznými na hradě, 
kde byla od Jože Plečnika taková nekoneč-
ná zamotaná mříž. Pak ještě byly takové ty 
čokoládky, dlažba z 1. republiky v Náchodě 
na pěší zóně. Ono to fakt vypadá jako tabul-
ky bílé čokolády. Tak to byly první vjemy, 
netuším, kolik mi mohlo být, ale říkal jsem 
si, že to by mě mohlo bavit, a pak jsem si za-
čal navrhovat svoje domy. Takže mám štos 
různých skic. Také jsem byl hodně zatížený 
na to, když přišlo něco ze zahraničí, jelikož 
zde bylo za totality vše šedé. Třeba katalog 
z Ikei nebo Quelle, z toho jsem byl šoku. 
Různě jsem to pak překresloval. Používal 
jsem všechno, co bylo barevné, protože tady 
nic barevného nebylo. A pak ještě populár-
ní magazíny o bydlení – Schöner Wohnen. 
Nebo katalogy aut z Ameriky, ta auta byla 
vždy focená před nějakým domem. Takže 
jsem si navrhoval domy pro sebe, měl jsem 
pár zpracovaných parcel v Hronově (smích). 
V prváku na střední škole jsme se pak učili 
kótovat a já jsem přišel s tím, že bych tu dis-
pozici chtěl udělat kulatou. A ti učitelé byli 
v šoku, neboť jsem udělal kulatou koupelnu 
a oni mi nedokázali poradit, jak to mám 
okótovat. Další projekty jsem dělal tak, že 
jsem je konzultoval v ateliéru Tsunami. Pak 
jsem šel na vysokou školu, už v prváku jsem 
začal stavět první dům pro klienta, takže to 
byl začátek mé firmy. 

Je podle Vás profese architekta postavená 
více na daru od boha, nebo je to o řemeslu, 
píli a úsilí?

Kdo je úspěšný, vám řekne, že píle a úsi-
lí je to nejdůležitější. Pak ale hraje svou 
roli talent, který toho člověka vypíchne 
z davu. Dokáže to dělat plno lidí, ale aby 
to byl nadstandard, už tam musí být něco 
navíc. Náš obor je daný tím, že to není 
úplně umění, ale není to pouze technický 
obor, co se dá naučit podle nějakých ta-
bulek jako statika nebo technické zařízení 
budov. Je v tom půlka technického a půlka 
uměleckého a musíte být opatrní, aby ně-
čeho nebylo více, protože pak to je znát. 
Když je někdo více umělec, tak mu domy 
nedrží pohromadě a špatně stárnou, pro-
tože detaily nejsou tak pevné, aby obstály. 
Takže kvalitní domy vznikají z dokonalého 
vybalancování mezi uměním a technikou. 
Já naši práci přirovnávám k režii. Režisér 
musí znát profese lidí okolo, ale sám je 
vlastně nemůže umět a jen je organizuje 
a snaží se je zapojit do celku, aby došel ke 
své vizi. Je potřeba velká představivost, ta 
musí být vrozená, a dále schopnost najít 
způsob, jak svou vizi lidem okolo předat. 
Vlastně ani nemusíte umět kreslit, ale je 
velká výhoda, když umíte takto sdělit myš-
lenku. Je to nejrychlejší a poměrně zásadní 
možnost prezentace toho, co máte v hla-
vě. Dále musíte mít dar někoho přesvědčit, 
aby to zaplatil, jelikož mu to přináší něco 
navíc.

Je nějaká stavba u nás, u které cítíte fasci-
naci, která se Vám jen tak neomrzí?

Těch je celá plejáda. Oranžerie od Evy Ji-
řičné, pak samozřejmě úpravy Plečnika 
na Hradě, Müllerova vila. Tohle mě z pat-
ra napadá. Když jsem byl na vysoké škole, 

tak jsem oranžérii kreslil a docela se u toho 
zapotil (smích).

Co byste poradil studentům, pro které mů-
žete být vzorem?

Vzorem (smích)? To je těžké. Asi pokoru. Nej-
prve odkoukat, jak kdo pracuje, a nemyslet 
si, že jsem chytřejší... Velké sebevědomí je 
dobrý stimul, který pomáhá se odlišit a po-
kračovat. Je ale dobré od začátku vědět, že 
vůbec nic neumím, a s tím pracovat, abych 
byl schopen se něco naučit a něco umět. 
Protože když mladí přijdou a myslí si, že 
jsou machři, protože vyhráli nějakou sou-
těž, tak opravdu nejsou. Je to řemeslo, které 
je potřeba se naučit. Vždy jde poznat, když 
tam to řemeslo není. Vůbec nebyly špatné 
středověké dílny, kde se lidé učili nejprve 
udělat ruku, potom drapérii... U budov je to 
stejné, je třeba začít interiérem, navrhnout 
třeba skříňku, byt, pak nějaký domek, pak 
větší dům. A cítit, který materiál k sobě patří, 
aby to nebylo jenom gesto. Můžu udělat dům 
z papundeklu a ten po první zimě navlhne. 
Je to dobrý efekt, časopis to otiskne, neboť 
je to něco nového, ale pro mě je to jen gesto. 
Je třeba se prostě s pokorou naučit, že cihla 
stojí určité peníze a jen někdo si ji může do-
volit. Když někdo chce dům z pohledového 
betonu, tak si říct: „Opravdu má být rodinný 
domek z pohledového betonu? Jen proto, že 
jsem to viděl na obrázku v časopise? Chci to 
za každou cenu?“ Vlastně to pro ty lidi není 
vůbec důležité. Ale to začnete vnímat postu-
pem. Přebujelé sebevědomí k mládí patří, ale 
občas může limitovat.

Děkujeme za rozhovor.
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Máme radost. 
Máme Oscara!

Naše pětka jede podle plánu

PED Academy v DOCKu

Budova DOCK IN FOUR získala letos na podzim prestižní ocenění za přínos v roz-
voji architektury a urbanismu. Vyhrála první místo v šestém ročníku soutěže HOF 
AWARDS 2021, a to v kategorii Best of the Best Architectural Development. Příští 
rok poputuje do renomovaného klání právě rostoucí budova DOCK IN FIVE a my 
jsme přesvědčení, že ji vavříny rovněž neminou!

Dock ještě zelenější
V areálu DOCK v ulici Smrčkova byla 
instalovaná dobíjecí stanice pro elektro-
mobily.

Druhý Jídlomat k vašim službám
V našem areálu přibyl už druhý oblíbený Jídlomat od Jídlo a čas. Najdete ho nově 
v budově DOCK IN FOUR, recepce D. Stejně jako ten první, který funguje od jara 
v budově DOCK IN THREE v recepci B, nabídne denně čtyři chutná a nutričně 
vyvážená jídla od předních šéfkuchařů. Platit můžete kreditkou i Benefitkou. 
Dobrou chuť!

Výstavba objektu DOCK IN FIVE běží dle harmonogramu. „V tuto chvíli jsou dokon-
čené monolitické části a probíhá realizace ocelových spojovacích krčků, po jejich dokončení 
skončí nejvíce rušné práce. Současně probíhá realizace fasády, hlavních vnitřních rozvodů 
a jsou zahájeny sádrokartonové konstrukce v objektu,“ komentuje aktuální stav stavby 
poslední etapy výstavby kancelářských budov Development Director společnosti 
CRESTYL real estate Jaromír Krb.

Kvalitní vzdělávání, kritické myšlení, analýza i schopnost brát 
chyby jako příležitost k růstu dávají větší šanci na úspěch v životě. 
Přijďte se přesvědčit, že učení může vaše děti bavit. Na začátek 
roku 2022 připravujeme pro všechny zájemce o moderní vzdě-
lávání Den otevřených dveří.

Více na www.pedacademy.cz



Sebevědomí je 
při výběru prádla 
na místě
Co je na ženách nejpřitažlivější? Jejich sebevědomá krása. 
Každá ji v sobě má, ale někdy je potřeba ji objevit a odhalit. 
A právě od toho je tu Tereza Vu Hanč a její kolekce rafino-
vaného luxusního spodního prádla.
Text redakce
Foto Lucie Urban, Alžběta Jungrová, Lucie Desmond

Vy jste si jako svou cestu vybrala luxusní 
dámské prádlo šité na zakázku. Proč právě 
to?

Vystudovala jsem womenswear v Londýně 
a celou dobu mě vlastně moc bavilo dělat 
něco titěrnějšího, menšího. První, s čím 
jsem začala experimentovat, byly plavky. 
To mě ale tolik nebralo, protože mám tro-
chu fetiš na materiály, mám ráda jemné 
krajky a hedvábné šifony. A tak jsem se 
dostala ke spodnímu prádlu. To je samo-
zřejmě úplně něco jiného než klasické suk-
ně, šaty a podobně. Tak jsem se vrátila do 
Londýna znovu, tentokrát do kurzu specia-
lizovaného na spodní prádlo a naučila jsem 
se, jak se s ním pracuje.

Jak jste se k návrhářství vůbec dostala?

Studovala jsem na Karlově univerzitě 
5 let francouzštinu a těsně před státnicemi 
dostal můj první manžel práci v Londýně. 
Přesvědčil mě, abych se tam s ním přemís-
tila, původně na pár měsíců. Tehdy jsme 
měli malinkého syna, rozhodla jsem se tedy 
přerušit studia a jít. Ale protože doma ne-
vydržím, přemýšlela jsem, co v Londýně 
dělat. Ostatně i teď, když čekám čtvrté dítě, 
tak se snažím pořád něco dělat a stále pra-
covně fungovat. A protože je Londýn město 
módy a designu, je to opravdu takový krea-
tivní hub, tak jsem se přihlásila na London 
College of Fashion, což byl opravdu velký 
úspěch, protože je to hodně prestižní škola, 
kde do té doby studovali pouze dva Češi…

Jak jste to zvládala?

S malým dítětem to nebylo úplně jednodu-
ché, ale nechtěla jsem to vzdát. Dostudovala 
jsem nejen College of Fashion, ale v rám-

ci magisterského studia jsem získala ještě 
grant na London Business School, takže 
jsem v jednu chvíli s miminkem studovala 
dvě školy současně.

Stálo to úsilí za to?

Určitě mi to moc pomohlo, protože jsem 
spíš kreativec a tamější vláda nám právě 
v posledním ročníku studia na London Col- 
lege of Fashion nabídla možnost vhledu 
do světa byznysu prostřednictvím stu-
dia na London Business School. Proto-
že kreativci si obecně neumí moc dobře 
identifikovat svůj trh, svého zákazníka, 
připravit si strategii, případně finanční 
plán. To studium bylo moc fajn, ale hlavně 
užitečné. A myslím, že by bylo vhodné se 
zaměřit na podobné aspekty vzdělávání 
i u nás v Česku.

Vnímají v Londýně ženy intimní módu jinak?

Já si myslím, že jsou odvážnější. Když jsem 
se sem vrátila v roce 2010, byl ten trh oprav-
du jiný. Ale myslím si, že teď, po 11 letech, 
se rozdíly pomalu stírají.

S jakou odezvou jste se v Česku se svým 
projektem spodního prádla na míru setkala? 
Byla to díra na trhu, nebo jste se musela k 
úspěchu propracovat? 

Ze začátku to byla díra na trhu, teď se ale 
se značkami vyrábějícími spodní prádlo 
roztrhl pytel. Ale stále mám pocit, že lidé 
u nás moc nechápou rozdíl mezi tím, když 
se prádlo šije na míru, a tím, když se kupuje 
v běžném obchodě. Mám také zkušenost, 
že čeští zákazníci ještě stále plně nevnímají 
rozdíl mezi různými materiály, řemeslným 
zpracováním a kvalitou vůbec.

A jsou za prádlo na míru ochotní zaplatit?

Já mám takové klientky, které vědí, co hle-
dají, pro co jdou. Mají už určité požadavky 
na materiál a zpracování. Chtějí, aby je to 
nikde netlačilo, a ve většině případů nosí 
luxusní značky samy o sobě. Chtějí pro sebe 
to nejlepší, to znamená i perfektně padnou-
cí prádlo, což je u prádla to nejdůležitěj-
ší. Přece jenom, každá ženská je jiná. Na 
míru lze pracovat i s různými tvarovými 
odchylkami. Vlastně žádná velikost není 
problém, a hlavně prádlo vám pak padne 
a je pohodlné.

Jakou máte nejstarší klientku?

Přímo jsem se neptala, ale myslím si, že 
okolo 60–65 let. Líbí se mi, když se toho 
ženy nebojí. Je skvělé, když přijde starší 
ženská, která po prádle na míru třeba celý 
život touží. Měla jsem klientku, která mi 
psala krásné e-maily a četla si všechny 
mé články, sledovala můj televizní pořad, 
byla taková moje obdivovatelka. A vůbec 
by to do ní člověk na první pohled neřekl. 
Ta si přála hedvábnou podprsenku, aby ji 
ale nikde netlačila. Nechala si pak udělat 
hned dvě podprsenky přesně takové, jaké 
vždy chtěla. Mám obrovskou radost, když 
přijdou zákaznice třeba i plnějších tvarů 
a jsou odvážné a jdou klidně do červeného 
setu. Sebevědomí je při výběru prádla na 
místě, je to vlastně to nejdůležitější.

Jaké jsou nejčastější požadavky Vašich 
klientek?

Hlavně pohodlí. Většinou chtějí něco po-
hodlného a zároveň hezkého. Často totiž 
chodí třeba i ve sportovním prádle, protože 
neznají jiné možnosti. A pak je tu druhá 
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početná klientela, ženy, které chtějí něco 
erotického. 

Existují ještě v oblasti spodního prádla 
trendy, které sledujete? Barvy, střihy? 
Nebo se fantazii meze nekladou a klíčové je 
pro Vás to, aby byla klientka spokojená  
a krásná?

Primárně trendy moc nesleduji. Samozřejmě 
občas jezdím na veletrhy, třeba do Paříže na 
Interfilière. Je tam vždy spousta dodavatelů 
a zajímavé přednášky, ale má práce není ani 
tak o trendech, jako spíš o kvalitě produktu. 
Nezáleží proto tolik na tom, jestli má zrovna 
prádlo vzor podle nejnovějších trendů.

Kde se s Vaší kolekcí můžeme setkat, pří-
padně si ji osahat?

Pravidelně se účastním Mercedes-Benz 
Prague Fashion Week. A pak mám svůj 
ateliér na Letné, kde přijímám klientky.

Jak dlouho trvá ušití jedné soupravy?

Když spěchám, jsem schopna to zvládnout 
za 1 den, ale normálně to trvá tak 14 dní až 
3 týdny.

Tak to do Vánoc asi pánové nakoupit nestih-
nou, máte v nabídce i dárkové vouchery?

Ano, na mém e-shopu www.terezavu.com 
lze koupit i vouchery, které se dají vypsat 
na jakoukoliv hodnotu.

Jaké plány máte se svou kolekcí do budouc-
na? Zůstanete jen u spodního prádla?

Mě by bavila spousta věcí. Až budu starší 
(třeba za 20 let), tak bych chtěla zkusit vyrá-

bět boty. Ševcovinu opravdu obdivuji. Teď 
se ale nehodlám vrhat do něčeho nového.

Daří se vám plnit také své osobní cíle, nebo 
Vás zcela pohltila práce? Jak odpočíváte? 
Co Vás baví?

Miluji sporty. Velmi ráda běhám, což ak-
tuálně nemůžu a mrzí mě to. Ale obvykle 
si během vyčistím hlavu. Několik mých 
kolekcí vzniklo shodou okolností právě 
při běhu.

Vy se ale věnujete i charitě...

Ano, spolupracovala jsem například na pro-
jektu na podporu neslyšících a autistických 
dětí.
 
Musejí se kvalita a exkluzivita, charakte-
ristické pro Vaši tvorbu, promítat také do 
Vašeho bydlení? Podle čeho jste si svůj 
nový domov vybírala? Proč zrovna projekt 
Šárecký dvůr?

Já jsem vždycky toužila po bydlení, co by 
mělo historický základ. A když jsem otě-
hotněla se čtvrtým dítětem, tak jsme hle-
dali něco většího, abychom se tam všichni 
vešli. A když jsem zaznamenala projekt 
Šárecký dvůr, kde bylo vše vytvořené 
z původních barokních stájí, šla jsem se 
tam podívat a řekla jsem si: „To chci.“ Pak 
jsem přišla na druhou schůzku i s manže-
lem a dětmi, které nám řekly, že by tam 
moc chtěly bydlet. A třetí kontakt byl už 
rovnou rezervační smlouva. Dýchla na 
mě kombinace té moderny a historického 
kontextu. O okolí ani nemluvím. Je tam 
klid a je to kousek od Šáreckého údolí, člo-
věk tam dokonce slyší žáby. A přitom je to 
prakticky v centru.

Bylo pro vás zařizování bytu ve stylu  
Shell & Core výzvou?

Moc mě baví představa, že si vše můžu do-
ladit podle svých představ. Teď jsem pořád 
obklopená dlaždičkami a vším možným, 
vlastně pořád řeším hlavně bydlení. Moc se 
na to těším a pořád na každého tlačím, že se 
to musí stihnout do ledna, abych se mohla 
z porodnice vrátit rovnou tam.

Co ve Vaší domácnosti nesmí chybět pro 
tak důležité teplo domova?

Máme spoustu knih, jsme jimi doslova 
obklopeni a máme to rádi. Já tam mám 
své designové, manžel své marketingové 
a historické, na nočním stolku pak ty, co 
aktuálně čteme. Knihovny jsou prostě do-
minantou našeho bytu. Nakonec i já jsem 
takhle vyrůstala. Jinak se o teplo domova 
samozřejmě starají děti.

Vaše prádlo je krásné a provokativní. Za-
chránilo už nějaké manželství?

Děkuji za kompliment, jasně, že je pro-
vokativní. To je i záměr. Já fakt doufám, 
že zachránilo alespoň jedno manželství 
a neskromně si myslím, že to nebylo jen 
jednou. Už jsem slyšela spoustu příběhů. 
Třeba nedávno mi má kamarádka říkala: 

„Zabralo to. Hádali jsme se, ale vyřešilo se 
to.“ Za každý takový příběh jsem ráda. Vím 
i z vlastní zkušenosti, že kvalitní prádlo 
vztahu prospívá.

Děkujeme za rozhovor.

Po maturitě na gymnáziu začala 
studovat francouzštinu na Karlově 
univerzitě, kterou později přeru-
šila a předčasně ukončila. Láska  
k módě, kvalitním látkám a řeme-
slu ji zavedla zcela jiným směrem. 
Vystudovala prestižní univerzitu 
London College of Fashion a po-
sléze začala rozvíjet vlastní znač-
ku, která se specializuje na luxusní, 
ručně šité prádlo. Pravidelně se 
účastní módních týdnů a jiných 
prestižních módních a společen-
ských událostí, za shlédnutí stojí 
i její dvanáctidílný televizní po-
řad Móda s Terezou Vu vysílaný 
na ČT, kde se právě Tereza stala 
průvodkyní světem módy a trendy 
spojenými s dobou.

www.terezavu.com

Tereza Vu Hanč
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Bílý adrenalin

Text redakce
Foto shutterstock.com

Otužování 

Každoročně v lednu se na pláži Haeundae 
v Pusanu ( Jižní Korea) odehrává závod 
otužilců pojmenovaný plavání s ledními 
medvědy. Až tisíce soutěžících běží v plav-
kách 10 metrů po písku, následně skočí  
do ledové vody a musí uplavat 80 metrů 
k cílové čáře. I když se jedná o soutěž, 
cílem je především získat dobrý pocit  
z výkonu a podpořit tak dobrou náladu. 
Otužování zažívá i v našich zeměpisných 
šířkách svou renesanci, navíc k němu  
u nás v DOCK potřebujete jen notnou 
dávku odvahy a motivace. Ledovou Vltavu 
máte totiž kdykoli k dispozici.

Cyklistika na sněhu v Coloradu 

Sjíždět svahy na kole po sněhu se může 
zdát jako obrovský hazard, pokud  
ovšem nemáte speciálně upravený bicy-
kl s lyžemi místo kol. Tuto zábavu nabízí 
spousta resortů v americkém Coloradu, 
například v Rocky Mountains (Skalna-
tých horách) nebo ve městě Durango 
s výhledem na pohoří San Juan. Jedná 
se o jednu z hlavních místních zimních 
aktivit, dokonce má každoročně vlastní 
mezinárodní festival. Jde však o nároč-
nější disciplínu, než se může na první 
pohled zdát, proto je doporučeno pře-
dem podstoupit výcvikové lekce.

Zima je tu a s ní i zimní sporty. Lyže, snowboard 
a běžky jsou klasika. Co ale letos vyzkoušet něco 
z netradičních aktivit, které letí ve světě? Pár vám 
jich představíme na této dvoustraně. Troufnete si 
na nová dobrodružství?

Finské lední motokáry

Závody motokár jsou známá věc. Co je ale vyzkoušet na ledové 
ploše? Ve finském Kuusamu nabízí zábavní agentura Ruka Adven-
tures možnost vyzvat přátele nebo cizince k adrenalinové jízdě 
po zamrzlém okruhu. A po strhujícím zážitku se zdarma uklidnit 
kávou, čajem nebo sladkostmi.

Jízda se psím spřežením na Aljašce

Jedná se o oficiální aljašský sport, při kterém vás na saních táhne 
tlupa rozkošných huskyů nádhernou krajinou. Různé organizace 
nabízí rozdílné zážitky. Můžete jízdu pouze vyzkoušet a strávit 
tak jen jedno dobrodružné odpoledne, nebo podstoupit až jede-
náctidenní výpravu.
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Plachtění po polském ledu

Nyní něco blíže naší vlasti. V Polsku můžete plachtit po vodě  
i v zimních měsících, a to díky speciálním lodím na led po-
háněným větrem. Mazurská jezerní plošina je v zimě velice 
chladná oblast s rozsáhlou vodní plochou, proto nabízí ideální 
podmínky pro strhující jízdu. Jelikož vás nebrzdí vlny, může 
být rychlost lední plachetnice mnohem vyšší než té normální, 
až 150 km/h, proto je lepší mít s touto disciplínou zkušenosti.

Skialpinismus 

Neboli turistika na lyžích. Milovníkům hor v zimě umožňuje 
dlouhé výšlapy zasněženou krajinou. Je zapotřebí speciální 
lyžařská výbava, která se dá za pochodu upravovat, a umož-
ňuje tak pohyb různým terénem, ať už se jedná o vyšlapávání, 
nebo sjíždění svahů s různě velkou vrstvou sněhu. V Česku za-
žívá tento sport veliký boom a oblíbené destinace jsou napří-
klad Krkonoše nebo Jeseníky.

Ledolezení

Ledolezení je odnož klasického 
horolezectví, při které se zdolávají 
především skály pokryté ledem, nebo 
tzv. ledopády – zmrzlé vodopády. 
Kromě klasické horolezecké výba-
vy jsou zapotřebí cepíny a speciální 
boty s hroty zvané mačky. U nás se 
nachází pár umělých cvičných stěn 
a naostro se dá ledolezení vyzkoušet 
například v Krkonoších v Labském 
dole. Pořádají se i závody zaměřené 
na obtížnost, nebo na rychlost. Za 
pořádným ledolezením je možné 
vyrazit například do Alp.

Snowkiting

Poměrně mladá outdoorová adrena-
linová disciplína. Nasadíte lyže nebo 
snowboard, chytíte se speciálního 
tažného draka a můžete se pomocí 
větru vozit i po rovné ploše. Pro začá-
tečníky je dobré začít freeridingem, 
což je jízda rovnými pláněmi, ale 
pokročilejší jezdci preferují freestyle  
v horách a náročnějších terénech, 
které umožňují provádět i různé 
triky. V Česku je tento sport poměr-
ně oblíbený díky větrným zimám. 
Další populární místa jsou v Kanadě, 
Finsku nebo Francii.
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Text redakce
Foto unsplash.com

V dobách, kdy je cestování vzácnější a trochu složitější,  
než jsme zvyklí, nám dovolte vás vzít na místo věčného 
jara a daleko za horizont všedních dní – na Kanárské  
ostrovy. Blíž, než by se vám mohlo zdát, vás čeká dovolená 
snů. Na dosah Afriky, přitom ale neopustíte Evropu.  
Máte-li chuť a odvahu, vydejte se s námi na nečekaná  
místa, která byste v cestovních průvodcích těžko hledali. 
Zažijte s námi Kanáry na vlastní kůži.

5 hodin letecky z Prahy

7 hlavních ostrovů

8 restaurací s michelinskou hvězdou
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Kanáry 
Ostrovy  
štěstí, jak je 
neznáte



13

30 přístavů a marin

611 pláží

13

Kanárské souostroví tvoří sedm ostrovů a několik menších 
ostrůvků. Který z nich vybrat? Každý je jiný a každý má co 
nabídnout. My přistáváme v Las Palmas na Gran Canaria. 
Hlavní město ale rovnou opouštíme a vracíme se sem na pár 
dní až před odletem. Jedeme dál na jih s úmyslem prozkoumat 
celý ostrov. Ten je totiž takovým malým kontinentem. Objet 
ho kolem dokola by nám zabralo jen jeden den, ale svou tvář by 
změnil hned několikrát. Počasí a příroda na severu jsou dia-
metrálně odlišné od jihu ostrova. Sever je větrnější, mnohem 
zelenější a lehce připomíná Srí Lanku nebo Island. Jih je, i díky 
stálejšímu slunečnému počasí bez deště, oproti tomu vyprahlý 
a místo kanárských borovic tady roste opravdu velké množství 
opuncií, kaktusů a hlavně palmy. 

Churros a hurá na blešák
První zastávkou jsou Arguinequin a El Pajar, malé rybářské 
vesnice na jihozápadě ostrova. Nikam se tady nespěchá a život 
plyne podle toho, jaké jsou zrovna vlny.  

Opravdovým „hide and seek“ místem je místní Churros bar, 
který se sice nezměnil od 60. let, ale dostaneme tady ty nejlepší 
churros a prošedivělý usměvavý majitel nám je i s čokoládou 
zabalí s sebou. Nechceme si totiž nechat ujít místní trhy, v Ar-
guineguinu se konají každé úterý a neděli. Parkoviště přímo 
u pláže se změní v obrovský blešák, kde mezi neskutečnými 
kýči nacházíme takové poklady, jako jsou košíky z mořské trávy 
nebo ručně malované hedvábné šátky. Na některé markety při-
plouvají i afričtí prodejci, takže si při troše štěstí odvezeme jako 
suvenýr originální šperky nebo typické marocké kožené boty. 
Smlouvání je mimochodem povoleno. 

Nejlepší restaurace? 
Budete se divit...
Na místě, kde bychom to rozhodně nečekali, je jedna z nejlep-
ších restaurací na ostrově – Bar Playa El Boya. Nebýt dlouhé 
fronty před vstupem, těžko věřit, že nevzhledný dům za be-
tonárnou (ano, opravdu sedíme na plastových židlích na pláži 
a kousek od továrny) je rušné místo, kde s nadšením ochut-
náváme tu nejlepší kanárskou kuchyni. Personál navíc umí 
skvěle pobavit lidi čekající na stůl, hází po nich v žertu příbory 
a prostírání. Objednáváme si samozřejmě plody moře, které 
jsou čerstvé a vylovené v nedalekém přístavu. Specialitou je 
salát s tuňákem, pulpo a la vinagreta (chobotnice v octu), čers-
tvé sardinky, papas con mojo (malé brambory vařené ve slupce 
s omáčkou z pečených paprik) a kozí sýr, který je vedle brambor 
a ryb pro místní kuchyni typický.

Na pláži Marañuelas si pronajímáme paddleboardy od Čecha, 
který tady žije už více než 20 let a zprostředkovává zájemcům 
úchvatnou večerní sunset tour. Křižujeme zátokou s výhle-
dem na Tenerife se sopkou Teide a končíme při dechberoucím 
západu slunce, které se před námi za křiku racků pomalu ztratí 
za horizontem oceánu. Je to jeden z nejsilnějších kanárských 
zážitků. 

Duny a drink
Pokud máme vidět jen jedno turistické místo, vybíráme písečné 
duny v Maspalomas. Při jejich procházení si připadáme jako na 
Sahaře, a když dojdeme až na Playa del Inglés, jednu z nejdel-
ších písečných pláží ostrova, dýchne na nás atmosféra nespou-
taných 60. let. Ležet s knížkou se tady moc nedá a klobouk je 
taky zbytečným doplňkem. Díky silnému větru se tady hlavně 
surfuje a létá nad vlnami při kiteboardingu. Procházkou jdeme 
až ke starému majáku na Faro a zpět do města, kde se vydává-
me na drink. 

Místo nabízí neskutečné množství barů a restaurací, my vám 
doporučujeme dva. Tím prvním je Atelier Coctail Bar na střeše 
hotelu, kam nás vyveze prosklený výtah. Ochutnáváme nesku-
tečné drinky a užíváme si vyhlídku na oceán a písečné duny. 
Na hlavní promenádě u pláže je bar Tipsy Hammock se skvělý-
mi cocktaily, super jídlem a téměř každý večer tady hraje živá 
hudba, DJ nebo saxofon. Nedivte se, když vás budou obsluhovat 
Slováci nebo Češi, jeden z majitelů je totiž právě ze Slovenska. 

Divoké koupání
Na Gran Canaria je málo opravdu turistických pláží s bílým pís-
kem, většina je jich divokých, kamenných a těžko přístupných. 
O to víc si užíváme koupání. Na cestě k takovým plážím pak 
nacházíme krásné malebné městečko Tufia, které znají asi jen 
nadšenci pro potápění, protože jinak je turismem téměř nepolí-
bené a trochu připomíná Řecko. 

Snažíme se být neustále v pohybu a vidět toho co nejvíce. Proto 
vyrážíme do hor. Ty jsou pro nás asi větším zážitkem než oceán. 
Už při cestě nás čekají neskutečné výhledy a mezi serpentinami 
zastavujeme v městečku Fataga, které se před námi zjevuje zčis-
ta jasna a láká k procházce mezi nádherně ozdobenými domy 
zasazenými do hor. Přímo u cesty si od místní dámy kupujeme 
meruňky a dáváme si kávu v restauraci El Albaricoque (Meruň-
ka) s krásným výhledem. 

Výhledy s Ježíšem
Naším cílem je Národní park Tamadaba a horské město Artena-
ra. Večeříme v restauraci La Cilla, vcházíme dlouhým tunelem 
vytesaným přímo do úbočí hory a na jeho konci nás čeká terasa 
s neskutečným výhledem nejen na Roque Nublo, ale na celé 
údolí a okolní kopce. Tohle celé je větší zážitek než skvělá večeře 
připravená na otevřeném ohni. Tím to ale nekončí. Při odchodu 
nám to nedá a jdeme boční cestičkou, která vede někam naho-
ru. K našemu úžasu nacházíme výhled, který je snad ještě lepší. 
Zjišťujeme, že nad celou horou, a vlastně střechou restaurace, 
bdí obrovská socha Ježíše. 

Poslední zastávkou na jihu ostrova je přístav Puerto de Mo-
gán přezdívaný „malé Benátky“. Je rozdělený vodními kanály 
a s domy vytesanými do strmé skály má své jedinečné kouzlo. 
Večeřet budeme v restauraci Que Tal by Stena, která otevírá až 
v osm večer a nabízí speciální degustační menu. Jde sice o spíše 
francouzskou kuchyni, ale nebráníme se. Nedoporučujeme sem 
jezdit v pátek, kdy jsou v Mogánu trhy přitahující davy turistů. 

Rozloučení v Las Palmas
Poslední dny trávíme v Las Palmas. Vydáváme se na procházku 
starou částí La Vegueta, tady nás překvapí na ostrovech unikát-
ní koloniální architektura. Ráno se procházíme na trh Mercado 
Central de Las Palmas proslulý svou rušnou atmosférou. Večer 
trávíme na Las Canteras. Říká se o ní, že je to jedna z nejkrás-
nějším městských pláží vůbec, a je to pravda. Počkáme si na 
západ slunce a poslední surfaře a už tady přemýšlíme nad tím, 
který z ostrovů budeme objevovat příště.

Rada na závěr? Ptejte se místních. I když ne každý tady ovládá 
angličtinu, turisty milují a vždy jsou milí a přátelští, navíc vám 
doporučí ta nejlepší místa. Svůj ostrov mají totiž rádi a jsou na 
něj náležitě pyšní. 

Vydejte se s námi trochu jiným směrem a dopřejte si letní od-
počinek uprostřed zimy. Pamatujte, že když máte otevřené oči, 
potkáte zajímavá místa i tam, kde je jiní nevidí. Šťastnou cestu!



Text redakce
Foto archiv Aleše Karpíška
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PĚT OTÁZEK PRO ALEŠE KARPÍŠKA

1. Jak se u vás v kuchyni pozná, že přichází 
zima? Co se zásadně změní? A na kterou 
sezónní surovinu nedáte dopustit?

Co v mé kuchyni v zimě určitě nesmí chy-
bět, je smetana. Třeba dnes ráno jsem pekl 
bábovku a přidal jsem do ní zakysanou 
smetanu. Vařím tučnější jídla, to víte, tuk 
hřeje. Ale současně jde o jednoduchost, to je 
dáno i menším výběrem sezónních surovin. 
Chutě zvýrazňuji spíše oleji a bylinkami. 
Velmi rád sáhnu po mrkvi a po houbách, 
čerstvých, sušených i zavařených. U mě 
v kuchyni v zimě najdete hodně zavaře-
nin, a to včetně marmelád. Na co nedám 
dopustit, je příprava vařením a dušením. 
Teplá jídla jsou základ.

2. Přizpůsobujete i své oblíbené italské re-
cepty české zimě? Lze to vůbec, když jsou 
středomořská jídla spíše svěží a lehká? 

Ano, určitě přizpůsobuji a velmi rád. Třeba 
takové rizoto s hříbky a se smetanou nebo 
špagety Carbonara dle tradice severní Itálie 
jsou pokrmy, které jsou v zimních měsících 
u nás na stole velmi často. Zimní variantu špa- 
get Carbonara připravuji se smetanou a tu 
letní, odlehčenou, se žloutky. Čím mě Itálie 

velmi inspiruje, je celoroční využití rajčat. 
Pokud jsou sklizená a ihned zakonzervovaná 
v té nejlepší kondici, lze si je užívat po celý 
rok.

3. Jak si užít dýni a karotku na více způ-
sobů, aby se nám tyto zdravé a vynikající 
lokální suroviny nepřejedly? Experimentu-
jete rád s propojováním tradičních a exo-
tických ingrediencí?

Každou ze zmíněných surovin mám rád 
v trochu odlišném podání. Karotku zbož-
ňuji pečenou a obalenou v bílém sezamu 
nebo jen tak na másle, s ní se dají vymýš-
let opravdu zajímavá jídla. Co se týče dýní, 
raději sáhnu po dýňovém oleji či po praže-
ných dýňových semínkách. Ale je pravda, 
že teď jsme zkoušeli nový recept dýňové 
polévky s kokosovým mlékem a sám jsem 
byl překvapený, jak dobře funguje kom-
binace exotiky a tradice. A tím vlastně 
navazuji na druhou část otázky – já moc 
neexperimentuji v pravém smyslu slova. 
Rád si zajdu na skutečně dobrou asijskou 
kuchyni, ale miluji Itálii a kuchyni středo-
mořskou, což exotika není. Ale co mě baví, 
když vařím exotickou kuchyni, je využití 
lokálních surovin. Neměním postupy, ale 
experimentuji s tím, že obměním jejich 
místní surovinu za naší tradiční.

Barevná zima 
na talíři

4. Sladkou tečku si zaslouží každé správné 
menu, měl byste nějaký tip?

Mým favoritem je panna cotta s malinovou 
omáčkou, sázkou na jistotu pak perfektně 
připravené tiramisu.

5. Už máte všechny vánoční dárky? :) Nadě-
lujete také jedlé dárky vlastní výroby? A co 
nesmí chybět na vašem vánočním stole?

Letos máme s rodinou dárky vyřešené, pod 
stromeček si nadělíme miminko. To je velký 
dáreček a zbytek vyřeším jako již tradičně 
23. prosince tím, že vlítnu do obchodního 
centra Kotva a tam nakoupím pro všechny. 
Mě Vánoce a nakupování dárků nestresují, 
naopak. A jedlé dárky určitě moc rád nadě-
luji. Letos jsme začali vyrábět řadu vysoce 
kvalitních zavařených omáček, které potě-
ší kdejakou domácnost. My jsme se ženou 
dvakrát v životě vyzkoušeli něco jiného než 
tradiční české Vánoce a oba případy nás 
utvrdily v tom, že pro nás a naši rodinu je 
dobré dodržovat klasickou vánoční tabuli. 
Proto u nás na stole musí být vepřový řízek, 
vinná klobása, smažený kapr a bramborový 
salát s gothajem. A samozřejmě nesmí chy-
bět hovězí vývar s játrovými knedlíčky – to 
jsou vzpomínky na dětství.

Věděli jste, že barva toho, co zrovna jíme, 
ovlivňuje naši náladu? Není divu, že s prvním 
padajícím listem instinktivně přecházíme  
na potraviny zbarvené do teplých tónů žluté 
a oranžové, abychom si sluneční paprsky  
a optimismus letních dnů připomínali  
alespoň na talíři. Kromě toho evokují oheň,  
a tedy teplo. A co víc si v zimě od jídla přát, 
než aby nás zahřálo? O své osvědčené recep-
ty na zimní comfort foods se s námi podělil 
šéfkuchař Aleš Karpíšek, manažer online  
restaurace Jídlo a čas, dříve působící i v pod-
nicích z rodiny Ambiente jako Eska, Pizza 
Nuova nebo Café Savoy. V jeho kuchařském 
rukopisu je kladený důraz především na čers-
tvé, sezónní a lokální suroviny.



Grilovaná kotleta  
z přeštíka s dýňovým 
pyré, žampiony  
a ajvarem

Suroviny

2 porce

400 g dýně hokaido

2x 250g přeštická vepřová kotleta s kostí 

(Aleš Karpíšek nakupuje v řeznictví Naše maso v Dlouhé)

Olivový olej

100 g žampionů (nejlépe malých hnědých)

100 g ajvaru

40 g másla

Sůl a pepř

Dýni umyjte, rozkrojte a vyjměte semínka, nakrájejte ji na kostky  
2 × 2 cm a vařte do změknutí, asi 20 minut. 
 
Mezitím si připravte maso a žampiony. Osolené a opepřené kotlety 
opečte na pánvi na troše olivového oleje z každé strany 3 minuty, 
poté je dejte dopéct do trouby na 150 °C asi na 12 minut. Do stejné 
pánve dejte asi na 1–2 minuty opéct žampiony nakrájené na čtvrti-
ny, osolte je a opepřete. Nakonec je přidejte do trouby k masu, aby 
nevychladly.
 
Uvařenou dýni sceďte, přidejte máslo a tyčovým mixérem vytvoř-
te pyré, dochuťte solí a pepřem. Servírujte kotletu s dýňovým pyré, 
opečenými žampiony a omáčkou ajvar.
 
Tip pro dochucení: Na pánev po opečení masa a žampionů přidejte 
kousek másla, pár kapek worcesterové omáčky a případně i trochu 
masového vývaru. Nechejte lehce provařit a nakonec touto omáčkou 
přelijte maso při servírování.

Jak na domácí ajvar? Upečte 30 g lilku, 50 g červené papri-
ky, 50 g cukety a 2 stroužky česneku a vše rozmixujte dohro-
mady s půlkou sušené chilli papričky a 30 ml olivového oleje. 
Osolte a opepřete dle chuti.

Kompletní menu najdete na blogu 
www.dock.cz/novinky

Vegetariánský hlavní chod
Pečená sezónní zelenina s ricottou
 
Dezert
Panna cotta s malinovou omáčkou



Sauna  
je poklad  
pravý… 
Text redakce
Foto shutterstock.com

To zpívali hoši z kapely Karamel na vlnách Českého 
rozhlasu už v roce 1986, když se snažili zpropagovat 
všechny přednosti své oblíbené procedury. A na těch 
se pranic nezměnilo. Ba naopak, zjistilo se, že benefity 
saunování jsou ještě mnohem zajímavější:
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1. ODBOURÁVÁ STRES 

Chvilka relaxace se přece hodí vždycky! Sauna pomůže vyčis-

tit vaši hlavu a přirozeně vás zklidní. 9 z 10 návštěvníků sauny 

navíc zaznamenalo zlepšení nálady. 

2. ČISTÍ POKOŽKU 

Zvýšený průtok krve pokožkou způsobí, že se do tkání dosta-

ne více živin. Teplo sauny ji také pomůže do hloubky očistit. 

Poznáme to na lepším vzhledu a stavu své pokožky obvykle 

už po prvním saunování. 

3. POSILUJE IMUNITU 

Mnoho studií došlo k závěru, že pravidelná návštěva sauny 

podporuje náš organismus v boji proti nachlazení  

a chřipce. Je třeba něco dodávat?

4. DETOXIKUJE 

Důležitým benefitem je i to, že intenzivní pocení pomáhá vylu-

čovat z těla bakterie, toxiny a těžké kovy v potu. Teplem uvolně-

né škodlivé látky nás odchází rovněž prostřednictvím dýchání.  

5. ZLEPŠUJE KVALITU SPÁNKU 

Po odchodu ze sauny klesá tělesná teplota. A to je pro naše 

tělo signál, že je čas jít do postele. Proto je sauna ideálním 

večerním rituálem. 

6. SNIŽUJE BOLESTIVOST KLOUBŮ 

Zlepšení krevního oběhu má za následek také uvolnění šlach 

a vazů, proto lidé s bolestmi kloubů či svalů saunu přímo 

zbožňují. Navíc vysokou teplotou uvolněné endorfiny mohou 

mírnit bolesti.



Náš tip:

Wellness zóna se saunou ve Dream Fit DOCK je 
návštěvníkům k dispozici přímo v areálu DOCK .

www.dreamfit.cz/fitness-club-dock

SADA DO SAUNY PAANU 3 ks, 
PETROLEJOVÁ

3 105 Kč

www.terve.cz

Krásná sada pro všechny nadšence do saunování obsahuje ručník, polštář  
a dlouhou podložku na ležení. Kvalitní ručník Terva ze lnu, Tenclu a bavlny je  
na dotyk jemnější, rychle schne a má vynikající savost. Polštář a podložka  
do sauny Paanu zase zvýší vaše pohodlí a zlepší hygienu při saunování.

SET VŮNÍ DO SAUNY
HETKINEN 4× 10 ml, DÁRKOVÝ BOX

1 415 Kč

www.terve.cz

Sada čtyř přírodních finských vůní do sauny Hetkinen v nádherném borovicovém 
boxu. Vůně „„Woody“ vás zavede do severského lesa, „„Herbal“ vás uklidní léčivými 
bylinkami, s vůní „„Smoky“ zažijete tradiční finskou kouřovou saunu a s „„Bloom“ se 
budete cítit jako v rozkvetlé zahradě.

ŽUPAN TERVA, LNĚNÝ

5 793 Kč

www.terve.cz

Župan Terva v novém provedení ze lnu, Tenclu a bavlny je na omak jemněj-
ší, rychleschnoucí a výborně saje. Je jednoduše synonymem finské kvality 
a designu a zamilujete si ho na první dotyk.

SAUNA DOMA? PROČ NE!
Pokud disponujete prostornými byty, domy, nebo jen máte 

nevyužitý suterén, můžete si své zdraví hýčkat z pohodlí 

domova. Na trhu je k mání celá řada finských a infrasaun, 

které nezaberou mnoho místa (existují i verze pro 1 osobu), 

ale jejich účinek na tělo i duši je nezměrný. Jaký je mezi 

nimi rozdíl?

FINSKÁ SAUNA

Teplota vzduchu 90–105 °C

Sauna funguje tak, že horká kamna ohřejí vzduch, který 

prohřeje pokožku a skrze ni naše tělo. Nejprve své tělo 

nahřejeme a pak zchladíme, a to v několika cyklech.

INFRASAUNA 

Teplota vzduchu 45–60 °C

Pro přímé prohřívání tkání využívá infračervené záření. 

Infrazářiče jsou nastavené tak, aby zahřívaly do hloubky asi 

4 cm. Po saunování se nezchlazujeme, pouze sprchujeme.
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Buddha zblízka

Akční film v prosinci ovládne 
Divadlo pod Palmovkou

Imaginárium: 
výstava Divadla 
bratří Formanů 
a jejich přátel

Frida Kahlo 
Fotografie

Divadlo Víti Marčíka
Setkání před betlémem

Koncerty v Divadle  
pod Palmovkou

3. 12. 2021 – 24. 4. 2022
 
Národní galerie Praha

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co při-
náší jeho učení? Jakými cestami se 
šířil buddhismus z indického sub-
kontinentu do jihovýchodní Asie, 
Číny, Tibetu, Japonska a dalších ob-
lastí? Historii buddhistického umě-
ní od jeho počátků představí poprvé 
v České republice výstava pořádaná 
Národní galerií Praha ve spoluprá-
ci s curyšským Muzeem Rietberg. 
Exponáty vytvořené od 2. až 3. po  
20. století jsou výběrem nejvýznam-
nějších sochařských, malířských 
a dalších děl buddhistického umění 
ze sbírek obou institucí. 

www.ngprague.cz/vystavy-a-akce

do 29. 12. 2021
 
Holešovická tržnice

Výstava je živou instalací, která přiná-
ší malým i velkým autentický zážitek. 
Návštěvníky všeho věku okouzluje 
hravým i tajuplným světem a láká 
na výpravu do světa tvůrčí fantazie.  
Matěj a Petr Formanovi zvou děti 
a dospělé nasát atmosféru divadelních 
inscenací a podnítit fantazii a tvoři-
vost i prostřednictvím exponátů, kte-
ré si je možné vyzkoušet.

www.imaginarium.cz

15. 10. 2021 – 16. 1. 2022
 
Galerie hlavního města Prahy

Fotografie Fridy Kahlo objevené v roce 
2003 jsou poprvé představeny v Praze. 
Výstava otevírá nový pohled na bouřli-
vý život jedné z nejtajemnějších a záro-
veň nejviditelnějších postav umění La-
tinské Ameriky. 241 dosud neznámých 
fotografií zachycuje různá období ze 
života Fridy, její rodiny, blízkých přá-
tel, obdivovatelů a osobností, kterých si 
sama vážila. Jsou rozděleny do kapitol: 
Původ; Modrý dům; Politika, revoluce 
a Diego; Rozbité tělo; Lásky a Fotogra-
fie. Některé z nich pořídili slavní foto-
grafové, například Man Ray, Martin 
Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, 
Tina Modotti, Pierre Verger a Lola 
Manuel Álvarez Bravo.

www.ghmp.cz

19. 12. 2021 15.00
 
Jatka 78, Malá scéna

Příběh o narození Ježíše a příběh několika přátel, kteří se 
každým rokem setkávají před vyřezávaným betlémem, aby 
společně oslavili Vánoce. A nechybí ani živě zpívané koledy. 
Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotné-
ho dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie 
v Českých Budějovicích, která byla vyhotovena u mistra 
Jana Růžičky.
 
Po představení následuje výtvarná dílna.

www.jatka78.cz

Druhá Tráva s Robertem Křesťanem vydala na podzim 
po devíti letech nové řadové album. Písničky vznikaly pod 
producentským dohledem Eddieho Stevense, jenž stojí za 
alby zpěvačky Róisín Murphy, anglické trip hopové skupi-
ny Zero7 nebo slovenské zpěvačky Jany Kirschner. Přijďte 
si v úterý 21. prosince do Divadla pod Palmovkou vychutnat 
hloubavé texty podbarvené hudebními obrazy a klenutý-
mi instrumentálními pasážemi. Po novém roce potom na 
Tři krále přivítá divadlo legendu české pop-rockové scény 
Kamila Střihavku s kapelou. Doufáme, že budete u toho.
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Pamatujete si Rockyho, Ramba, Indianu Jonese nebo Ja-
mese Bonda? Každý z nás měl svého favorita a nyní vás 
akční film čeká i v Divadle pod Palmovkou. Ale pozor! En-
cyklopedií akčního filmu projdete v Česku a možná také 
v Československu.  Jedinečná sci-fi komedie o svobodných 
lidech v nesvobodné době vtrhne na jeviště Divadla pod 
Palmovkou. Matěj je učitel dějepisu na základce a miluje 
akční filmy. Vašek miluje všechny holky a hlavně Matějovu 
ségru. Dnešní večer se jim ale vymkne z kontroly. S pomocí 
mixéru a plutonia sestrojí červí díru, která vytvoří zkrat-
ku v čase a roztočí divoké dobrodružství. Matěj s Vaškem 
musí přežít v nebezpečném retro světě, kde odevšad útočí 
zákeřní komouši. Hrdinové mají jen pár hodin na to, aby 
zachránili svět před zkázou. Mnoho o době, ve které se 
Encyklopedie akčního filmu odehrává, vám může napově-
dět prostředí první čtené zkoušky. Ta se odehrála v budo-
vě bývalého Federálního shromáždění, později v budově 
Rádia Svobodná Evropa (dnes patří Národnímu muzeu). 
Encyklopedie akčního filmu bude sci-fi jízda.



Nový rok 2022
Aňa a Lela Geislerovy

Rok začíná pro každého v jinou dobu. Pro někoho začíná 
školou, pro někoho narozeninami a pro někoho v momentě, 
kdy otevře nový diář a napíše do něj své jméno. I vy mů-
žete odstartovat nový rok s tradičním diářem s citáty Ani 
Geislerové a neodmyslitelnými ilustracemi její sestry Lely 
Geislerové. 
Nechybí zde dostatek místa pro poznámky ani praktická 
gumička či již tradiční barevná ořízka. 
„Někdy je dobré si uvědomit, že jediný nepřítel, kterého máte, bydlí 
mezi vašima ušima.“

Ať je váš rok takový, jaký si ho přejete!

Nakladatelství Laser, 464 stran
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Knihu, kterou  
stojí za to  
číst, stojí za to  
i vlastnit.

John Ruskin

Co by to bylo za vánoční nadílku bez 
hezké knížky? Zimní večery jsou přece 
pro čtení pod lampou jako stvořené. Pár 
tipů na zajímavé novinky pro vás při-
pravil vydavatelský dům Euromedia.

www.luxor.cz
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Spasitel
Andy Weir

Přeložil Michal Prokop 
Nakladatelství Laser, 464 stran

Ryland Grace zůstal jako jediný pře-
živší na zoufalé misi poslední naděje. 
Pokud selže, lidstvo zanikne. Je tu 
však drobný háček – Ryland to neví. 
Nedokáže si vybavit ani své jméno, 
natož že má nějaký úkol a jak ho 
asi tak splní. Všechno, co ví, je, že 
hodně, hodně dlouho spal. Že se 
probudil miliony kilometrů od do-
mova. A že společnost mu dělají dvě 
mrtvoly. 
Jak se mu tak vracejí vzpomínky, 
dojde mu, že putuje nevelkou lodí, 
sestavenou všemi pozemskými vlá-
dami a vesmírnými agenturami 
a vrženou do hloubky vesmíru, aby 
odvrátila hrozbu vymření našeho 
druhu. A díky nečekanému spojenci 
se mu to možná i podaří...
Napínavé a jedinečné meziplanetár-
ní dobrodružství míří ke čtenářům 
a brzy i k filmovým divákům: stejně 
jako autorova prvotina Marťan bude 
také Spasitel adaptován do filmové 
podoby – hlavní role se má zhostit 
Ryan Gosling.

S
C

I-
FI

Dědečku, vyprávěj 
o Česku
Ladislav Špaček

Vánoční případ
Jitka Ludvíková

Etiketa a etika pro děti, ilustrovala 
Sylva Francová 
Nakladatelství Pikola, 200 stran + CD

Knížka Dědečku, vyprávěj o Česku 
je volným pokračováním série před-
chozích čtyř knih o dědečkovi a jeho 
vnučce Viktorce. Trpělivý a laskavý 
dědeček tentokrát projíždí s Vik-
torkou naší zemí a vypráví jí o pa-
mětihodnostech, přírodních krásách 
i slavných osobnostech našich kultur-
ních dějin. 
Viktorka už zná leccos ze školy i z dří-
vějších cest, přesto má stále co objevo-
vat. Vyprávějí si o úsvitu našich dějin, 
o významných panovnících Českého 
království, o tom, jak lidé dříve žili 
a kolik úsilí museli vynaložit, aby-
chom my dnes mohli žít v bezpečí 
a pohodlí. 
Pro velký úspěch stejné koncepce 
předchozích dílů je knížka opět do-
plněna o CD, jež načetl sám Ladislav 
Špaček.

Nakladatelství Brána, 320 stran

V přepychové vilové čtvrti jižně od 
Prahy řádí sehraný gang zlodějů. Na 
svědomí má už přes stovku vykrade-
ných nemovitostí, přesto nedělá chy-
by a nezanechává stopy. Policie nasa-
dila do terénu několik týmů, gang se 
však stále nedaří dopadnout. Jediné 
štěstí je, že lupiči se střetu s majite-
li nemovitostí vyhýbají a vybírají si 
opuštěné domy. Přesto mezi lidmi 
narůstá strach, neboť věří, že je jen 
otázkou času, kdy se něco někomu 
stane...
Drzost zlodějů nemá meze a do akce 
jdou i na Štědrý den, kdy vyberou 
v několika domech nejenom cennos-
ti, ale i dárky pod stromečkem. I tyto 
krádeže se zdají jako podle šablony, 
než je v jednom domě nalezena mrt-
vá žena. A druhý den je v sousední 
vile nalezena další mrtvá – přítelky-
ně první oběti. Na místo okamžitě 
dorazí tým vyšetřovatelů z pražské 
kriminálky a nestačí se divit, že je do 
případu zapletena i spisovatelka Mo-
nika Hrubešová…
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Pro muže

Český Ježíšek 
nosí české 
dárky 

Lyže Egoé Dip GS

22 900 Kč
www.egoe-move.eu

Designové sportovní sjezdové lyže Egoé DIP GS jsou poctivé obřačky s dřevě-
ným jádrem, závodní grafitovou skluznicí a dvěma silnějšími titanalovými pláty. 
Ocení je zejména zkušení lyžaři, kteří se nebojí delších oblouků ve větší rychlosti. 

We are Ferdinand 
Superhrdinské ponožky

299 Kč
www.weareferdinand.cz

Nosí superhrdinové ponožky? A jak takové 
ponožky vypadají? Hrdinové z HERO 
CLAN plášť ani kombinézy nepotřebují, 
ale ponožky ano. Koupí ponožek vyšlete 
dalšího dobrovolníka na pomoc neziskovým 
organizacím.

Autor návrhu: Jaroslav Mašek

Festka Mummy

Info o ceně na vyžádání
www.festka.com

Mummy je velmi univerzální. I přes svou hmotnost těsně pod 6 kg 
vyzývá ke zdolání nejdelších a nejvyšších průsmyků. Design potěší 
nejen milovníky starého Egypta.

Set na vodu H2O

Cena od 2 375 Kč
www.ruckl.com

Rückl představuje svůj první ucelený 
nápojový set na vodu. Kolekce H20 vychází 
z oblíbené řady ABC, která snoubí precizní 
brus s nezaměnitelným kaligrafickým 
stylem. Ručně foukaná a ručně broušená 
karafa s šesti očíslovanými sklenicemi 
bude hravým doplňkem domácnosti, 
kanceláře či jiného prostředí s týmovým 
duchem. „Ručně vyfouknutá a ručně 
vybroušená sklenice z českého křišťálu 
má nejblíže k čisté vodě. K tomu není co 
dodat,“ říká jasně umělecký ředitel sklárny 
Rony Plesl.

Tričko SPRING KLASIK unisex  
Tomski & Polanski

959 Kč
www.shop.czechdesign.cz

Renomovaná ilustrátorská dvojice přichází s vlastní kolek-
cí unisex triček! Charakteristická hra s barvami zaručeně 
pobídne okolí ke zkoumání vtipných motivů, které symbolizují 
sportující postavy. Stačí vám jen trocha smyslu pro estetiku 
se špetkou touhy po pozornosti, abyste si uvědomili, že tenhle 
módní kousek je vám souzený.
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Česká řemeslnost, preciznost a design 
jsou vyhlášené v celém světě. Co tedy 
zkusit pojmout letošní nadílku tak trochu 
vlastenecky? Mrkněte na naše tipy  
a připravte si šťastné a veselé Vánoce 
Made in Czech Republic. 

Dřevěná karta kolofix

Od 500 Kč
www.kolofix.cz

Kolo je jako auto a potřebuje pravidlený servis. Pečlivý a dostupný. Cenově i termínově. 
Proto vznikl kolofix. Kolo tam můžete přivézt, a nebo si můžete objednat výjezd plně 
vybavené servisní dodávky k vám domů. Prvotřídní servis zastřešuje zakladatel  
kolofixu Pavel Čábelický, někdejší závodník na horských kolech a mechanik české 
reprezentace. A taky manžel Jitky Čábelické, trojnásobné mistryně republiky v závo-
dech na horských kolech. Voucher pod stromečkem udělá radost každému cyklistovi.

SOUTĚŽ
Zahrajte si o jeden z deseti voucherů v hodnotě 500 Kč do kterékoli  
pobočky kolofix (tu nejbližší máte v Libni na adrese Kovanecká 2405/27). 
Jak je získat? Napište nám do 31. prosince 2021 na e-mail dock@crestyl.com, 
kolik poboček má aktuálně kolofix v České republice.  
Nápovědu hledejte na www.kolofix.cz



Náramek AMURI BRACELET - 
14kt žluté zlato

Cena od 38 900 Kč
www.antipearle.com

Tento okouzlující náramek je součástí 
Foam kolekce. Jeho struktura je inspiro-
vaná mořskou pěnou.

Vázy Soap

Info o ceně na www.bomma.cz

Magická hra odlesků. Měňavé barvy, průhlednost a proměnlivost tvarů – právě 
tyto vlastnosti mýdlových bublin inspirovaly kolekci Soap. Metalický povrch se ve 
světle mění v transparentní objekt s duhovými odlesky. Celá kolekce je vyrobena 
technikou ručního foukání bez použití formy, díky čemuž má každý kus jedinečný 
tvar i neopakovatelnou barevnost.

Design: Ota Svoboda

Darujte zážitek
www.divadlopodpalmovkou.cz

Darujte zážitek, darujte voucher do Divadla pod Palmovkou.  Nevíte si 
rady s dárkem pro své nejbližší? Kulturní zážitek potěší každého. Obda-
rovaný si může vybrat inscenaci a termín přesně podle svého gusta a vy 
se nemusíte trápit s výběrem té nejlepší nadílky. Navíc se s poukazem 
pojí mnohé výhody, například přednostní výběr titulu.

Pro ženy

Dózy St. Nicholas 15 cm

9 496 Kč / ks
www.ruckl.com

Ručně broušené křišťálové dózy z kolekce St. Nicholas.
Design: Rony Plesl

Prádlo Tereza Vu

Podprsenka Brenna I

4 500 Kč

Vysoké kalhotky Brenna

4 500 Kč

Prádlo české návrhářky Terezy Vu 
vyniká rafinovaností, precizností 
zpracování a vysokou kvalitou 
materiálů. 

www.terezavu.com

Diář Opatruj.se 2022

589 Kč
www.papelote.cz

Ve spojení s Opatruj.se vznikl diář, který bude vaším průvodcem na cestě k vnitř-
nímu klidu. Každý měsíc si osvojíte jeden ze základů prevence, aby se žilo lehčeji 
vaší duši i tělu. Část výtěžku z prodeje putuje organizaci Nevypusť duši, která se 
věnuje osvětě duševního zdraví na školách mezi žáky i učiteli.
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Klobouk Visor Hat Melody

5 000 Kč
www.tonak.cz

Originální jak svým tvarem, tak barevným odstínem. 
Výrazná zelená rozzáří každý váš outfit. Melody zdobí 
široký kšilt a dvě řady zlatých řetízků, které jsou  
na jedné straně zakončeny řetízkovým střapcem. 



Bunkr Fun
Od 9 900 Kč
www.utukutu.cz

Ta tajná zákoutí. Schovávačky a bunkry. Z gaučových matrací, 
z křesel či stolu přehozeného dekou.  Když jsme ukrytí četli  
u baterky nebo byli jen tak schovaní a vymýšleli lumpárny. 
Bez rodičů. Pamatujete? Multifunkční matrace Bunkr.fun 
spojují dětský a dospělácký svět a prodlužují běžně známé 
matraci životnost a použití.

Pro děti

Houpací prkno

Od 2 460 Kč
www.utukutu.cz

Věděli jste, že děti se musí nejprve naučit rovnováze těla, než se mohou pustit 
do složitějších motorických dovedností, jako je lezení po schodech nebo třeba 
poskakování po jedné noze? Houpací prkna Utukutu jsou skvělá pro rozvoj 
stability, obratnosti a budování síly u malých dětí.

Formule Blackie SL
5 190 Kč
www.repello.cz

Bude ho jako řídit skutečnou formuli. Čtyři kola, volant i promyšlený tuning.  
A k tomu ještě úložný prostor. Odrážedlo Formule je splněný dětský sen.

Gingo Ocean
3 890 Kč
www.hugochodibos.cz

Jedna struna, jasanové dřevo z Jeseníků, mnoho lásky 
k hudbě a ještě více české řemeslné preciznosti -  
originální a jedinečný hudební nástroj pro děti.

Černo-bílý les PIC:DESIGN
390 Kč
www.shop.czechdesign.cz

Černobílý les tvoří 15 oboustranných černobílých 
stimulačních karet s lesními motivy, které jsou určené 
pro mláďata nejen čerstvě narozená. Výzkumy však 
ukazují, že novorozenci vnímají vysoké jednobarevné 
kontrasty lépe než barevné obrázky. A když vaše 
mládě o něco vyroste, může k jednotlivým kartám 
vymýšlet příběhy, stavět z nich domečky nebo je 
tematicky třídit na zvířata a lesní plody.

Autorka a ilustrátorka: Karolína Vystrčilová Perglová.

Myš na kolečkách
95 Kč
www.hugochodibos.cz

Malá mrštná myška – kapesní hračka na cesty nebo 
talisman pro štěstí na pracovní stůl.  Jen tak pro 
radost.
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Na zimě je kromě romanticky bílé krajiny a báječného sportovního vyžití skvělé  
i to, že přirozeně trávíme víc času se svými blízkými. Zkuste večer odložit mobily, 
notebooky a tablety a společně si s dětmi, nebo klidně s partnerem, vybarvit naši 
omalovánku. Je to hravé a velmi uvolňující, uvidíte! Klidně se svými pestrobarevný-
mi díly pochlubte na Instagramu s hashtagem #dockrelax. Budeme se těšit  
na vaše příspěvky.

Relaxační 
omalovánka
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Stylové bydlení  
na Smíchově
neugraf.cz


