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Vážení čtenáři,

do rukou se Vám dostává první číslo královského magazínu Quartier. Ambicí tohoto 
časopisu, který bude vycházet čtyřikrát ročně, je přinášet informace z Hradce Králové 
a jeho okolí, stejně jako z celé republiky a světa. Nejde totiž o to, kde se věci dějí, ale 
jak jsou zajímavé. Pečlivě vybíráme jednotlivá témata, aby se k vám dostávaly skutečně 
jen informace, které potřebujete znát. Obsah magazínu není třeba dlouze popisovat – 
stačí se do něj rovnou začíst.

Hezké chvíle nad stránkami Quartieru Vám přejí

Jana Zbořilová & Monika Staňková
vydavatelky magazínu

Editorial
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dIVAdLo eVropskýCH 
regIonů & open AIr 
progrAm

Svou uměleckou duši projevil Hradec Krá-
lové již po 22. při Mezinárodním divadelním 
festivalu Divadlo evropských regionů. Svá-
tek divadla, který každoročně zaplavuje uli-
ce našeho města, je oblíbený všemi genera-
cemi. I letos si na své přišel každý – ať ten, 
kdo upřednostňujete noblesní prostředí 
divadla při činohře, nebo fanoušek impro-
vizačního zápasu pod širým nebem. Deset 
červnových dní těch nejlepších divadelních 
vystoupení i alternativního umění a pro-
jektů v rámci Open Air Programu do Hrad-
ce Králové opět přitáhlo více než 45 tisíc  

boval v Hradci Králové, mohl potkat stovky 
mužů v historických uniformách, elegantní 
dámy v krinolínách i jezdce na koních.

Během soboty bylo v centru města mož-
né navštívit workshopy, poslechnout si 
koncert, nebo se pokochat drezurou koní. 
Ve večerních hodinách potěšila sluch ná-
vštěvníků hradecká filharmonie, jejich zrak 
zaujal videomapping a to vše završil deseti-
minutový ohňostroj. Neděle lákala zejména 
na velkolepou scénu bitvy na Chlumu. Že 
byl o tuto akci zájem dosvědčí každý, kdo 
se snažil projet z Hradce Králové směrem 
na Chlum. Tichá zádušní mše za padlé v bi-
tvě roku 1866 celebrovaná kardinálem Do-
minikem Dukou pak byla důstojnou tečkou 
za celým vzpomínkovým víkendem.

Ohlédnutí 
za létem
Řinčely zbraně, burácela letadla, přijela královna.  
Takové bylo léto v Hradci Králové.

návštěvníků. Vstupenky na vystoupení 
mizely velice rychle, ale ani to přítomné 
neodradilo. Je to především bohémská at-
mosféra, která je hlavním lákadlem tohoto 
festivalu. 

königgrätz 1866

Celý rok 2016 je v Hradci Králové a okol-
ních obcích ve znamení připomínek bit-
vy u Hradce Králové. Ke 150. výročí bitvy, 
která změnila náš kontinent, se po celý rok 
koná mnoho vzpomínkových akcí. Jejich 
vyvrcholení proběhlo ve dnech 1.–3. čer-
vence. Rekordní návštěvnost zajistili nejen 
místní, ale také početné skupiny zahranič-
ních návštěvníků. Kdo se v tyto dny pohy-

podzim 2016 Léto v Hradci
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rock for people

Rock for People, festival, který je známý 
nejen mezi fanoušky rockové hudby a také 
jeden z nejlépe hodnocených festivalů 
v republice. Tato legendární akce se i letos 
konala v hradeckém Festivalparku. Peč-
livý výběr kapel, mezi kterými byly i The 
Offspring, Massive Attack a Bullet for my 
Valentine, potěšil na 30 tisíc fanoušků. 
Odpočinkové zóny zpříjemňovaly čekání 
na vystoupení a poskytovaly prostor pro 
odpočinek bolavých nohou. Byť poslední 
den přinesl ochlazení a déšť, nálada zůstala 
vřelá, a tak se mohl Rock for People 2016 
zapsat jako další vydařený ročník.

CHArITATIVní goLfoVý 
TurnAj

Dne 23. srpna se již popáté sešlo v Golf & Spa 
Kunětická Hora téměř 90 golfistů, aby svý-
mi sportovními výkony podpořili pacienty 
s poruchou srážlivosti krve. Výtěžek z gol-
fového turnaje putoval nadačnímu fondu 
AQUAPURA, který dlouhodobě podporuje 
právě osoby s tromboembolickou nemo-
cí. Podpořit nadační fond nepřijeli jenom 
zdatní golfisté, ale také začátečníci, kteří se 

Hradecké 
úspěchy ve světě

boni pueri na turné po 
číně
Tento rok je pro chlapecký sbor Boni Pue-
ri velice nabitý, kromě mnohých výročí se 
sbor vydal již potřetí do Číny. Nyní je však 
čekalo turné, jako nikdy předtím. Jaké si 
z něj sbor přivezl dojmy a co dalšího je 
hodno oslav nám vyprávěl ředitel sboru 
PhDr. Pavel Horák, PhD.

Jaká byla uplynulá sezóna? Prý jste 
zpívali pro miliardu Číňanů.
V srpnu jsme absolvovali naše první velké 
turné po Číně. Nebyli jsme zde poprvé, ale 
dosud jsme koncertovali jen v Šanghaji. 
Hned po příletu nás převezli do největ-
ší čínské televize CCTV, která pokrývá 
až miliardu diváků, a zde jsme pro čínské 
olympijské studio natočili skladbu, která 
se vysílala při finálových vstupech z Ria. 
Koncertovali jsme v těch nejprestižnějších 
sálech celé Číny – v National Centre for the 
Performing Arts v Pekingu, v Oriental Art 
Center Shanghai nebo Guangzhou Opera 
House. Vrátili jsme se plni dojmů, výborně 
jsme uspěli a již dnes víme, že se do Číny, 
kde je velký zájem o českou kulturu, určitě 
vrátíme.

Boni Pueri provází obrovské úspě-
chy. Tento rok je však výjimečný 
i z důvodu dvou kulatých výročí…
Ano, naše umělecká škola BONI PUERI slaví 
letos deset let od svého vzniku a jsme na 
to všichni moc pyšní. Za ty roky se nám 
podařilo vybudovat skvělý tým profesi-
onálů, všichni vědí, co je jejich úkolem, 
a odvádějí výbornou práci. Po třiceti le-
tech činnosti nám přiklepli osvícení rad-

mohli zúčastnit golfové akademie pod ve-
dením profesionála. Osmnáct jamek během 
slunečného dne přišel pokořit i sportovní 
komentátor ČT a bývalý hokejista David Po-
spíšil. Zakončením celého dne bylo ocenění 
pro nejlepší hráče v různých kategoriích 
a hlavně předání výtěžku a finančního daru 
manželům Staňkovým, zakladatelům na-
dačního fondu AQUAPURA.

slavnosti královny 
elišky

Královna Eliška jako obvykle do Hradce 
Králové zavítala za leteckého doprovodu. 
O víkendu 3. a 4. září se totiž konaly tra-
diční slavnosti. Středověká atmosféra při-
pomněla významné období našeho města, 
kdy si jej za své sídlo zvolila Eliška Rejčka. 
Příjezd vzácné návštěvy zahájil ohňový 
průvod. Návštěvníci mohli nahlédnout pod 
ruce řemeslníkům, občerstvit se v dobové 
krčmě či si na jarmarku zakoupit rozličné 
výrobky. Kejklíři, hudebníci a tanečníci udr-
žovali zábavu nejen samotné královny, ale 
i kolemjdoucích.

LeTeCká přeHLídkA CIAf

Že se chystá letecká přehlídka CIAF, po-
znají bezpečně všichni hradečtí obyvate-
lé při pohledu na nebe. Tisíce účastníků 
první zářijový víkend přilákaly stroje mo-
derní i ty historické. Devět desítek letadel 
a helikoptér představovalo kompletní prů-
řez letectvím od první světové války až po 
současnost. Všechny přítomné nepochybně 
ohromila akrobatická letecká show skupiny 
Flying Bulls. Ti, které již bolelo za krkem, 
nebo zkrátka raději zůstávají při zemi, moh-
li nahlédnout do vojenské polní nemocnice. 
Armáda České republiky přivezla lékárnu, 
zubní ordinaci, sanitku i kontejnerovou 
márnici.

podzim 2016 Léto v Hradci
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inzerce

ní samostatnou budovu v centru města, 
kterou jsme si na vlastní náklady opra-
vili a se kterou se chlubíme. Je v ní dobrý 
duch, jsou v ní rádi kantoři i kluci, a to mne 
jako ředitele a zřizovatele školy moc těší. 
Druhé číslo je pro mne také důležité. Před 
dvaceti lety jsem převzal vedení Boni Pueri. 
A přestože v Boni Pueri není nikdo, kdo by 
zde působil déle než já, nejsem na vše sám. 
Sbor je složitý a živý organismus. Stabilní 
prostředí je základ. Stejně tak pevné mo-
rální postoje a nulová tolerance ke lži, zášti 
a podvodům.

Od kolika let mohou kluci v Boni 
Pueri zpívat?
Kluci u nás zpívají už od čtyř let, ale mo-
hou se přihlásit i školáci. Zhruba do devíti 
let jsou v našich přípravných odděleních, 
kde se učí správné pěvecké návyky, zákla-
dy hudební teorie a postupně zvládají stále 
obtížnější repertoár.

tivní a jsem na dívky hrdá. Daly mi krásný 
dárek k 10. výročí naší taneční skupiny a do-
kázaly mi, že vynaložené úsilí stojí za to,“ do-
dává trenérka Aneta Brindová.

Mistrovství světa skončilo, co Vás 
čeká nyní?
Sezona se nám touto velkou soutěží uza-
vřela, ale přesto je stále co dělat. V průbě-
hu září probíhají nábory do naší skupiny, 
veřejná vystoupení na nejrůznějších akcích 
a v neposlední řadě to ještě všichni společ-
ně pořádně oslavíme a poté vkročíme pra-
vou nohou do další sezony, která odstartuje 
nové desetiletí skupiny.

Kdo se může zúčastnit Vašeho nábo-
ru?
Nabíráme děti ve věku od 5 let do 7 let bez 
jakékoli pohybové zkušenosti. Dále pak hle-
dáme dívky ve věku od 12 do 20 let, které by 
již měly mít taneční či jinou pohybovou zku-
šenost, aby rychle zapadly do týmů. Hlavně 
je třeba se nebát a přijít to zkusit.

Ludmila Nováková

CHeeky CHeerky sbírALy 
medAILe nA mIsTroVsTVí 
sVěTA
V srpnu reprezentovala město Hradec Krá-
lové skupina CHEEKY CHEERKY na mis-
trovství světa v mažoretkovém sportu, na 
kterém se v průběhu čtyř soutěžních dnů 
snažila na tanečním parketě podat ty nej-
lepší výkony. Hradecké skupině se přitom 
podařilo vybojovat tři týmové tituly jako vi-
cemistryně a druhé vicemistryně světa.

V soutěži malých formací se podařilo získat 
titul druhých vicemistryň světa duu Lucii 
Holuškové a Nicol Králové. Porotu okouzlily 
svým milým projevem s choreografií Ma-
ková panenka a motýl Emanuel. Celkem na 
mistrovství reprezentovalo Hradec Králové 
a Českou republiku 10 malých formací a tři 
velké týmy. V neposlední řadě se však po-
vedlo již po třetí vyhrát titul mistryně světa 
Romaně Ptáčkové v kategorii solo pom pom. 
Její vystoupení bylo doslova dechberoucí. 
„Toto mistrovství pro mne bylo velice emo-

podzim 2016 Léto v Hradci
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inzerce

Jak trávili čeští cestovatelé svoji 
letošní dovolenou, jsme se zeptali 
Michala Moravce, ředitele hradecké 
cestovní kanceláře BK Tour.

Jak hodnotíte letošní sezónu? Byla 
v něčem jiná, než ty předešlé?
Letošní sezóna byla úspěšná, ač nás prová-
zely komplikace, které vycházely z nejisté 
bezpečnostní situace nejen v Evropě. Pre-

ference zákazníků se změnily, i když para-
doxně mnoho z nich velmi nízké ceny zlá-
kaly k dovolené v Egyptě. Proto, i přes jistá 
bezpečnostní rizika, se stal Egypt jednou 
z nejnavštěvovanějších destinací. V rámci 
autoturistiky po Evropě jsme se setkávali se 
strachem a nejasnostmi ohledně přejíždění 
hranic. Více než kdy jindy zákazníci žádali 
informace o situaci na hraničních přecho-
dech a v oblastech sousedících s Tureckem.

Měly tyto obavy z cestování a nejas-
nosti za následek menší počty lidí, 
kteří v létě cestovali?
Tato situace se konkrétně na obratu spo-
lečnosti negativně neprojevila, naopak za-
tím evidujeme nárůst o jedenáct procent. 
Považujeme to samozřejmě za úspěch, ale 
přistupujeme k němu s pokorou. Každému 
klientovi je nutné věnovat maximální péči 
a dodat mu co nejvíce informací, aby se cítil 
při svých cestách pokud možno bezpečně.

Jak si letos stála destinace u Čechů 
tradičně nejoblíbenější, tedy Chor-
vatsko?
Chorvatsko považujeme skutečně za osvěd-
čenou destinaci již dvacet let a každoroční 
zájem o ni nás v tom utvrzuje. Ne nadarmo 
říká jeden z reklamních sloganů, kterými 
Chorvati lákají Čechy, že „Jadran je i naše 
moře“.

Pokud bychom přešli od soukromých 
cestovatelů k obchodní sféře, jaké 
služby nabízíte těmto klientům?
Jeden z důležitých segmentů pro naši ces-
tovní kancelář je nabídka komplexního za-
jištění služebních cest a zážitkové dovolené 
pro klientelu s vyššími nároky. Tuto službu 
jsme začínali na Kubě a poté se přidal Vi-
etnam. Nabízíme i golfovou turistiku, kom-
pletní zajištění rybářských pobytů v Chor-
vatsku, sportovní zájezdy i zájezdy na jiné 
akce, jako jsou veletrhy nejen v Evropě.

(red)

Češi doma 
nezůstali

podzim 2016 Léto v Hradci
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Jak žije rodina Jaroslava Bednáře 
a Lucie Hadašové:

Táta 
hokejista, 
máma 
modelka
Když mluví jeden o druhém, vyzvedávají především vztah k rodině 
a dětem. Zatímco Jarda se letošní sezónou, kdy je kapitánem 
hradeckého Mountfieldu, pomalu loučí s aktivní hokejovou kariérou, 
Lucie právě promovala a rozhlíží se po práci. Co dává člověku 
myslivost a kdo z nich asistoval při rození jehňat?

11

Osobnost číslapodzim 2016
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Jak vypadá běžný den profesionální-
ho hokejisty?
Já do Hradce dojíždím každý den z Prahy, 

takže v šest vyrážím. Po tréninku se snažím 

být co nejdřív doma za rodinou. Přece je-

nom celé to leží na manželce, musí vypra-

vit holčičky do školky, obstarat domácnost. 

Považuji za svou povinnost jí v tom pomá-

hat, protože se dvěma dětmi je to zápřah. 

Každou volnou chvíli věnuji jim.

Těch volných chvil asi moc nemáte, 
že?
To opravdu nemám. Když je sezóna, čtyři 

dny v týdnu trénujeme, tři dny se hrají zá-

pasy. Když je pauza, tak mám dva dny vol-

no. To se snažím co nejvíce využít, takže 

třeba jedeme s rodinou někam pryč.

Byli jste letos na dovolené?
Ano, byli jsme v Řecku. Ale nejezdíme ni-

jak pravidelně, letos jsme byli s holčičkami 

poprvé. Díky momentální situaci se bojíme 

létat, proto jsme zkusili jenom kratší vzdá-

lenost. Jeli jsme především kvůli dcerám, 

protože mořský vzduch je dobrý pro jejich 

zdraví. Já bych si vystačil na Slapech.

Máte vůbec nějaký čas sám pro sebe?
Když už takovou vzácnou chvilku na-

jdu, seberu se a jedu do přírody. Do lesa, 

na ryby. Tam si nejlíp odpočinu. Mám rád 

podzim, houbaření, chytání ryb, to je můj 

velký koníček. Věnuji se i lovu, myslivosti. 

Čas venku potřebuji trávit, jsem outdooro-

vý člověk.

Opravdu umíte i střílet?
To bych měl, střílím od osmnácti let. Je-

nomže o tom myslivost není, že jdete a stří-

líte. Člověk tráví svůj čas v přírodě, stará 

se o zvěř. Když zvěř přikrmujete, všechna 

se sbíhá ke krmelci. Jste tam sami bez lidí, 

jenom vy a příroda. Jdete na houby a vlast-

ně ani nepotřebujete nic najít, stačí, že 

jste v lese, kde je klid. Dává mi to velký klid 

v duši, vyčistí se mi hlava. V tomhle věku 

a v téhle době to je pro mne velice důležité.

Zvláště při vaší profesi, kdy jste neu-
stále pod tlakem.
To je pravda a čím více ta sezóna pokračuje, 

tím ten tlak roste. Když hrajete v tak ambi-

ciózním týmu, jako je ten královéhradecký, 

máte velkou odpovědnost, lidé vás sledují. 

O to více člověk potřebuje meditovat, rela-

xovat. A nejvíc mi stejně pomáhá, když při-

jdu domů a obě dcerky se mi pověsí kolem 

krku, smějí se a já vím, že je doma všechno 

v pořádku. Pak jdou všechny prohry a zra-

nění stranou.

Je pochopitelné, že jako profesio-
nální sportovec potřebujete silné 
zázemí. To vám během vašeho půso-
bení v Rusku tvořila Lucie. V tu dobu 
jste spolu byli celkem krátce. Jak to 
rozhodnutí probíhalo?
Řekl bych, že to byl zlomový moment na-

šeho vztahu. My jsme spolu opravdu teprve 

začínali a já se jí zeptal, jestli by se mnou 

jela do Ruska. Lucka neváhala ani vteřinu 

a okamžitě řekla, že pojede.

A tehdy jste si řekl, že si ji jednou 
vezmete?
To řekla ona, že si mě vezme! (smích)

Jak jste se tedy s Lucií poznali?
To je spíše otázka pro ni. Já jsem hlavně 

zvědavý na její verzi. Povím vám tu svou 

a pak si to můžete porovnat.

My jsme se poznali po České Miss na akci 

od generálního partnera hokeje. Ona tam 

byla jako čerstvá vítězka České Miss 2007 

a já tam byl ještě s jedním hráčským ko-

legou zastupovat reprezentaci. Tam nás 

posadili k jednomu stolu a povídali jsme si 

celý večer. Postupem času mi pak začaly 

chodit SMS. Samozřejmě jsem si myslel, že 

si ze mě dělá někdo srandu. Tak dlouho mě 

uháněla, až je to má manželka. (smích)

S Lucií dnes máte dvě krásné dcerky. 
Byla vždy vyloženě rodinný typ?
Co jsem ji poznal, tak byla taková vždycky. 

Vždycky byla zaměřená na rodinu, na děti, 

tomu ona dává sto procent. Opravdu jim 

věnuje veškerou péči. Řekl bych, že Lucie 

je člověk, který je velice fixovaný na rodinu.

Lucii jste si bral na vinici. Jaký máte 
vztah k vínu?
Já jsem vždycky víno pil spíš stylem chutná, 

nechutná. Manželka pochází ze Strážnice, 

takže jsem najednou začal trávit podstatně 

více času na Moravě a hlubší vztah k vínu 

jsem si vybudoval. Shodou okolností sou-

sedi manželčiných rodičů mají výborné 

rodinné vinařství, s jejich synem jsme na-

vázali dobré přátelství a dnes si vína kupu-

ji zejména od něj. Ale začátky byly vtipné, 

když jsem jako Pražák začal pronikat do 

tajů vína, jak se vyrábí a čím jsou specifické 

různé odrůdy. Musím ale říct, že mě to po-

stupně začalo neuvěřitelně bavit a celá jižní 

Morava mě fascinuje.

K vínu patří i dobré jídlo. Vaří vám 
Lucie?
To víte, že vaří. Ale nebylo to tak vždycky. 

Když jsme se poznali, byla to mladá holka, 

která měla neustále prázdnou lednici. Po-

tom zjistila, že jsem pořád hladový, a začala 

vařit. Vaří ale skvěle, jen se podívejte, jak 

vypadám, to mluví za vše.

Vypadáte jako správný hokejista.
No, spíš už si ze mě spoluhráči utahují, jak 

můžu hrát s takovým pupkem.

Na rychlosti na ledě vám to ale 
neubírá.
S věkem ta rychlost jde dolů sama. Člověk ji 

musí vykompenzovat něčím jiným.

V týmu Hradce Králové jste již více 
než rok, v létě jste prodloužil smlou-
vu do další sezóny. Co bude za rok?
Já už pomalu vyklízím led mladším. Hokej je 

hrozně rychlý sport a ani moje zdraví není 

ideální. V mém věku se není ani čemu divit, 

v hokejových letech už mi je tak devadesát. 

Spoluhráči mi říkají „dědku“.

I přes to o vás byl enormní zájem. 
Čemu to přisuzujete?
Ta sezóna opravdu nebyla špatná. Tady 

nejvíce rozhodlo to, že mi zdravotní stav 

dovolil vrátit se na led. Minulé léto jsem 

tři měsíce nemohl v podstatě chodit a už 

jsem to balil. Naštěstí mi v rehabilitačním 
centru poradili pár cviků, které mi pomoh-
ly, a já mohl odehrát sezónu tak, jak jsem 
ji odehrál. Letos mi zdraví ještě dovolilo 
pokračovat, ale myslím, že teď už to bude 
definitivní konec.

A jaké tedy máte plány po skončení 
extraligové kariéry?
Vůbec nevím. Určitě bych rád zůstal u ho-
keje, ale teprve se uvidí, jakým způsobem. 

Pomalu vyklízím led mladším
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Mám nějaké vize, ale všechno to jsou plány, 
které jsou náročné na realizaci. Nemůžu na 
tom pracovat a zároveň hrát hokej, protože 
ani jednomu bych nedával sto procent a to 
mi není blízké.

Jak jsem pochopila, máte kousek pří-
rody i v Praze. Opravdu máte u domu 
ovce?
Ovce máme, ale u sousedů. Kolem našeho 
domu jsou nezastavěné pozemky, které 
zarůstaly travou. Napadlo nás, že bychom 
sem mohli pořídit ovce jako takové živé se-
kačky. Navrhli jsme to naší skvělé sousedce 
a ona souhlasila. Dnes už tam nejsou jenom 
ovce, ale máme tam i daňky, perličky, ka-
nadské krůty, slepice a plánujeme i muflo-
na. Ke zvířatům mám opravdu silný vztah 
a asi mě to nikdy neopustí. Navíc k tomu 
můžu přivést i svoje děti. I když jsou hol-
ky malé, tak se ke zvířatům ohromně mají, 
chodíme spolu krmit a pro vajíčka. Nejkou-
zelnější je ta mladší, dvouletá, když jde do 
ohrady mezi ovce. Ona je začne trkat a ty 
ovce jenom koukají a nechápou, co se děje. 
To je lepší zábava než televize.

Jaroslav Bednář

• Narodil se 9. listopadu 1976 
v Praze.

• Hokejový útočník a nyní 
kapitán extraligového týmu HC 
Mountfield se tomuto sportu 
věnuje od útlého dětství.

• Svoji kariéru začínal v HC Slavia 
Praha, poté působil v týmech ve 
Finsku, USA, Rusku a Švýcarsku. 
Oceněními ověnčený hráč za 
největší úspěch považuje svoji 
rodinu.
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Vy jste dnes měla promoci, ráda 
bych vám jménem magazínu Quar-
tier pogratulovala. Jak se cítíte jako 
čerstvá inženýrka?
Děkuji. Já jsem teď sice inženýrka ekono-
mie, ale zatím nevím, co budu dělat. Ještě 
mám chvíli čas to vyřešit, protože nejdřív 
musíme mladší dcerku umístit do škol-
ky a potom se uvidí. Dělala jsem státnice 
i z personálního managementu a asi bych 
se ráda vydala tím směrem.

Manžel se už chystá ukončit spor-
tovní kariéru, tak by vás mohl v do-
mácnosti nahradit, ne?
Přesně to jsme si říkali, že si předáme 
štafetu. Jenom bych asi měla problém na-
jít takovou práci, abych se mu vyrovnala. 
(smích)

Možná byste mohla zkusit vrátit 
se na molo nebo se pustit do práce 
v televizi.
Já bych do televize určitě nešla. Když ně-
kdo poslouchá moje rozhovory, tak se mi 
směje, že mi není rozumět. Kdybych se 
chtěla vrátit k modelingu, musela bych 
se sebou začít něco dělat. Teď v létě jsem 
slavila třicáté narozeniny a to už je tak na 
modelkovský důchod, protože holky začí-
nají s modelingem už v patnácti letech.

Vy jste také začínala tak brzy?
Ano, v patnácti jsem si začala modelingem 
přivydělávat. Byl to pro mě zdroj rychle 
vydělaných peněz. Díky tomu jsem nikdy 
nemusela na klasické brigády třeba do 
prádelny, nebo točit zmrzlinu. To ale ne-
znamená, že jsem nikdy na práci nesáhla, 
naše rodina dříve měla restauraci a už od 
dětství jsem jim tam pomáhala.

Teď tedy jste ve fázi, kdy se rozho-
dujete, jakým dalším směrem váš 
život povede. Nepřemýšleli jste s Ja-
roslavem nad třetím potomkem?
(smích) To se musíte zeptat tatínka! Ale 
on by vám řekl, že ne, protože se bojí, že 

by měl doma další ženskou. Já bych si dal-
ší dítě klidně pořídila, ale musel by to být 
chlapeček, jinak by tatínek čtyři ženy v do-
mácnosti asi nezvládal.

Třeba by zrovna napotřetí ten chla-
peček vyšel.
To mu ostatní také tvrdí. Bavili jsme se 
o tom s naším porodníkem, kterému bez-
mezně věříme, a ten nám sdělil, že na de-
vadesát procent by to byla další holčička. 
Doufala jsem, že to před manželem neřek-
ne, ale řekl, takže je to zpečetěné.

Ještě máte čas rozhodnutí změnit. 
Dnes přece ženy běžně mají první 
dítě až po třicítce.
Je pravda, že kamarádky mají první děti te-
prve teď. Celkově tento trend není úplně 
ideální, ale chápu, že pokud žena nemá zá-
zemí a vhodného partnera, tak to odkládá.

Čerstvě po zvolení Českou Miss 
2007 jste v rozhovorech tvrdila, že 
dítě určitě dříve, než ve třiceti  
nechcete. Jak nastala taková  
změna?
Tenkrát by mě vážně nenapadlo, že budu 
mít první dítě ve dvaceti čtyřech letech. 
Je to hlavně tím, že je manžel o deset let 
starší, takže mít první dítě ve čtyřiceti by 
nechtěl. Holčičky si chce užít, dokud má 
na ně energii. Myslím si, že jsme nic ne-
uspěchali.

Musím se vás zeptat, abych si ověři-
la verzi vašeho manžela: jak jste se 
vy dva seznámili?
Seznámili jsme se díky České Miss, kdy 
jsem krátce po zvolení byla vyslána na akci 
od hokejového sponzora. Tam jsme se vi-
děli poprvé.

Víte, co je vtipné? Když mi bylo asi osm-
náct, byla jsem u kartářky a ta mi řekla, že 
budu mít staršího muže, který bude ženatý 
a mít dítě. To jsem si říkala, že ani náhodou! 
A vidíte, jak jsem se k tomu dopracovala.

Věříte tedy na horoskopy a předpo-
vídání budoucnosti?
Dříve jsem tomu hodně věřila. Teď už ne. 
Myslím si, že když člověka něco zajímá 
anebo trápí, tak tyto věci vyhledává. Spo-
kojený člověk nemá tu potřebu. Možná 
bych se ale mohla zeptat, kde budu praco-
vat, protože to mě opravdu zajímá!

Kdy jste poznala, že je Jaroslav ten 
pravý?
Já jsem to věděla hned. Vážně. Mezi námi 
to zajiskřilo a přišlo to. To cítíte, nedá se 
to moc popsat. Potom, jak se náš vztah vy-
víjel, přišly myšlenky na děti a na manžel-
ství. On, i když nevypadá, je rodinný typ. 
Potřebuje trávit svůj čas v přírodě, na ry-
bách, v lese a s kamarády, ale nakonec je 
rád, když přijde domů a my ho všechny ob-
klopíme. Tohle na něm bylo už od začátku 
vidět. A teď spolu máme dvě děti a dva psy.

A také oboru plnou zvířat.
Ta péče je někdy dost náročná. Například 
když se nám rodila jehňata, musela jsem jít 
sama pomáhat. Podívala jsem se na You-
Tube, jak se to dělá, navlékla rukavice a šla 
rodit jehně.
Vážně jsem nečekala, že když se přestě-
huji ze Strážnice do Prahy, budu mít doma 
ovce, slepice, kachny a další zvířata. To 
jehně, které jsem pomáhala rodit, jsem pak 
doma odchovala na flašce, protože ho od-
mítla matka. I v noci jsem vstávala k dětem 
a k ovečce. Tři měsíce jsme ji měli doma, 
z té doby máme videa a fotky a rádi na to 
vzpomínáme, i když ovce už je dnes dospě-
lá. Holkám by se to asi znovu líbilo, ale já to 
podruhé absolvovat nepotřebuji.

Jak tedy, kromě péče o zvířata, váš 
den vypadá?
V letní pauze se o zvířata staral víc manžel. 
Jinak je ale náš den úplně obyčejný. Naše 
mladší dcera vstává brzy, takže v šest už 
jsme všichni na nohou. Dáme si snídani, 
nachystáme se a jedeme na nákupy, po-
tom uvařím oběd. Nemáme žádnou paní na 

Peču buchty do kabiny, ale 
nikdy neochutnám

podzim 2016 Osobnost čísla



15

hlídání, úklid nebo vaření, všechno si ráda 
obstarám sama. Mám radost, když naše 
domácnost vypadá pěkně a manželovi 
chutnal oběd, který jsem mu uvařila.

Vy mu vaříte obědy i s sebou na 
trénink?
Ano, připravuji mu obědy. Když hrál Jarda 
v Praze, chystala jsem mu i svačiny. Až teď 
bude kapitán, tak budu muset péct buch-
ty do kabiny pro spoluhráče. Na to se ale 
těším, jenom mě mrzí, že nikdy nemůžu 
ochutnat, protože musím poslat celý pe-
káč. Mít doma kapitána znamená i oběti. 
(smích)

Ludmila Nováková

Ing. Lucie 
Bednářová Hadašová

• Narodila se 8. července 1986 ve 
Strážnici.

• Již od patnácti let se věnovala 
modelingu a v roce 2007 se stala 
vítězkou soutěže krásy Česká 
Miss.

• V červnu 2016 úspěšně 
zakončila studium Ekonomie 
a managementu na Univerzitě 
Jana Amose Komenského.

• S Jaroslavem Bednářem tvoří 
pár od roku 2009, po čtyřletém 
vztahu byli oddáni v den 
Luciiných narozenin.

• Mají spolu dvě dcerky, šestiletou 
Denisu a dvouletou Vanessu.
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Konec roku bude mít pro tým Mountfieldu 
HK netradiční podobu. Od 26. do 31. pro-
since se ve švýcarském Davosu koná ju-
bilejní 90. ročník Spengler Cupu, na který 
byl hradecký tým pozván. Ve skupině se tu 
postaví švýcarskému Luganu a ruskému Je-
katěrinburgu. Hradečtí hokejisté chtějí po-
chopitelně uspět a kvalitně reprezentovat 
hradecký i český hokej.

Ludmila Nováková

Mountfield HK:

Hokejisté v nové 
sezóně nešetří 
ambicemi
Hokejový klub Mountfield HK prošel po 
skončení soutěžního ročníku 2015/16 
řadou změn, které se dotkly hráčského 
kádru, realizačního týmu i managementu.

Po uplynulé sezóně opustil hradecký hoke-
jový klub jeho hlavní trenér Vladimír Kýhos, 
jenž se přesunul na lavičku Ocelářů Třinec. 
Jeho pozici v Hradci zaujal Václav Sýkora, 
který v loňské sezóně působil v klubu coby 
konzultant hlavního trenéra. Podle něj se 
tým bude soustředit zejména na aktivní, 
útočnou hru. „Myslíme si, že takovýto styl 
je atraktivní i pro diváky, pro které se hokej 
hraje, a my chceme, aby se jim líbil. Chtěli 
bychom, aby z agresivity vyplývalo co nejvíc 
brankových příležitostí. Hodně jsme se také 
soustředili na zakončení, abychom vytvářeli 
tlak na soupeřovu branku a nehráli po ro-
zích,“ vysvětluje Sýkora.

Tým během léta 2016 opustilo celkem de-
vět hráčů, dalších osm však mužstvo do-
plnilo. Novými jmény v hradecké sestavě 
tak jsou Martin Bača (Orli Znojmo), Jind-
řich Barák (HK 36 Skalica), Andris Džerinš 
(Dinamo Riga), Blaž Gregorc (HC Dynamo 
Pardubice), Richard Jarůšek (BK Mladá Bo-
leslav), Ryan Potulny (Pelicans Lahti), Patrik 
Rybár (ŠHK 37 Piešťany) a Martin Štajnoch 
(HC Dynamo Pardubice).

„Chceme zapojovat do hry ve větším množ-
ství mladé hráče a bez problémů se probo-
jovat přímo do play off Tipsport extraligy,“ 
neskrývá ambice generální manažer klubu 
Aleš Kmoníček. Zároveň vznikla nová kon-
cepce, která počítá v horizontu pěti let 
s útokem na obsazení nejvyšších pater Tip- 
sport extraligy, a to s výrazným přispěním 
hradeckých odchovanců.

Ing. Aleš Kmoníček
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Martin Soukup:

Business club 
je jako jedna 
velká rodina
Business Club hradeckého hokejového klubu 
dostal koncem léta nového prezidenta. Stal 
se jím dlouholetý místopředseda představen-
stva Mountfield HK, a. s., Ing. Martin Soukup. 
Právě jeho jsme se proto zeptali, co je vlastně 
posláním Business Clubu a o co se on sám ve 
své nové funkci bude snažit.

„Mountfield HK Business Club pracuje v těs-
né kooperaci s hokejovým klubem. Extraliga 
ledního hokeje se v Hradci zabydlela a rodina 
partnerů hradeckého klubu se značně rozrost-
la a stabilizovala. I když zimní stadion nabízí 
partnersky kvalitní zázemí v podobě VIP Sil-
ver, VIP Gold a v neposlední řadě také skyboxy, 
jejichž počet jsme kvůli zájmu od letošní sezo-
ny dokonce rozšířili o další čtyři, cítili jsme, že 
to je pořád málo.

Chceme partnerům hokeje naší činností podě-
kovat za jejich přízeň a podporu hradeckému 
hokeji i mimo zimní stadion. Podstatou nejen 
obchodu je propojovat podnikavé a zajímavé 
lidi mezi sebou. Přiblížit jim nové možnosti, 
zajímavé služby a zboží v nestandardním pro-
středí. Připravujeme v přijatelném čase, s op-
timální délkou trvání takový program, který 
zaujme a na takových místech, kam se nedá 
jen tak dostat. Podstatou je tedy pěkný zážitek 
a na konci možná zajímavý nákup. Mountfield 
HK Business Club je jako jedna velká rodina, 
kterou spojuje zájem o hokej a radost z podni-
kání. To je cíl našeho klubu.“

(red)

podzim 2016 Sport





Stadion bude
Co čeká v nové sezóně fotbalové Votroky? Zeptali jsme se místopředsedy 
představenstva FC Hradec Králové Ing. Richarda Jukla.

V květnu Votroci 
postoupili do prv-
ní ligy, jaké změ-
ny s sebou tato 
událost nesla?
Do první ligy jsme 
postoupili, aniž by-
chom to očekávali. 
Jsme za to nesmírně 

šťastní a právem hrdí na to, že se nám po 
roce podařilo postoupit, ačkoliv nemáme 
patřičné zázemí. Abychom první ligu vůbec 
mohli hrát u nás na stadionu, musíme pře-
dělat infrastrukturu našeho stadionu tak, 
aby splňoval podmínky českého fotbalové-
ho svazu a my získali licenci. Bohužel, náš 
současný stadion byl vystavěn v 60. letech 
a proto nevyhovuje téměř v ničem. S čes-
kým fotbalovým svazem jsme se dohodli na 
kompromisu v podobě přestavby východní 
tribuny. Ta bude poskytovat veškerý kom-
fort, který je třeba pro zápasy první ligy 
a zároveň bude poskytovat plnohodnot-
né zázemí při bourání západní tribuny, až 
zahájíme výstavbu nového stadionu. Vý-
běrová řízení proces trochu zpomalila, ale 
31. srpna došlo k předání první etapy pře-
stavby tribuny, do konce měsíce září byla 
dokončena i přestavba zázemí a s ní bude 
již náš stadion připraven pro prvoligové 
zápasy.

Kdy výstavba nového stadionu za-
počne?
Momentálně jsme ve fázi územního řízení, 
kde probíhají práce na projektu. Doufá-
me, že během tohoto podzimu již budeme 
mít územní rozhodnutí, což je první krok 

k tomu, aby se mohla výstavba zahájit. Dru-
hým krokem bude dokumentace ke sta-
vebnímu povolení, její zpracování by mělo 
trvat tři až čtyři měsíce. Po tomto kroku 
bude následovat prováděcí projekt včetně 
soutěže na dodavatele. Pokud vše půjde 
hladce, mohli bychom za rok zahájit práce 
na výstavbě nového stadionu.

Kdy by se tedy hradečtí fanouš-
ci mohli těšit na dokončený nový 
stadion?
To zatím nelze s určitostí říct, protože nyní 
je mnoho rozličných variant, jak stavbu 
provést. Jedna možnost je, že se bude sta-
dion stavět celý najednou, existuje ale i ta, 
že by se stavěl po jednotlivých částech. To, 
kterou zvolíme, se rozhodne, až bude vy-
staveno stavební povolení.

Kolem nové výstavby bývají vždy 
velké diskuze. Máte zpětnou vazbu 
od hradeckých občanů?
Stavba nového stadionu, respektive zatím 
pouze projekt výstavby vyžaduje mnoho 
času. Dříve zde byl projekt o výstavbě nové-
ho obchodního centra a zároveň stadionu, 
který trval šest let, ale nedošel ke zdárnému 
konci. To zapříčinilo, že jsme museli celý 
projekt samostatného stadionu řešit opět 
od začátku. V nadsázce se dá tedy říci, že 
osm let již hovoříme o novém stadionu a ge-
nerace před námi se tímto tématem také 
zabývala. Pro spoustu obyvatel Hradce Krá-
lové, včetně mně, je tato situace frustrující. 
Žene nás však velmi silná motivace, a proto 
chceme projekt výstavby nového stadionu 
úspěšně dokončit co nejdříve.

Vraťme se ke změnám kolem po-
stupu do první ligy. Jaké novinky to 
znamenalo pro samotné hráče?
Postupem jsme nechtěli narušit koncepci 
celého sportovního úseku, která zde již rok 
fungovala. Do týmu jsme začleňovali mladé 
hráče. Do první ligy jsme nastoupili s muž-
stvem, z něhož deset hráčů je spojených 
s naším regionem a pouze jeden hráč nemá 
žádnou spojitost s východem Čech. Něčím 
takovým se nemůže pochlubit, dle mého 
názoru, žádný jiný klub v České republice. 
Na tento fakt jsme pyšní, ale zároveň jsme 
věděli, že pokud chceme hrát důstojnou 
roli v první lize, bude třeba kádr doplnit. 
Přivedli jsme čtyři nové hráče a doufáme, 
že se během sezóny osvědčí. Zatím panuje 
spokojenost, ale věříme, že bilanci bude-
me vylepšovat. Na postup do o dva stupně 
vyšší třídy si hráči musí nejprve postupně 
zvyknout. Zvykají si velmi rychle i mla-
dí hráči, takže máme ambice tuto sezónu 
úspěšně zvládnout.

Již brzy si fotbalisté vyzkouší prvo-
ligový zápas na domácí půdě. Kdy se 
tak stane?
Do konce měsíce září byla dokonče-
na i přestavba zázemí, a s ní bude již náš 
stadion připraven pro prvoligové zápasy. 
Zahájení bude velkolepé, 15. a 16. října na-
stoupí mužstvo FC Hradec Králové proti SK 
Slavia Praha.

Ludmila Nováková
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Bikero:

Místo, 
odkud pěšky 
neodejdete

Automyčka naproti Novákovým garážím 
myje skvěle, snad nejlépe ve městě. Ale 
zatraceně dlouho. Přecházím na druhou 
stranu silnice k proskleným výlohám, kde 
se ještě nedávno leskly sny českých moto-
ristů z Mladé Boleslavi. Vcházím dovnitř, 
všude světlo, vzdušnost, prostor. Rekon-
struované křídlo bývalého autosalonu ve 
své kráse tak, jak jsem ho nikdy nevnímal. 
Pohled do nové hradecké prodejny jízd-
ních kol mi trochu vzal dech. Kola. Spousta 
kol. A komponentů, oblečení, příslušenství. 
Hned u dveří kolem mne projel na oranžo-
vém Cannondalu třicátník v obleku. Během 
krátké chvilky už zkouší jiné kolo. Proda-
vače, který mne po chvilce oslovil, jsem 
odmítnul. Musím přece zpátky do myčky. 
Vrátím se, potřebuji nutně nové kolo!

Ředitel Bikera David Jaroš je nejlepším 
průvodcem prodejním konceptem, kte-
rý nemá v regionu obdobu. Upozornil na 
sebe sebevědomým vstupem do segmentu 
maloobchodního prodeje kol – rozsáhlými 

rozhlasovými kampaněmi, reklamou ve vy-
sílání Tour de France, billboardovou kam-
paní v Praze a jinde po ČR. „V dlouhodobém 
horizontu jsme přesvědčení o tom, že je to 
správně. Tyto marketingové aktivity nám 
zněkolikanásobily prodej v e-shopu, který 
je už nyní jeden z největších u nás. Skladem 
držíme téměř čtyři tisíce produktů, které 
je možné v kamenné prodejně vyzkoušet, 
osahat a rovnou si odnést domů. Honba za 
cenou jako jediným určujícím faktorem 
prodeje ustupuje, přichází ke slovu služby 
jako jediná možná přidaná hodnota, která 
v budoucnu bude schopna odlišit jednotlivé 
prodejce,“ říká David Jaroš.

Projekt Bikero o sobě dal vědět už skoro 
rok před otevřením prodejny v hradec-
kých Novákových garážích. Už tehdy mne 
zaujaly texty, kterými se prezentoval celý 
projekt v náboru budoucích zaměstnan-
ců. Podmínka byla vlastně jediná – zájem 
o cyklistiku. Moment, který je v Bikeru na-
prosto zásadní. „Ten moment zájmu o cyk-

listiku, kola a sport je opravdu rozhodující. 
Technické znalosti a parametry je člověk 
schopný rychle absorbovat za předpokladu, 
že ho práce baví, má k ní vztah. Obráceně to 
nefunguje. Bohužel,“ směje se Jaroš.

Že to nejsou jen slova, poznáte v Bikeru 
hned. Spousta věcí je tu jinak, než bývá 
zvykem, ale ve výsledku to velice dobře 
funguje. Na velkorysé ploše není každé 
volné místo zarovnané zbožím, namísto 
toho tu najdete terminál s vyhledáváním 
v e-shopu. Špičkově vybavený servis není 
skrytý za závěsem – je oddělený jen skle-
něnou stěnou a jako zákazník můžete sle-
dovat celý servisní úkon. Otevřeno mají od 
7 do 19, v sobotu a neděli od 7 do 14. „Dělat 
to jinak byl vlastně prvotní impuls, který 
stál u zrodu celé myšlenky. Nemáme ambice 
jen prodávat kola, příslušenství a doplňky. 
Jdeme dál, kola servisujeme, půjčujeme, dě-
láme vyjížďky pod ‚taktovkou‘ olympionika 
a trojnásobného mistra republiky v silniční 
cyklistice Petra Benčíka či vítěze Závodu 
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míru Jana Smolíka. Jsme pár metrů od skvě-
lé cyklistické stezky až na Kuks, lepší místo si 
nelze přát,“ vypočítává David Jaroš benefity, 
které Bikero přináší hradeckým cyklistům.

Při výběru kola je prý zásadní, jak vám 
sedne. Proto se také můžete pro první 
kontakt s kolem projet přímo v prodejně, 
svou velikostí to umožňuje. Bikero přitom 
nabízí kola ve zhruba třech kvalitativních 
skupinách – kola na běžné ježdění, kola 
sportovně výkonnostní a kola závodní. 
„Samozřejmě se snažíme mít od každého 
to nejlepší. Začínáme u domácích Authorů 
za sedm tisíc korun, přes skvělé GT a Ca-
nnondaly, končíme čirými radostmi typu 
kanadského Rocky Mountain v ceně nového 
auta. Cena je u prémiových značek daní za 
obrovské peníze vynaložené do vývoje dané-
ho modelu, nezřídka testovaného ve větr-

ném tunelu a se zárukou, že se řeší každý 
nepatrný detail,“ popisuje David Jaroš pré-
miový segment. V prodeji prý přitom pře-
vládají horská kola, „silničky“ značek Eddy 
Meckx nebo Carrera pak mají v Bikeru svůj 
vlastní oddělený prostor. „Oni totiž bikeři 
a silničáři se vzájemně moc nemusí, tak se 
snažíme být ekumenisty mezi oběma tábo-
ry,“ dodává se smíchem Jaroš. Mluví ještě 
o jedné skupině cyklistů: o těch, kteří ne-
stojí o křiklavé značky na dresech a kolech. 
Jezdí pro radost, pro dobrý pocit z jízdy. 
„Pro ně je u nás hitem třeba cyklistické oble-
čení a doplňky značky Maloja, POC či Assos. 
Nenápadné, neokázalé. Raději si to ale ani 
nezkoušejte, protože pak už nic jiného nebu-
dete chtít,“ varuje Jaroš.

Schovávám diktafon, snad budou dvě ho-
diny technických detailů a nadšeného vy-

pravování o kolech stačit. Znejistím, když 
David Jaroš začne mluvit o zimě. Vypráví, 
že už brzy celá prodejna přezbrojí do zim-
ního. Lyže, boty, snowboardy, brýle, přilby, 
oblečení. Půčování lyží, skvělý servis. Ufff. 
Zapínám diktafon.

I v případě druhé poloviny sezóny se Bike-
ro netají ambicemi dělat to jinak, po svém, 
líp. „Pro letošní rok jsme připravili novinku, 
špičkový servisní stroj na komplexní péči 
o lyže Wintersteiger Mercury, který použí-
vají přední lyžařské závodní týmy. Broušení 
a následné další ošetření hran a skluznice je 
u moderních lyží naprosto zásadní a určuje 
kvalitu vašeho zážitku z lyžování. Snažíme 
se vyjít vstříc i lyžařům, kteří se dostanou na 
sjezdovku třikrát za sezónu. Pro ty je lepší si 
lyže bezesporu půjčit. O dětech ani nemlu-
vím. Půjčení kvalitního setu lyží, bot, hůlek 

podzim 2016 Byznys
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a přilby stojí pro letošní sezónu od 1 800 ko-
run. Na celou sezónu,“ láká David Jaroš zá-
jemce o pohodlné a bezstarostné lyžování. 
Lyže jsou zde navíc servisovány po každém 
vrácení, protože díky prémiovému stroj-
nímu vybavení je úběr materiálu jen mini-
mální a brousit skluznici a hrany lze tedy 
opakovaně. Péče se dostává i botám, které 
jsou po každém použití vysušeny a desinfi-
kovány speciální technologií.

Stejně jako u kol je výběr správného mo-
delu lyží zásadní. Ovlivňují zážitek a radost, 
kterou pohyb dává. Tohle spojení radost – 
pohyb – zážitek, jsem ostatně při své ná-
vštěvě Bikera slyšel nesčetněkrát. Asi je to 
nakažlivé, protože navzdory mému úvod-
níku odcházím s přesvedčením, že potře-
buji nové lyže. S radostí.

PS: Před redakční uzávěrkou volal David 
Jaroš s dalšími plány. V levém křídle Nová-
kových garáží připravují dalších více než 
1 000 m2 dvouúrovňové prodejní plochy 
s ochozem, nebo chcete-li s “ojezdem“ pro 
testování kol. A do konce roku plánují otevřít 
ještě jeden obchod, v… nechte se překvapit :)

Kryštof Vítek

mu nové doby.“ Železobetonová stavba 
byla ve své době nejmodernější svého 
druhu. I dnes udivuje promyšleností 
technických a stavebních detailů, které 
podporovaly komplexní pojetí služeb 
spojených s automobilismem – autosa-
lón, autoservis, prodejna dílů i čerpací 
stanice s podzemními zásobníky. Zají-
mavostí je, že ne nepodobná stavba, ga-
ráže Autorimessa, vznikla ve stejné době 
v italských Benátkách.

Palace Garage, chcete-li Novákovy ga-
ráže, byly postaveny podle návrhu ar-
chitekta Josefa Fňouka na pravém břehu 
Labe v roce 1932 za pouhých osm mě-
síců. Investorem byl tehdejší průkopník 
automobilového průmyslu Jaroslav No-
vák. Technická budova monumentální-
ho charakteru se pyšní poplatně svému 
účelu zajímavostí – spirálovitou rampou 
s oboustranným provozem, na střeše 
budovy zakončenou kupolí, která dává 
budově charakteristický vzhled „chrá-

inzerce

Palace Garage (Novákovy garáže)

podzim 2016 Byznys
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Keep Calm
and… 
Se sloganem Keep Calm and Carry On 
(Zachovej klid a pokračuj) se snad se-
tkal již téměř každý minimálně v některé 
z jeho mnohých variant, které okupují ka-
ždé druhé internetové zákoutí. Populární 
a vtipná byla například hláška „Keep Calm 
and Marry Prince Harry“ (Zachovej klid 
a vezmi si prince Harryho), krátce po epo-
chální britské královské svatbě roku 2011. 

kde se keep CALm VzALo?

Málokdo ale dnes ví, kde se tento pů-
vodní slogan vzal. Keep Calm and Carry 
On byl plakát vyrobený britskou vládou 
v roce 1939 na začátku druhé světové 
války a jeho cílem bylo zvýšit morálku 
britské veřejnosti v případě invaze. Bylo 
vytištěno 2 500 000 kopií, ale nakonec 

byl distribuován v omezeném množství. 
Autor plakátu není znám. Keep Calm and  
Carry On byl třetí v sérii plakátů („Free-
dom Is In Peril. Defend It With All Your 
Might” v počtu 400 000 kopií a „Your 
Courage, Your Cheerfulness, Your Reso-
lution Will Bring Us Victory” v 800 000 
výtiscích), které byly použity v rámci mo-
tivace, protože ministerstvo informací 
předpokládalo, že události prvních týdnů 
války by mohly demoralizovat obyvatel-
stvo.

Plán výroby plakátu začal již v dubnu 1939, 
v červnu vznikly návrhy a v srpnu 1939 
byly připraveny v tiskárnách, aby moh-
li jít ven do 24 hodin od vypuknutí války. 
Plakáty byly navrženy tak, aby byl design 
spojen s ministerstvem informací a měl 
jedinečný a rozeznatelný font s králov-
ským poselstvím jeho lidu. „Slogan Your 
Courage, Your Cheerfulness, Your Re-
solution Will Bring Us Victory“ byl první 
plakát, který oslovil lid a stal se velice po-
pulárním během války.

Dnes je jeho účel již výrazně dekorativní 
a ve svých mnohých obměnách také hu-
morný. Na prahu nového milenia plakát 
objevil jistý Stuart Manley, majitel anti-
kvariátu v Anglii, když hledal staré kniny 
do aukce. Vzhledem k tomu, že se umě-
lecká díla vytvořená pro britskou vládu 
stávají po padesáti letech veřejnými, mohl 
Stuart tisknout plakát dle libosti a stej-
ně tak i ostatní obchodníci. A jelikož se 
asi všem líbí zůstávat v klidu, rozjelo se 
Keep Calm ve velkém. Zajímavostí je, že 
se tento slogan vžil jako neoficiální motto 
britských zdravotních sester a nyní visí ve 
většině pokojů v nemocnicích po celém 
Spojeném království.

Emil Stelinger

podzim 2016 Design



Najdeme vás v Kotěrově budově, 
Gayerových kasárnách, na Chlumu…
…a nejen tam. Muzeum je instituce, kte-
rá má neuvěřitelně pestrý záběr aktivit. 
V muzeu najdete kurátory různých oborů: 
paleontologie, geologie, botaniky, myko-
logie, archeologie, historie, dějin umění. 
Naše archeology najdete při záchranných 
archeologických průzkumech po městě 
nebo na dálnici, naše mykoložka je vám 
k dispozici v mykologické poradně, s his-
torikem války 1866 se můžete aktuálně 
potkat na přednáškách. Všichni společně 
s restaurátorkami a dokumentátorkami se 
starají o sbírku uloženou v objektu Gaye-
rových kasáren. Zatímco na Eliščině nábře-
ží a na Chlumu vystavujeme, přednášíme 
nebo připravujeme vzdělávací programy 
pro školy či seniory, jinde sbíráme, třídíme, 
ukládáme, evidujeme, fotíme, píšeme. Ak-
tuálně jsme 23. září otevřeli novou výstavu 
Ohlasy prusko-rakouské války.

Jaký má vlastně muzeum smysl 
v době Googlu a rychlé cesty k infor-
macím?
Prověřený časem. Některá muzea v Čes-

ké republice píší už dvousetletou historii, 
hradecké v minulém roce oslavilo 135 let 
od založení a základní určení se nemění. 
Muzea byla v minulosti zřizována proto, 
aby v budoucnosti uměla odpovědět na 
otázku, čím se naše generace zapíše do 
historie a vedla nás k úvahám nad tím, kdo 
jsme a co po sobě zanecháme. Muzea jsou 
vlastně velice osobní instituce. Sbírají do-
klady o životech lidí a vývoji přírody. Pro 
toto kontinuální sbírání informací a jejich 
vyhodnocování jsou muzea důležitá. Mu-
zea jsou navíc v současném virtuálním 
světě místem reality. Disponují skutečnými 
předměty. Dokáží utřídit vědění o městě, 
kraji, zemi a předávat ho. A tím podporují 
lokální patriotismus.

Takže muzea zůstávají, jen se mění 
jejich podoba.
Ano. V posledních letech si muzea stá-
le více uvědomují a musí uvědomovat, že 
jsou veřejné instituce a jako takové slouží. 
Postupně se učí, jak se svými návštěvníky 
a klienty komunikovat, jak je brát vážně 
a vnímat jejich potřeby. Muzeum už nemá 
mentorskou funkci a nenárokuje si pový-

šenost a exkluzivitu, jako tomu bylo v 19. 
a na počátku 20. století. Muzeum 21. století 
je místem sdílení. Radostného. Atraktivitu 
Britského muzea, umělecko-průmyslového 
Victora & Albert muzea v Londýně nebo 
muzeí ve Vídni dokládá fakt, že se do nich 
stojí fronty. Lidé v nich rádi tráví čas. V po-
sledních letech vznikly v řadě metropolí 
muzejní čtvrti, v Berlíně se investují nemalé 
prostředky do dokončení velkolepého mu-
zejního ostrova. A mění se i česká muzea.

Takže není vyloučené, že cosi 
takového vznikne i u nás v Hradci 
Králové?
Zatím jsme ve stavu projektových příprav. 
Královéhradecký kraj podpořil záměr mu-
zea na vybudování nové přírodovědecké 
expozice s návštěvnickým zázemím a la-
boratořemi a obnovu depozitáře a navíc 
město Hradec Králové chystá rekonstrukci 
Kotěrovy budovy. Děláme maximum pro to, 
aby nové muzejní prostory byly na evrop-
ské úrovni, splňovaly profesionální stan-
dardy a současně byly uživatelsky příjemné 
a zajímavé. Cílem je moderně zprostředko-
vané vědění a poznání, za kterým se budete 

Google vs. 
muzeum
Co čeká muzea v 21. století? Vznikne v Hradci Králové muzejní čtvrť? 
Nejen o tom hovoříme s ředitelkou Muzea východních Čech v Hradci 
Králové Naďou Machkovou Prajzovou.
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ších 300 dotazů. Ročně se uzavírají stovky 
dohod o provedení záchranných archeo-
logických výzkumů. Podílíme se i na ex-
terních akcích, námi připravenou výstavu 
pro Lékařskou fakultu jistě shlédlo další 
množství zájemců. Konzultujeme bakalář-
ské a diplomové práce, lidé si kupují naše 
publikace, můžete slyšet rozhovory s námi 
na vlnách Českého rozhlasu. Stovky lidí 
navštíví každý rok naši společenskovědní 
i přírodovědeckou knihovnu. Ale i naopak 
jsme rádi, pokud lidé oslovují nás. Líbí se 
muzejní neděle, příměstský tábor, výstava 
Ve stínu války. Zpětná vazba, i ta kritická, je 
pro nás důležitá.

Platí o muzejnictví stále to, co se 
říká o kultuře, že je to černá díra 
na peníze, nebo si muzeum na svou 
činnost umí i vydělat?
Vyspělost státu se dle mého názoru měří 
tím, kolik prostředků investuje do vzdělá-
vání a kultury. Veřejné výdaje na kulturu 
dosahovaly v minulém roce cca 0,61% stát-
ního rozpočtu. Jak budeme mít vzdělané 
a chytré občany, tak bude náš stát pro-
sperovat. Muzea byla vždy vzdělávacími 
institucemi a investice se vrací v dalších 
generacích. Muzea jsou veřejným zájmem 
a měla by jím zůstat. Vstupné, zisky z pro-
deje či z poskytovaných služeb na provoz 
nestačí. Myslím, že Královéhradecký kraj, 
jako náš zřizovatel, si je této skutečnosti 
dobře vědom a o muzea pečuje. A já vě-
řím, že význam muzeí bude do budoucna 
stoupat a jejich inovativní projekty umožní 
dospělým i dětem daleko lépe využívat veš-
keré bohatství, kterým muzea disponují.

Kryštof Vítek

rádi vracet. Věřím, že se podaří vybudovat 
atraktivní zázemí pro muzeum, oživit areál 
Gayerových kasáren a povýšit ho na tako-
vou hradeckou muzejní čtvrť.

Má krajské muzeum šanci udělat 
„díru do světa“, co nabídnout jinde?
Má a myslím, že se to našim odborníkům 
i sbírkovým předmětům daří. Ve spoluprá-
ci s Rakouským muzeem užitého umění 
ve Vídni se podařilo v roce 2013 připravit 
špičkovou výstavu, která byla věnována 
Janu Kotěrovi a která byla oceněna jako 
2. nejlepší výstava roku u nás v soutěži 
Gloria musaealis. Ve vídeňské galerii Bel-
vedere byl donedávna na výstavě umístěn 
Gočárův skleník z naší sbírky, vyhodnocený 
jako ikona designu roku 1913. „Díru do svě-
ta“ udělal určitě náš paleontolog, dr. Štam-
berg, který objevil nový druh temnospon-
dylního obojživelníka, jež nese jeho jméno: 
Sclerocephalus stambergi. A výše zmiňo-
vaný projekt nového muzea, připravovaný 
momentálně týmy odborníků, má také am-
bici nabídnout veřejnosti to nejlepší.

Spatřujete budoucnost spíš v rozví-
jení muzejních expozic v té podobě, 
jak je známe dnes, nebo spíše cesta 
povede směrem k interaktivním 
technologiím a většímu „vtahování“ 
návštěvníka do děje?
Muzejní expozice jsou náročná disciplína. 
Není snadné najít ten správný mix, který 
vyhovuje týmu kurátorů, jejichž myšlenky 
musí architekt a grafik přetavit do zají-
mavé podoby pro návštěvníka za dodrže-
ní všech požadavků, které na vystavování 
sbírkových předmětů máme: klimatické 
podmínky, bezpečné uložení, osvětlení. 
Do procesu vstupuje vedení se svým zadá-
ním, kurátoři se svou představou, restau-
rátoři se svými požadavky, firmy se svými 
nabídkami. Opravdové bohatství muzeí 
je v předmětech a znalostech odborní-
ků. A dovednost muzeí by měla spočívat 
v umění vystavovat předměty a předat tyto 
znalosti tak, aby návštěvník do muzeí cho-
dil rád. A i když interaktivní neznamená jen 
elektronický, moderní technologie v mo-
derních muzeích své místo mají.

Kolik lidí ročně vůbec vaše práce 
osloví?
To je otázka, na kterou Vám neodpovím 
jedním číslem. Za minulý rok byla návštěv-
nost muzea téměř 50 tisíc. To jsou návštěv-
níci výstav, edukačních programů, muzejní 
noci, adventních trhů. Ročně obslouží naši 
kurátoři kolem 750 badatelů. Téměř dvě stě 
lidí navštíví mykologickou poradnu a přes 
e-maily a telefony bylo zodpovězeno dal-

Mgr. Naďa Machková 
Prajzová, Ph.D.

• Narodila se v Uherském 
Hradišti, je vdaná a má dvě děti 
(syn Jáchym, dcera Ema).

• Vystudovala historii a německou 
filologii na FF UP v Olomouci, 
poté studium na Ústavu 
hospodářských a sociálních 
dějin FF UK Praha.

• Pracovala na Krajském úřadě 
Královéhradeckého kraje.

• Absolvovala několik studijních 
a pracovních zahraničních 
pobytů.

• Od roku 2011 je ředitelkou 
Muzea východních Čech.
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broumoVsko

Na Broumovsku se snoubí důstojnost du-
chovních staveb s kouzelnou přírodou. 
Pokud vyrazíte na cyklistickou projížďku, 
navštivte trasu „Po stopách Dietzenho-
ferů“, která vás provede nejzajímavějšími 
stavbami velkých stavitelů baroka – Kryš-
tofa a Kiliána Ignáce Dietzenhoferových. 
Mezi kostely z 18. století naleznete napří-
klad malebný kostel svaté Máří Magdaleny.

Při návštěvě Broumovska je téměř povin-
ností nevynechat Adršpašsko-teplické 
skály. Největší skalní město střední Evropy 
vás vtáhne do své atmosféry, kterou každo-
ročně obdivuje mnoho turistů i ze zahrani-
čí. Jistou dávku adrenalinu vám do krve vli-
je výstup po žebříku na vrcholky skal nebo 
vyjížďka na pramici po skalním jezírku. Kdo 
dává přednost pevné zemi, může obdivovat 
azurové jezírko u vstupu do Adršpašských 
skal. Pokud si chcete užít klid broumovské 
přírody, vyražte sem právě teď na podzim.

jIčín

Pokud se do Jičína vydáte, doporučujeme 
zde strávit rovnou celý víkend. Ideální pod-
zimní procházku malebnou krajinou s mno-
ha pohádkovými zastávkami nabízí Rumca-
jsova stezka z Mladějova do Jičína. Během 
výpravy shlédnete nejkrásnější scenérie 
Českého ráje a navštívíte i tajemný les Řá-
holec. Konečnou zastávkou není jiné mís-
to, než Rumcajsova ševcovna. Pro rodiny 
s menšími dětmi můžeme vřele doporučit 
Cipískův okruh, který vás zavede na vyhlíd-
ku a také do Rumcajsovy jeskyně.

V Jičíně můžete obdivovat architekturu 
z dob Albrechta z Valdštejna, která vel-
mi důmyslným geometrickým způsobem 
propojuje významná místa v Jičíně a okolí. 
Z centra města, kde se nachází zámek a iko-
nická Valdštejnská brána, vás dvoukilomet-
rová lipová alej dovede až k Valdštejnské lo-
džii. Toto místo je pro svou atmosféru velmi 
vyhledávanou lokalitou také pro svatby.

zoopArk sTěžery

V rodinném Zooparku Stěžery na dvou 
hektarech narazíte na exotická zvířata z ce-
lého světa. Na tento malý výlet s dětmi se 
dostanete i městskou hromadnou dopra-
vou. K zachování rozličných druhů fauny 
tato obecně prospěšná společnost přispívá 
již dvacet pět let. Mnoho druhů papoušků 
z Jižní Ameriky vás okouzlí svým krásně 
zbarveným peřím, medvídek mýval severní 
a nosál červený zase svou roztomilostí. Mi-
lovníci kočkovitých šelem jistě rádi navštíví 
kanadského rysa. Samozřejmě v malé zoo 
nechybí ani lamy a jejich příbuzné alpaky. 
Tváří celého Zooparku Stěžery je potom 
desetiletá samice velblouda dvouhrbého. 

Nyní je téměř celý park přebudován do 
mnohem atraktivnější podoby – přibyly 
nové výběhy pro zebry, nilgau nebo klokany 
a především vzniklo nové moderní ekocen-
trum s teráriem a voliérami papoušků i ma-
lých primátů.

Ludmila Nováková

Pár kilometrů od Broumovských stěn, v obci 
Vernéřovice, naleznete rodinnou Ekofarmu 
Bošina. Přivítá vás nejen energická rodina 
Bošinových, ale i dvousethlavé stádo skotu, 
osmdesát prasat mangalica, rozličné druhy 
drůbeže, ovce i koně. Dětem i dospělým 
Bošinovi ukáží, jak vypadá den na farmě. Při 

denním programu se děti mohou seznámit 
s krmením zvířat a péčí o ně, zemědělskou 
technikou i plodinami. Samozřejmostí je 
prodej masa a drůbeže z farmy. Součástí 
rodinné ekofarmy je i porážka, bourárna 
a zrací komora. Čerstvější maso opravdu 
široko daleko neseženete.

Tipy na výlety v kraji
Někdy se zdá, že svůj kraj známe tak říkajíc jako své boty. Přesto dokáže Královéhradecký kraj překvapit 
řadou míst, která máme sice na dosah ruky, ale kde jsme nikdy nebyli. Anebo byli, ale rádi se vracíme.

Tip u – Ekofarma Bošina

podzim 2016 Cestování
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zA kuLTurou do prAHy

Jakmile se s podzimním počasím vyprázdní 
Petřín, Žofín, Kampa, Stromovka nebo ná-
plavka, zaplní se koncertní sály, divadla, vý-
stavní galerie, kluby a další prostory, jejichž 
program tvoří pověstnou bohatou nabídku 
pražského kulturního života. Kdo žije kultu-
rou, musí na podzim do Prahy!

Až do konce října vystavuje svá díla v Le-
tohrádku královny Anny na Pražském hradě 
ikona současného českého skla Rony Plesl. 
Jeho vůbec první retrospektivní výstava na-
bízí na dvě stovky skleněných objektů, kte-
ré udivují svým vzhledem a různorodostí. 
V jednom sále najdeme vedle sebe džbánek 
Pilsner Urquell, sklenice pro Staropramen 
a Budějovický Budvar, Red Dot Award oce-
něnou sklenici Cleveland či ikonické vázy 
Uovo nebo designy pro Moser a nejstarší 
světovou sklárnu Barovier & Toso.

Legendární kapela The Cure zahraje 22. říj-
na v pražské O2 aréně. V rámci „THE CURE 
TOUR 2016“ zazní skladby sedmatřicetileté 
kariéry The Cure, směs hitů, rarit, skladeb 
oblíbených i dosud nevydaných v pódiové 
prezentaci, která slibuje, že tahle show bude 
jednou z koncertních událostí roku.

zA Vínem nA morAVu

Kdy jindy vyrazit na jižní Moravu, než v ob-
dobí, kdy úroda je sklizena, burčák téměř 
vypit a vinaři jsou v očekávání, jaký že bude 
letošní ročník. Určitě vás nechají nahléd-
nout do svých sklepů, kde už se rodí nové 
víno z letošní úrody. Podle tradice se poprvé 
ochutnává 11. listopadu na svátek sv. Marti-
na.

Pokud chcete putování za mladým vínem 
na svátek svatého Martina spojit s návště-
vou Brna, nabízí se Svatomartinský košt 
na náměstí Svobody. Největší ochutnávce 
svatomartinských vín předchází slavnostní 
žehnání v katedrále sv. Petra a Pavla na Pet-
rově, odkud se i letos vydá průvod v čele se 
svatým Martinem přes Zelný trh na náměstí 
Svobody.

Mikulov přivítá nová vína svatomartinskými 
slavnostmi. Dny husích specialit, mladých 
a svatomartinských vín, jarmarku, divadla 
a zpřístupněných památek pod názvem 
Svatomartinský Mikulov si vychutnáme od 
11. do 20. listopadu. Mikulovské restaurace 
a hotely budou po celých deset dnů nabí-
zet speciální svatomartinská menu včetně 
ochutnávky nových vín.

A proč nA doLní morAVu?

Malou obec Dolní Morava v Pardubickém 
kraji znali ještě nedávno jen milovníci Orlic-
kých hor a lyžování. V poslední době je však 
vyhledávaným cílem turistů, kteří sem míří 
především za novým lákadlem – stezkou 
v oblacích.

Dřevěná stavba, kterou navrhl známý br-
něnský architekt a vysokoškolský pedagog 
Zdeněk Fránek, má návštěvníky nejen bavit, 
ale i vzdělávat. Z informačních tabulí se do-
zví detaily jak o samotné stavbě, tak i o loka-
litě Králického Sněžníku. Nahoru přitom ne-
vede pouze jedna stezka, ale síť dřevěných 
cest, které se navzájem proplétají.

Unikátní 55 metrů vysoká stavba poblíž 
chaty Slaměnka nejen baví, ale i vzdělává. 
Umožní zažít intenzivní pocit pobytu ve 
výšce, kterou brázdí jen ptáci. Ti odvážněj-
ší mohou k cestě dolů použít nerezový to-
bogán s okýnky, který je bezpečně přivede 
až k samotnému úpatí rozhledny. Naopak 
k přesunutí se z jednoho patra do druhého 
můžou turisté vyzkoušet atrakci nazvanou 
rukáv, vyrobenou z husté sítě. Pro ty, co 
spíše hledají odpočinek, je zde připravena 
relaxační síť.

Výlety po republice…
Podzim sice přidává všem cestování chtivým nejméně jednu vrstvu oblečení navíc, ale přináší 
také řadu nových příležitostí k poznávání. A to i tehdy, rozhodnete-li se nepřekročit hranice.

podzim 2016 Cestování
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do korutan na kolo

Nejjižnější spolková země Rakouska nabí-
zí fascinující kulisu pro požitkáře i aktivní 
návštěvníky. Zejména pěší turisté a cyklisté 
zde najdou všechny možnosti. Jedním z vr-
cholů pro pěší turisty je dálková turistická 
trasa Alpe Adria Trail – Alpsko-jadranská 
stezka, která vede od nejvyšší hory Rakous-
ka, Grossglockneru, napříč Korutany přes 
Slovinsko až do Itálie. Samozřejmě je zde 
také mnoho pohodlnějších tras pro rodiny 
s dětmi, mnohé z nich s výhledem na ko-
rutanské jezerní krajiny. Země, kde potkáte 
lidi, kteří své hosty vítají s vřelostí, otevře-
ností a velkou dávkou radosti ze života.

Ať už se jedná o rekreační cyklisty, bikery 
nebo e-bikery, Korutany nadchnou rozma-
nitostí cyklistických tras každého. Trasy, 
jako certifikovaná Drávská cyklostezka, Via 
Carinzia nebo Alpsko-jadranská cyklostez-
ka, jejíž značená trasa vede přes Korutany 
až k Jaderskému moři, zaručují intenzivní 
zážitky v jedinečné krajině hor a jezer. Také 
cyklistické stezky kolem korutanských jezer 
jsou perfektně značené a vhodné jak pro ro-
diny s dětmi, tak i pro aktivní sportovce.

 

do kodAně zA kráLoVnou

Socha malé mořské víly cudně klopí zrak 
v přístavu nedaleko pevnosti Kastellet ze 
17. století. Je doslova poutním místem nejen 
všech fanoušků díla H. Ch. Andersena, ale 
téměř všech návštěvníků dánské metropole. 
V Kodani nenajdete ale jen bronzovou Ma-
lou mořskou vílu, ale i opravdovou královnu 
Markétu II., která Dánsku vládne již od roku 
1972.

V centru města leží známý zábavní park Ti-
voli. Vznikl už roku 1843 na pozemcích bý-
valého vojenského opevnění a dnes zaujímá 
rozlohu více než 82 tisíc čtverečních met-
rů. Největší atrakcí je dřevěná horská dráha 
Rutsjebanen, jedna z nejstarších horských 
drah na světě, ale milovníky adrenalinu pří-
liš nepotěší, protože nedosahuje takových 
závratných rychlostí jako nynější moder-
ní horské dráhy. Kdo chce zažít opravdový 
adrenalin, tomu je určen nejvyšší kolotoč 
na světě Himmelskibet, měřící úctyhod-
ných 80 metrů. Dalšími atrakcemi je ruské 
kolo Ballongyngen, koncertní sál pro 1660 
diváků, divadlo pantomimy v podobě čínské 
pagody a velké akvárium.

 

do bratislavy na korzo

Kdoví proč má většina Čechů pocit, že na 
Slovensku není co objevovat. Možná proto, 
že tahle země je nám natolik blízká a my-
slíme si, že ji známe víc než dobře, míjíme 
očividné skvosty. Jedním z těch největších je 
hlavní město Bratislava.

Město na Dunaji, které se do roku 1919 jme-
novalo Prešporok, si většina z nás spojuje se 
symbolem Bratislavského hradu s charakte-
ristickou siluetou čtyř věží, případně s ar-
chitektonicky zajímavým Mostem SNP. Tyto 
dvě stavby dává Bratislava na odiv – jsou vi-
ditelné z neuvěřitelného počtu míst ve měs-
tě. Daleko víc toho však slovenské hlavní 
město skrývá. Tak třeba kuriózní podzemní 
židovský hřbitov. Nebo Michalskou bránu – 
jedinou z městských bran, která zbyla z ně-
kdejšího městského opevnění.

Ačkoliv se v průvodcích dočtete, že kdysi 
vyhlášené bratislavské korzo je dnes už mi-
nulostí, zkuste chvíli korzovat mezi Michal-
skou bránou a Hviezdoslavovým náměstím. 
Možná na vás dýchne atmosféra časů, které 
už dávno uplynuly ve vodách Dunaje.

Emil Stelinger

…i po Evropě
Nevadí, pokud jste už vyčerpali inspiraci pro cestování po naší vlasti. Doslova pár 
hodin od našich hranic leží místa, která byste neměli minout.

podzim 2016 Cestování



32

Musíte mít!
Nevíte, čím si zpříjemnit podzim? Máme pro vás několik tipů:

běžky fIsCHer speedmAx 
skate plus stiff 15/16

Bikero není jen o cyklistice. V zimě se 
prodejna i e-shop mění na království 
lyží a běžek. Dobře se u nás zaběhl na-
příklad rakouský Fischer. Nechybí ani 
závodní náčiní, jako je třeba model bě-
žek Speedmax Skate Plus s mnoha po-
krokovými technologiemi výroby.
Bikero, www.bikero.cz
13 290 Kč

smArT pHone Honor 8

Telefon, který šlape jako hodinky, po-
těší v každém ročním období. Honor 8 
byl stvořen pro ty, kteří chtějí využívat 
maximum ze svého mobilního telefonu. 
Pro všechny, kdo chtějí dostupný luxus.
v obchodech a e-shopech
od 10 300 Kč

antistresové 
omALoVánky pro 
dospěLÉ 2

Omalovánky nejsou jenom pro děti, 
probudí ve vás umělce. Ideální do pod-
zimních plískanic, kdy je lepší zůstat 
doma.
Grada, www.grada.cz
199 Kč

dárková poukázka  
do cinestaru

Udělejte radost svým blízkým poukáz-
kou do kina s volbou filmu podle vlast-
ního výběru.
CineStar, www.cinestar.cz
165 Kč (na 2D film)

antistres karlovarská 
koupeLoVá sůL

 

Během koupele v soli pronikají mine-
rální látky a vonné oleje přes pokožku 
do těla a vdechováním uvolňují vnitřní 
i vnější napětí, únavu a stres. 
Manufaktura, www.manufaktura.cz
139 Kč

podzim 2016 Doporučujeme



bíLÉ Víno mALVerInA

Sklenička vína je skvělým společníkem 
nejen pro podzimní večery. Vyzkoušejte 
například novou odrůdu Malverina od 
Víno Hruška. Byla vyšlechtěna kolek-
tivem vinařů na Moravě, potěší vás její 
plná chuť a zlatá barva.
Vinotéka u Mazlíka, www.umazlika.cz
259 Kč

posTeL AmATA
AMATA vyniká sympatickou jednoduchos-
tí, která je zvýrazněna pečlivým řemeslným 
zpracováním i kvalitou použitých materiá-
lů. Elegantní hladké čelo přechází ve své 
horní části mírně do oblouku a umožňuje 
tak maximální pohodlí pro opření. Tento 
ergonomický detail ocení ti, kteří chtějí 
v posteli nejenom spát, ale také si pohodlně 
číst nebo sledovat televizi. Čelo lze navíc 
prošít kontrastní nití a vytvořit tak barev-
nou kombinaci podle vašeho přání.
Polstrin, www.polstrin.cz 
od 17  932 Kč

mTb roCky mounTAIn – 
THunderboLT 730

Kult z Kanady konečně dostupný i v na-
šem kraji! Rocky Mountain rozšíří na-
bídku v Bikeru především příští rok, již 
teď však v prodejně mají k dispozici ně-
kolik krásných kousků, jako třeba tenhle 
trailový Thunderbolt.
Bikero, www.bikero.cz
97 000 Kč

CAfÉ LATTÉ s příCHuTí 
pumpkIn spICe

Na těle i na duši zahřeje káva se zají-
mavou příchutí s nádechem podzimu.
CrossCafe, www.crosscafe.cz
54 Kč (střední velikost)

pánský oblek roy robson

Když oblek, tak kvalitní! Tento model obstojí při všech business 
i neformálních příležitostech.
TopStyl – dámský a pánský boutique, www.topstyl.cz
11 900 Kč
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Hradecká 
nákupní fantazie? 
Futurum!
S deštivým podzimním počasím přichází dny, kdy potřebujete 
vypnout a rozveselit se. A jak jinak, než nakupováním. Kde nejlépe 
zaženete chmury? Přece ve Futuru!

Aktuální módní trendy, exkluzivní značky, 
obuv, parfumerie, ale také multikino, food 
court nebo prodejny elektroniky, spotřeb-
ního zboží a rozmanité služby. Pro děti 
dětský koutek, 5D kino a několikrát do roka 
živý program nebo výstavy. Vše pohodlně 
dostupné autem, MHD nebo na kole? V krá-
lovéhradeckém obchodním a společenském 
centru Futurum najdete vše pod jednou 
střechou.

Módním trendům 
v patách

Ať už sledujete aktuální dění v módě, máte 
specifický vkus nebo dáváte přednost spor-
tovní eleganci, přijdete si na své. Vedle zave-
dených a vyhledávaných obchodů jako jsou 
H&M, C&A, Terranova, New Yorker nebo 
Orsay zde najdete také exkluzivní značky 
s vybranou pánskou i dámskou módou včet-
ně společenské. Prodejny jako Blažek, Pietro 
Filipi, Kara Trutnov – Galex, Otto Berg, Gant 
nebo Luggi splňují vyšší, avšak finančně stá-
le dostupný standard elegance a stylu. Dě-
tem, dospívajícím i nastávajícím maminkám 
jsou věnované specializované obchody nebo 
koutky v rámci vybraných prodejen.

S rodinou, přáteli 
nebo obchodními 
partnery – společnosti 
se meze nekladou

Nejen rodiče potěší široký výběr filmů v je-
diném multikinu v Hradci Králové – premié-
ry, kasovní trháky, české i zahraniční snímky 
v pohodlí a kvalitě. U příležitosti vybraných 
filmových premiér jsou pořádány dětské 
neděle s pestrým programem a soutěžemi. 
Ženy pak jistě ocení dámské jízdy spojené 
s ochutnávkami.

Zábava, společně strávený čas a setkání 
s přáteli jsou ústředním motivem také do-
provodného programu a společenských 
událostí. Několikrát do roka tak ve Futuru 
probíhají například tematické i osvětové 
výstavy, koncerty, castingy, sportovní pro-
gram, přehlídky a mnohé další akce. Pro děti 
je denně k dispozici vybavený dětský kou-
tek, hračkářství nebo 5D kino.

Pokud spíš hledáte prostory pro jednání 
s obchodními partnery, ideální prostředí 
nabízí kavárna a restaurace Kaskáda. Zde se 
nachází i stavebně oddělená kuřácká část.

Když vám dojde 
energie…

…můžete usednout v příjemném prostře-
dí kavárny a restaurace, ve food courtu 
ochutnat vietnamskou, japonskou, vegeta-
riánskou či veganskou kuchyni nebo využít 
služeb jednoho z fast food řetězců.

Případně se můžete zapojit do sportovních 
nebo společenských akcí, které se v OC Fu-
turum pravidelně odehrávají. Patří k nim 
moderní tanec, běhání nebo cyklozávody. 
Stále oblíbenější jsou rovněž akce pro celé 
rodiny. 

Více informací na www.futurumhradec.cz.

(red)
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Polstrin:

Nábytek 
s přívlastkem
Domov – to je především pohodlí. Synonymem pohodlného domova je v Hradci 
Králové již desítky let značka Polstrin, která však svůj nábytek nedodává zdaleka 
jen do zdejších domácností.

Řemeslná kvalita, promyšlený design a ro-
dinná tradice. S těmito přívlastky je nej-
častěji spojována výroba nábytku z dílny 
rodiny Pacáků, kteří tak již třetí generaci 
navazují na dlouholetou tradici čalounictví 
na Hradecku. Již od 50. let vytváří nábytko-
vé artefakty s pověstnou kvalitou. Zručnost 
a design znovu oceňuje dnešní doba, kdy 
je rodinná řemeslná výroba takového for-
mátu skutečným pokladem. „Naše tradice 
je i našim závazkem do budoucna, nesmíme 
usnout na vavřínech, ale naopak musíme 
neustále naše výrobky inovovat a vylep-
šovat,“ vysvětluje filosofii společnosti její 
zakladatel Karel Pacák starší. Právě jeho se 
dotklo násilné přerušení činnosti rodinné 
firmy v éře socialismu. Dnes ho však těší 
mnohá ocenění, které firma Polstrin získá-
vá za řemeslné zpracování i design svých 
výrobků.

Úcta k řemeslu, pečlivý výběr materiálu 
a vysoký podíl ruční práce ve spojení s nej-
modernějšími technologiemi jsou základ-
ními prvky úspěchu společnosti. „Kromě 
základních modelů nabízíme i zakázkovou 
výrobu, ta je pro nás vždy vítanou výzvou,“ 
říká jednatel společnosti Ondřej Pacák. 
Rád se pochlubí, že nábytek od společnosti 
Polstrin je k vidění v mnohých designových 
hotelech a rezidencích. „Jednoduše – náš 
nábytek bych zařadil do kategorie kvalitní-
ho zboží. Koncipujeme ho tak, aby jeho ži-
votnost významně překračovala horizont 
běžného spotřebního výrobku, a tomu odpo-
vídá i cena. Každý se může o kvalitě našeho 
nábytku přesvědčit v showroomu na Praž-
ské třídě v Hradci Králové,“ zve k návštěvě 
Ondřej Pacák.

(red)
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Hradec Králové získal novou 
dominantu, okružní křižovatku U Ko-

runy. Po třinácti měsících výstavby se 
zcela proměnila Gočárova třída. „Práce ar-

chitekta Patrika Kotase je světově uznávána 
a okružní křižovatka U Koruny v Hradci Krá-
lové vstoupí do učebnic architektury,“ uve-

dl Petr Smola, předseda představenstva 
společnosti SOVIS CZ, která stavbu 

ve sdružení realizovala.
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Svatý Martin:

Světec, 
kterého si 
připomínáme 
jídlem a vínem
Svatý Martin. Ta dvě slova voní každému jinak. Někomu po mladém 
víně, někomu po pečené huse, jinému po čerstvě spadaném listí, 
dalšímu po přicházejících Vánocích. V každém případě je svátek svatého 
Martina nejvýznamnějším svátkem podzimních dnů.

Martin Tourský se narodil roku 316 našeho 
letopočtu jako syn pohanského důstojní-
ka na území dnešního Maďarska a s křes-
ťanstvím se poprvé setkal na studiích 
v severoitalské Pavii. Proti své vůli byl ve 
svých patnácti letech přijat k císařskému 
jezdectvu. Legenda praví, že Martin jedné 
chladné noci uviděl v Amiens promrzlého 
nahého žebráka. Neváhal ani chvíli a jed-
ním pohybem rozetnul svůj plášť na dvě 
poloviny. Jednu podal žebrákovi. Následují-
cí noci se Martinovi zjevil Ježíš Kristus odě-
ný právě do poloviny pláště. Tím žebrákem 

nebyl totiž nikdo jiný, než on sám. Martin 
se po této události dal pokřtít, a když byl 
propuštěn z armády, cestoval a později žil 
deset let jako poustevník. Roku 372 se stal 
biskupem v Tours, ale dál pobýval ve svém 
mnišském obydlí u řeky Loiry. Dožil se po-
žehnaného věku 81 let.

Svatý Martin je znám jako patron vojá-
ků, koní, jezdců, hus a vinařů. Jeho svátek 
je spojen s řadou tradic a přísloví, z nichž 
nejznámější je jistě to o příjezdu svaté-
ho Martina na bílém koni. Postupem času 

se den svatého Martina stal středobodem 
podzimních tradic a vůbec života na ven-
kově – děti vyhlížely první sníh, hospodyně 
připravovaly slavnostní oběd, čeledi kon-
čívala sjednaná služba a hledala si novou. 
Selská pranostika z roku 1710 o tom rýmuje: 
“Na den sv. biskupa Martina milý hospodář 
a jeho družina husy jedí, víno k tomu pijíce, 
štědrého Martina chválíce; páni, žáci a kně-
ží se radují, neb se jim koledy přibližují. 
Pacholci a dívky svobodu mívají a u jiných 
pánů se zjednávají.”

42
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V Německu a Rakousku se dodnes kona-
jí průvody s lucernami, v jejichž čele jede 
postava symbolizující svatého Martina. 
U nás se svátek svatého Martina stal oblí-
beným mimo jiné díky posvícení, které se 
slavilo v mnoha krajích právě o neděli po 
sv. Martinovi. Asi proto je jeho svátek dnes 
především svátkem dobrého jídla a pití. Je 
to málo? Možná. Ale je to vlastně to jediné, 
co nám dnes zbylo.

Pojďme si připomenout gastronomické 
tradice svátku svatého Martina, jak se nám 
dochovaly dodnes.

Za prozrazení na 
pekáč
Proč patří ke svátku sv. Martina právě pe-
čená husa? Legenda praví, že když měl být 
Martin vysvěcen na biskupa, ve své skrom-
nosti se tomu bránil. Bránil se prý natolik, 
že se dokonce schoval mezi husy, ale ty ho 
svým poplašeným kejháním prozradily. Jiná 
verze říká, že husy kejháním rušily Marti-
novo kázání a proto skončily na pekáči.

Podzimní husí pečínka však měla pro naše 
babičky ještě jeden význam. Podle množ-
ství a rozmístění podkožního tuku na těle 
husy a také podle stavu jejích kostí totiž 
odhadovaly, jaká zima je čeká. Když měla 
husa více podkožního tuku, pak byla tužší 

zima. Čím tmavší prsní kost husy byla, tím 
blátivější Vánoce měly přijít. A naopak čím 
světlejší, tím víc sněhu mělo napadnout. 
Důležitý byl také hřbet kosti – pokud byla 
do bíla, pak měl sníh napadnout i na ho-
rách. Když byl hřbet naopak kropenatý, če-
kaly se plískanice.

Sklenka mladého

V dávných časech se věřilo, že svatý Mar-
tin vstupuje v předvečer svého svátku do 
domu, a jakmile je uvnitř, mění džbán vody 
pro něho nachystaný ve víno.

Tradice ochutnávat mladé víno na svátek 
svatého Martina se zrodila už za císaře Jo-
sefa II., kdy se také začalo užívat označení 
Svatomartinské víno. Začátkem listopadu 
končila pracující čeledi u větších sedláků 
a vinařů služba. Některá vína bývala už tou 
dobou ve sklepě „vyčištěna“ a proto bylo 
zvykem ochutnávat novou úrodu. Ukončil 
se tak oficiálně rok a Svatomartinským ví-
nem si připíjela čeleď se sedlákem na novou 
smlouvu.

U nás se zvyk postupně vytratil, až byl v roce 
2005 obnoven a Svatomartinské víno je rok 
od roku oblíbenějším produktem. Jeho ob-
liba roste každým rokem, a tak v loni bylo 
vyrobeno a vypito už 2,3 milionu lahví.

Husu očistíme od zbytků peří a chloup-
ků. Odstřihneme křídla, která nasekáme na 
menší kousky, odřežeme přebytečné sádlo. 
Jablka, hrušky a cibuli očistíme a nakrájíme 
na osminky. Česnek a zázvor jemně nastrou-
háme a smícháme se solí a medem. Směsí 
vytřeme husu zvnějšku i zevnitř. Přebytečné 
sádlo z husy rozsekáme, smícháme s cibulí, 
hruškami a jablky a vložíme do husy. Něko-
lik dílů jablek a hrušek si necháme stranou. 
Zbylé odřezky z husy rozložíme do pekáče, 
osolenou a okmínovanou husu vložíme prsy 
dolů, podlijeme vínem a zvolna pečeme pod 
pokličkou na 140 °C asi 3 hodiny, ale i déle. 
Při pečení občas podléváme horkou vodou 
a tučnější husu propichujeme na bocích vi-
dličkou, aby se uvolnilo podkožní sádlo. Poté 
odklopíme, husu otočíme, přidáme zbylá 
jablka a hrušky a dopečeme do křupava při 

170 °C. Chceme-li předejít přepalování sádla, 
postupně je odebíráme do zvláštní nádoby. 
Hotovou husu vytáhneme z pekáče, slijeme 
přebytečný tuk, přidáme mouku, zarestuje-
me a přelijeme vývarem. Procedíme a přelé-
váme na porce.

Nakrájíme si dvě cibule a ve středně velkém 
hrnci je zpěníme na dvou lžicích husího sád-
la. Přidáme nakrouhané nebo jemně nakrá-
jené zelí a víno a také cukr, ocet, sůl a kmín 
v množství dle chuti. Dusíme do měkka, pod-
le potřeby podléváme vodou nebo dalším 
Svatomartinským vínem. 

Podáváme s bramborovým 
knedlíkem nebo bramborovými 
šiškami.

Na husu:
1 husa
4 stroužky česneku
1 oddenek zázvoru
2 lžíce medu
2 jablka a 2 hrušky
2 cibule
200 ml Svatomartinského vína
sůl, kmín

Na zelí:
1 větší hlávka červeného zelí
2 cibule
cukr
200 ml Svatomartinského vína
jablečný ocet
sůl, kmín

Svatomartinská husa s červeným zelím

sVATomArTInskÉ Víno 
modrý porTugAL 2016

Ze Svatomartinských vín letošního roč-
níku vyzkoušejte třeba Modrého Portu-
gala. Doporučujeme ke svatomartinské 
huse s červeným zelím a bramborovým 
knedlíkem.

podzim 2016 Gurmán
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ponecháváme zabalený v lednici. Těsto 
rozválíme co nejtenčeji na pečícím papí-
ru a hrnkem nebo širokou sklenicí z něj 
vykrajujeme kolečka. Na plech vyložený 
omaštěným pečicím papírem položíme 
kolečka a na každé kolečko naneseme 
trochu marmelády a posypeme skořicí. Na 
okraj kolečka přitom přidáme ještě špetku 
marcipánu a kolečko srolujeme. Váleček 
potom ohneme do tvaru rohu a jeho kon-
ce smáčkneme. Rohlíčky potřeme bílkem 
a v troubě vyhřáté na 180 °C pečeme 20 –  
25 minut, nebo tak dlouho, dokud nedo-
stanou zlatou až hnědavou barvu.

Zkuste ke svatomartinským rohlíčkům 
ochutnat třeba čerstvé švestky, které ješ-
tě nedávno visely na stromech.

Na výrobu těsta: šálek měkkého másla, 
¾ šálku kysané smetany, 1 žloutek, 2 lžíce 
cukru, 2 ½ šálku mouky

Na náplň: 1 malá sklenička meruňkové 
marmelády, 10 dkg marcipánu, špetka 
skořice

Na polevu: bílek

Ve velké míse smícháme všechny ingre-
dience na těsto, mouku přitom přidává-
me postupně po troškách. Po zapraco-
vání veškeré mouky by těsto mělo mít 
tvar lepkavé koule. Zlehka ji obalíme folií 
a necháme v lednici přes noc odpočinout.
Vychlazené těsto rozdělíme na čtyři díly. 
Zpracováváme vždy jen jeden díl, zbytek 

Svatomartinské rohlíčky
Zahnuté jako měsíc

Stejně jako se věřilo, že svatý Martin mění 
vodu ve džbánu ve víno, věřilo se také, že 
po sobě kromě vína zanechává i pečivo 
v podobě rohů. Říká se, že jsou zahnuté 
jako měsíc na obloze. Existuje na ně řada 
různých receptů – v některých jsou při-
pravovány z kynutého těsta, v jiných (třeba 
jako v tom našem) z těsta listového.

…a ještě něco navíc

Není vyloženě svatomartinskou tradicí 
připravovat svařené víno, ale snad proto, 
že je svatý Martin, který byl biskupem, pa-
tronem vinařů a na jeho svátek se poprvé 
ochutnává mladé víno, můžeme odvo-
dit, že právě po něm se jmenuje tak zva-
né biskupské víno (v německých zemích 
je známé jako Bisschopswein). A pokud 
ne, druhá verze praví, že se tak jmenuje 
po svatém Mikulášovi, který byl také bis-
kupem. Ať tak nebo tak, biskupské víno 
zahřeje spolehlivě po celou zimu. Jak ho 
připravíte? Do velkého hrnce nalijete la-
hev suchého červeného vína a přidáte  
⅓ šálku krupicového cukru se špetkou 
vanilkového cukru. Do plátěného pytlíku 
vložte koření (1 plátek čerstvého zázvoru 
nebo kousek kandovaného zázvoru, 1 ba-
dyán, 1 tyčinka skořice, 6 kardamomových 
lusků, 6 kuliček nového koření, 10 hřebíč-
ků), zavažte jej a vložte do vína. Na plotně 
zahřejte a občas zamíchejte. Udržujte hor-
ké, ale ne vařící, po dobu asi 30 minut. Po-
tom vyjměte pytlík s kořením a před podá-
váním v šálcích ozdobte plátky pomeranče.

Emil Stelinger

inzerce
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Sýr je 
bratrem vína
„Stejně jako víno ani sýr nikdy není týž. Je vrtkavý jako láska a je třeba jej zachytit 
v pravém okamžiku, kdy jeho lahodnost vrcholí,“ napsal ve své knize francouzsky píšící 
spisovatel Maurice des Ombiaux.

Ze zcela prozaických důvodů založil ve 
zhruba stejné době – roku 1880 – sýrárnu 
v Dolním Přímě Jan Nepomuk Harrach, 
milovník společenského života a požitků. 
Ze země sýrům zaslíbené je totiž do Čech 
dlouhá cesta, obzvlášť s nákladem zrajících 
sýrů. Původní harrachovský sýr byl pozdě-
ji ve výrobě nahrazen sýrem rokfórového 
typu s názvem Niva. Ten se stejně v Přímě 
jako jeho francouzský vzor vyrábí ručním 
způsobem dodnes. S jediným rozdílem –
namísto ovčího mléka se používá kravské. 
„Každý bochník specifického sýra s plísní 
uvnitř hmoty projde několikrát lidskýma 
rukama, zraje čtyři týdny v hlubokých, pů-

vodně pivovarských sklepích,“ říká Marie 
Furová ze společnosti NIVA, s. r. o.

Charakteristická je zelenomodrá kres-
ba uvnitř každého válcovitého bochníku 
o váze 2 kilogramy, která vzniká očková-
ním plísně přímo do mléka – co bochník, to 
originál. „Náš sýr je díky desetiletí neměnné 
a poctivé výroby typický svou konzistencí. 
Je mírně drobivý a obsahuje jen nezbytné 
množství soli a vody. Jsme možná sami proti 
sobě, ale na tom nehodláme nic měnit,“ do-
dává Marie Furová. Současná produkce je 
limitována kapacitními možnostmi sýrár-
ny – poptávka převyšuje nabídku. Denně 

se zde zpracovává 35 000 litrů mléka, kte-
ré mlékárna vykupuje a sváží od okolních 
prvovýrobců. Přestože si místní sýr svou 
kvalitou nezadá s těmi nejlepšími výrob-
ky tohoto druhu, Nivu z Dolního Přímu 
nehledejte jen ve vybraných specializova-
ných obchodech se sýry. Najít ho můžete 
paradoxně i ve velkoobchodních řetězcích. 
Někdy se stává, že kvalitu hledáme tam, 
kam nedohlédneme. Důkazem, že je někdy 
skryta blíž, než si myslíme, je rodinná firma 
z Dolního Přímu.

Kryštof Vítek
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Restaurace Park Golf Hradec Králové se za-
měřuje na zážitkovou gastronomii, která je 
skvěle podtržena panoramatickým výhle-
dem z celé restaurace, popřípadě možností 
posezení na terase s výhledem na golfové 
hřiště. Snahy této restaurace jsou koru-
novány pravidelným umisťováním mezi  

50 nejlepšími restauracemi v České repub-
lice, kdy dokonce získala ocenění jako pátá 
nejkrásnější restaurace u nás.

Díky tomu je celý resort oblíbeným místem 
pro hosty vyhledávající ty nejlepší služby 
a skvělé zážitky. Protože resort disponuje 

Královské 
menu
Nalaďte své chuťové buňky na podzimní hostinu jako pro krále. 
Tajemství dokonalé souhry surovin nám exkluzivně prozradil 
šéfkuchař restaurace v Park Golf Hradec Králové Petr Láznička.

také hotelem a konferenčními prostory, je 
také často vybírán pro firemní akce. Re-
staurace Park Golf se tak přirozeně stala 
centrem společenského dění v Hradci Krá-
lové a okolí.
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K přesunu jej zlákal velmi zajímavý a am-
biciózní projekt restaurace na golfovém 
hřišti v Hradci Králové, u kterého stál od 
samotného počátku. Působí zde tedy již 
tři roky a za tu dobu, jak sám říká, urazil 
se svým týmem dlouhou cestu a snaží se 
pozvednout gastronomii v našem regi- 
onu zase o kousek výše.

Se svým týmem se snaží velebit čes-
kou a staročeskou gastronomii, která 
si, podle jeho slov, nic nezadá se zbyt-
kem světa. Z jejího spojení s moderními 
trendy navíc vznikají vynikající gastro-

nomické zážitky, na kterých již 3 roky 
staví úspěch právě restaurace Park Golf 
v Hradci Králové.

Petr Láznička

Zahájil svou kuchařskou kariéru 
ve Špindlerově Mlýnu. Chtěl ale 
dále rozvíjet své gastronomické 

obzory, a tak následoval přesun do Pra-
hy, kde pracoval v Palffy Group, do kte-
ré spadaly vyhlášené restauranty jako 
Pálffy palác, Sovovy Mlýny a U Malířů. 
Následovala roční stáž ve Skotsku a po 
návratu pak strávil 5 let po boku Milana 
Jantače a Ondřeje Slaniny v Chateau St. 
Havel v Praze.

sTudený předkrm
Kachní variace: pomalu 
pečená kachní paštika 
s waldorfskou terinou 
a uzené kachní prso 
s hruškovým pyré 
a rakytníkem

s očistěnými kachními játry. Přidáme 2 vej-
ce, kávovou lžičku solamylu, koření – kar-
damom, mletý zázvor, dosolíme, opepříme, 
přidáme cognac nebo ovocnou pálenku 
a rozpuštěné sádlo. Vše důkladně rozmi-
xujeme ponorným mixérem. Směs by měla 
mít konzistenci asi jako kečup, ani řídká, 
ani příliš hustá. Chuť můžeme otestovat 
tak, že si dáme do hrníčku trochu směsi 
a tu po dobu asi 20 sekund ohřejeme v mi-
krovlnce. Jakmile máme ochuceno, vezme-
me si nádobu na pečení, do které si dáme 
na dno potravinářskou fólii. Důkladně směs 
sklepeme, aby tam nebyly bubliny, a uhla-
díme do roviny. Přebalíme fólií ze všech 
stran. Pečeme na 85 °C asi 1,5 hodiny podle 
výšky paštiky.

Kachní prsa očistíme, kůži ponecháme. 
Připravíme si solnou lázeň z 1 hrsti soli do 
2 litrů vody. Prsa necháme 48 hodin pono-
řená ve slaném nálevu. Poté vyjmeme, osu-
šíme a udíme při 75 °C na ovocném dřevě, 
pokud máte tuto možnost. Kachní prsa 
udíme zhruba 2 hodiny, po vyjmutí z udírny 

je ještě dáme na 20 minut do parní trouby 
na 80 °C. Pakliže nemáte páru, stačí je dát 
po vyuzení na chvilku do vody, která je leh-
ce pod bodem varu.

Hrušky oloupeme, na karamelu je podu-
síme, lehce podlijeme jablečným džusem, 
přidáme špetku soli. Jakmile se tekutina 
vypaří, přidáme rakytníkový džem, lehce 
provaříme, rozmixujeme, přepasírujeme 
a necháme zchladnout.

Celer oloupeme a nakrájíme na tenké nu- 
dličky, spaříme v osolené vodě. Jablko vy-
jadřincujeme, nakrájíme i se slupkou na 
plátky. Želatinu necháme nabobtnat v 0,1 l 
studené vody. V misce smícháme celer, 
jablko, pražené ořechy, zakysanou smeta-
nu, majonézu, pár kapek worcesteru, pár 
kapek citronové šťávy, osolíme, opepříme. 
Smetanu lehce prohřejeme a rozpustíme 
v ní nabobtnanou želatinu, přilijeme do 
směsi a důkladně vmícháme. Vše stlačí-
me do formy vystlané potravinářskou fólií 
a necháme zchladnout v ledničce.

Suroviny pro 10 porcí:
500 g kachních játer
2 ks kachních prsou
800 g vepřového boku
200 g kachního sádla
2 ks vejce
1 větší jablko
½ celeru
15 g želatiny
1 lžíce majonézy
1 lžíce zakysané smetany
100 ml smetany (33%)
1 lžíce drcených a opražených vlašských 
ořechů
worcestrová omáčka (pár kapek)
2 hrušky
1 lžíce cukru a rakytníkového džemu
cibule, česnek, kmín, sůl, pepř, bylinky, 
cognac, zázvor, kardamom, citron

Vepřový bok nakrájíme i s kůží na kost-
ky, přikrojíme jednu větší cibuli, přidáme 
pár stroužků česneku, osolíme, opepříme, 
okmínujeme, podlijeme vodou a dáme péct 
pod pokličkou při cca 160 °C na 1,5 hodiny. 
Průběžně mícháme. Jakmile maso změkne, 
odklopíme a dopečeme do zlatavé barvy. 
Výpečky necháme zchladnout a jakmile 
mají teplotu cca 50 °C, pomeleme je spolu 

HOVĚZÍ CARPACCIO
Tenké plátky ze zadního hovězího válečku marinované bazalkovým olejem, 

královské olivy, rukola, parmazán, citrón a krutóny z bílého chleba
155,- Kč

HOVĚZÍ GOLF TATARÁK
Na pařížský způsob míchaný tatarák (100g), dijonská hořčice, kapary, šalotka, 

žloutek, koňak, smetana, bramborové chipsy a topinky s česnekem
135,- Kč

KACHNÍ PAŠTIKA 
Pomalu pečená kachní paštika balená  

v ořechovém mantlu, presovaný meloun marinovaný  
v citrónu, tmavém cukru a vodce, fíková zavařenina 

125,- Kč

Předkrmy
a saláty

COUVERT PRO 1 AŽ 2 OSOBY NA VYŽÁDÁNÍ 
různé druhy pečiva, bylinkové máslo, dochucovací prostředky

15,- Kč
CAESAR SALÁT S KUŘECÍMI PRSÍČKY

Listy římského salátu s dresinkem ze žloutků, olivového oleje, parmezánu, 
worcestershiru a ančoviček, s kousky pečených kuřecích prsíček  

z prémiového chovu, opečené plátky chleba s bylinkovým pestem, 
vypečenou slaninou a hoblinami parmezánu

155,- Kč
CAESAR SALÁT S TYGŘÍMI KREVETAMI

Listy římského salátu s dresinkem ze žloutků, olivového oleje, parmezánu, 
worcestershiru a ančoviček, restované tygří krevety Black tiger (3ks) s česnekem 

a chilli, cherry rajčata, opečené plátky bílého chleba s bylinkovým pestem
175,- Kč

CAESAR SALÁT “ORIGINÁL“
Listy římského salátu s dresinkem ze žloutků,  

olivového oleje, parmezánu, worcestershiru a ančoviček,  
opečené kostičky bílého chleba, hoblinky parmezánu

125,- Kč
SALÁT Z KEŘÍKOVÝCH RAJČAT S FÍKEM A KRAVSKÝM SÝREM Z LIPINY

Rajčata s dresinkem z tmavého domácího octu, fíkem,  
rukolou, praženými ořechy a kostičkami kravského  

sýru z Lipiny v pestu z medvědího česneku 
135,- Kč

ZELENINOVÝ SALÁT  
S MARINOVANÝM TOFU A QUINOIOU

Variace krájené zeleniny, salátové listy, limetkový dresink  
se zázvorem a hnědým cukrem, marinováné tofu a quinoia

125,- Kč
VARIACE NA KOZÍ SÝR

Opečená trubička prémiového kozího sýru s bylinkami a pečenými paprikami 
ve filo těstě, Crème Brûlée s kozím sýrem a váleček prémiového kozího sýru 

ve směsi pražených ořechů a drcených goja semínek, domácí pečivo
165,- Kč

Předkrmy váhově odpovídají 
hmotnosti 100g – 200g, 
saláty pak 300g.

Polévky
NOVĚ I VĚTŠÍ PROVEDENÍ V OBJEMU 0,5L

GOLFOVÁ KULAJDA
Tradiční krémová polévka s mladými brambůrkami,  

lesními houbami, zastřeným vejcem a koprovým olejem 
 0,25l ...... 55,- Kč
 0,5l ........ 89,- Kč

HOVĚZÍ VÝVAR
Silný domácí vývar z hovězích žeber  

s kořenovou zeleninou a játrovými knedlíčky
 0,25l ...... 39,- Kč 
 0,5l ........ 69,- Kč
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án, rozmarýn, oregano), osolíme, opepříme 
a dáme do ledničky marinovat. Poté ope-
čeme na grilu a necháme dopéct při 140 °C 
zhruba 8-10 min. Líčka očistíme, do hrnce 
dáme restovat celer a mrkev na kostičky. 
Jakmile zezlátnou, přidáme cibuli, restuje-
me do hněda, poté přidáme protlak, zares-
tujeme a zastříkneme vínem, poté podlije-
me vodou. Přidáme orestovaná líčka, nové 
koření, bobkový list, sůl, pepř a dusíme do 
měkka. Jakmile maso změkne, omáčku zre-
dukujeme, rozmixujeme a přepasírujeme 
do hladka. Dle chuti přidáme sůl a pepř. 

Brambory oloupeme, nastrouháme najem-
no, přidáme 2 vejce, na prach nadrcené 
corn flakes a polévkovou lžíci polohrubé 
mouky. Těsto by mělo mít konzistenci jako 
klasické bramborové. Vytvarujeme podél-
né krokety, lehce prosypeme strouhankou 
a smažíme v rozpáleném oleji 165 °C do zla-
tova. Červenou řepu oloupeme, rozčtvrtí-
me a uvaříme v rozvaru z octu, červeného 
vína, cukru, soli a badyánu do měkka. Poté 
vyjmeme a orestujeme na přepuštěném 
másle spolu s oloupanými kaštany.

HLAVní CHod
Pečená vepřová 
panenka v kombinaci 
s dušenými vepřovými 
líčky, kaštany, 
červenou řepou 
a bramborovou 
kroketou

Suroviny pro 10 porcí:
1 500 g vepřové panenky
1 500 g vepřových líček
500 g mrkve
500 g celeru
500 g cibule
400 ml červeného vína
100 g rajčatového protlaku
1 000 g brambor vařených ve slupce
2 vejce
1 000 g červená řepa
200 g loupaných kaštanů
pár plátků másla
ocet, cukr, sůl, bylinky, nové koření, bobkový 
list, corn flakes, badyán

Vepřové panenky si očistíme, odblaníme 
a naložíme do směsi čerstvých bylin (tymi-

Hlavní
chody

HOVĚZÍ PTÁČEK – CZECH SPECIAL
Rolovaná hovězí kýta (160g) s vejcem, libovým párkem, okurkou a špekem  

s přírodní omáčkou, restovanými žampiony s cibulkou a jasmínovou rýží
165,- Kč

TELECÍ GOLF BURGER
 Burger z telecího ramínka (180g), gouda, slanina, vlastní barbecue a chilli 
omáčka, ledový salát, nakládaná okurka a červená cibule, domácí ameriky, 

sázené vejce
195,- Kč

HOVĚZÍ STEAK
Steak z vyzralé nízké hovězí roštěné (200g), bramborové pyré,  
gel z červené cibule a tmavého octu, chřest, omáčka Madeira

295,- Kč
SUMMER SPAGHETTI S KUŘETEM, NEBO KREVETAMI (5ks)  

ANEBO VEGETARIÁNSKÉ
Těstoviny s opečenými cherry rajčaty, omáčka z rajčat, kořenové zeleniny 

a fenyklu s legendárním anýzovým likérem Pastis Ricard, hoblinky tvrdého 
sýru, rukola, bazalkové pesto

185,- Kč / 255,- Kč / 155,- Kč
SPAGHETTI AGLIO OLIO E PEPERONCINO

Vynikající těstoviny, česnek, petrželka, chilli, bílé víno, hovězí vývar, 
parmezán, rukola, bazalkové pesto

125,- Kč
KRÉMOVÉ RISOTTO S CHŘESTEM

Krémové risotto s vůní citronové trávy,  
chřestem a kousky kravského sýru z Lipiny, rukola  

s ořechovým olejem, lískové ořechy marinované v tmavém octu
175,- Kč

KVĚTÁKOVÉ PLACKY S ČERVENOU ČOČKOU
Opečené placky z květáku a červené čočky, zeleninové ratatouille 

gratinované tvrdým sýrem, salsa z pálených kapií, pečeného lilku a česneku
165,- Kč

ZAPEČENÉ ŠPIČATÉ KÁPIE S QUINOIOU A TOFU
Restované kostičky sezónní zeleniny s krémovou tomatovou  

omáčkou a legendárním anýzovým likérem Pastis Ricard,  
grilované tofu marinované v sojové omáčce, hrubozrnné hořčici a bylinkách

165,- Kč

RESTOVANÉ OCÁSKY TYGŘÍCH KREVET NA CITRÓNOVÉM RISOTTU
Restované tygří krevety (5ks) s česnekem, chilli a bylinkovým pestem, 

citronové risotto s estragonem a kousky chřestu, jemná žloutková pěna  
s ančovičkou, kapary a hrubozrnnou hořčicí

265,- Kč
CANDÁT NA PŘEPUŠTĚNÉM MÁSLE

Pečená filátka candáta na oříškovém másle (150g),  
pyré z karamelizované karotky s vůní citronové trávy, chřest,  

jemná žloutková omáčka s ančovičkou, kapary a hrubozrnnou hořčicí
255,- Kč - 

KUŘECÍ PRSÍČKO SUPREME
Grilované kuřecí prso s křidélkem a kůží (220g), květákové placky s červenou 

čočkou, zeleninové ratatouille, salsa z pálených kapií, lilku a česneku
225,- Kč

ŘÍZEK Z KUŘECÍCH PRSOU
Smažený řízek z kuřecích prsou (150g), bramborová kaše s máslem,  

salátek z keříčkových rajčat, opečený citrón
145,- Kč

ROLOVANÉ KACHNÍ STEHNO – CZECH SPECIAL
Konfitovaný váleček vykostěného kachního stehna Barberie,  

pyré z jablek Granny Smith s křenem a karamelem, mrkvové a petrželové 
bramborové noky, gel z červené cibule a tmavého octu, demi glace

295,- Kč
VEPŘOVÁ PANENKA S VEPŘOVÝM LÍČKEM

Špalíček z jedinečné vepřové panenky sous vide (160g),  
konfitované vepřové líčko v zeleninové omáčce, smažené kukuřičné krokety, 

pyré ze špenátu s medvědím česnekem, demi glace
265,- Kč

ŘÍZEK Z TELECÍ KÝTY
Smažený řízek z nejlepší telecí kýty (150g), bramborová kaše s máslem, 

salátek z keříčkových rajčat, opečený citrón
205,- Kč

GRILOVANÁ TELECÍ MAMINHA
Plátky grilované telecí Maminhy, opečené mladé brambory  

s máslem a pažitkou, keříková rajčata, demi glace
245,- Kč

SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ – CZECH SPECIAL
Dušená špikovaná hovězí kýta (180g) v zeleninové omáčce,  

karlovarský anebo houskový knedlík, marinované brusinky, šlehačka
155,- Kč

Námi doporučovanou přílohu Vám rádi vyměníme za Vámi vybranou.

a důkladně zamačkáme kraje. Vaříme na 
páře cca 12 min. Anglický krém si vyšlehá-
me na mírném plamenu tak, že do rendlí-
ku dáme smetanu, žloutky, rum, vanilkový 
lusk, cukr nebo trochu medu. Šleháme, 
dokud směs nezhoustne, poté necháme za 

stálého míchání zchladnout. Hotové taštič-
ky balíme ve směsi cukru a mletého máku, 
podléváme anglickým krémem a doplníme 
zmrzlinou dle chuti. My používáme marci-
pánovou.

Petr Láznička

dezert
Taštičky plněné 
povidly s anglickým 
krémem a zmrzlinou

Suroviny na 10 porcí:
1000 g vařených brambor
300 g polohrubé mouky
3 vejce
300 g švestkových povidel
200 ml smetany (33%)
2 žloutky
50 ml rumu
cukr, vanilka, mletý mák, zmrzlina

Vařené brambory nastrouháme najemno, 
přidáme vejce, mouku, špetku soli a vypra-
cujeme klasické bramborové těsto. Rozmí-
cháme si švestková povidla, lehce ochutí-
me rumem, skořicí a vanilkovým cukrem 
nebo medem. Těsto vyválíme na tenké plá-
ty, kulatým vykrajovátkem vykrájíme kola, 
doprostřed dáme lžičku povidel, přehneme 

RED VELVET
Tradiční dort s krémovým sýrem,  
marinovanými višněmi v brandy  

a ořechovým griliášem
75,- Kč

MARCIPÁNOVÉ CRÈME BRÛLÉE
Vanilkové CRÈME BRÛLÉE  

s marcipánem a čerstvým ovocem
75,- Kč - bezlepkové

TVAROHOVÉ KNEDLÍČKY  
S NUGÁTEM A JAHODAMI – CZECH SPECIAL

Pařené knedlíčky z tvarohového těsta plněné nugátem,  
jahodová omáčka s kousky jahod a slaným karamelem

85,- Kč

VÝBĚR ZMRZLIN A SORBETŮ  
Z DOMÁCÍ MANUFAKTURY

1 kopeček 25,- Kč

Pro děti

KUŘECÍ ŘÍZEK S KAŠÍ
Smažené farmářské kuřecí prso (80g) s bramborovou kaší  

a malým zeleninovým salátkem
85,- Kč

NOČKY S MÁKEM
Domácí bramborové nočky s mákem, cukrem a přepuštěným máslem

55,- Kč

TELECÍ KARBANÁTEK SE SÝREM
Opečený přírodní telecí karbanátek se sýrem, domácí ameriky, kečup

95,- Kč

Přílohy
VARIACE PEČENÉ ZELENINY

65,- Kč

SMAŽENÉ AMERIKY  
S OMÁČKOU VLASTNÍHO VÝBĚRU

(domácí chilli, BBQ, tatarka, kečup)
55,- Kč

KUKUŘIČNÉ KROKETY  
S OMÁČKOU VLASTNÍHO VÝBĚRU

(domácí chilli, BBQ, tatarka, kečup)
55,- Kč

OPEČENÉ KVĚTÁKOVÉ PLACKY  
S ČERVENOU ČOČKOU

55,- Kč

Dezerty

podzim 2016 Gurmán



Hotel Nové Adalbertinum
Velké náměstí 32

500 03  Hradec Králové
+420 495 063 111

recepce@noveadalbertinum.cz

Cateringový specialista
po celé České republice

www.nacatering.cz
+420 777 608 400



Podzimní 
ticho 
v lese
Když se podzimní den vydaří, vyplatí se tepleji se obléct, 
zapomenout na civilizaci a vydat se na procházku do 
nefalšovaného kusu přírody, který v Hradci Králové máme. 
Je to téměř poslední šance, než se les uloží k dlouhému 
zimnímu spánku.

Pod nohama nám šustí barevné listí, které 
ještě před pár dny zdobilo větve stromů 
nad našimi hlavami. Když se na chvíli za-
stavíme, obestře nás téměř dokonalé ticho. 
Doléhá k nám jen občas křik některého 
z opeřených obyvatel novohradeckých 
lesů, zelených plic stotisícové metropole.

„Příroda, to je chrám,“ říkával děda Ho-
molka ze stejnojmenné filmové ságy a ješ-
tě před ním prokletý francouzský básník 
Charles Baudelaire. Oba trefili do černého, 
ačkoliv to každý myslel trochu jinak. Téměř 
čtyři tisíce hektarů lesního porostu na ji-
hovýchodě Hradce Králové, které spravuje 
městská společnost, jim oběma dávají za 
pravdu, stejně jako desetitisíce Hradečáků 
i přespolních, kteří městské lesy každo-
ročně navštíví. Téměř sto procent lesů je 
využíváno převážně k rekreačnímu účelu, 
ačkoliv těžba dřeva a písku patří společně 
s rybníkářstvím k důležitým ekonomickým 
pilířům hradeckých lesů.

Ačkoliv by se zdálo, že to hlavní nám lesy 
daly už v létě v podobě borůvek, hub nebo 
sportovních zážitků, podzim je skutečným 
vrcholem lesní sezóny. V prvé řadě houbař-

ská sezóna s podzimem nekončí, ale často 
teprve začíná - až deštivější podzimní mě-
síce dají leckdy houbařům to, za čím brzy 
ráno do lesa vyrážejí. Své poklady vydáva-
jí při výlovech také zdejší rybníky, z nichž 
putují do kuchyní a na stůl nejen kapři.

Lesy se na podzim ale také připravují na 
zimu. Stojí za to, se na chvíli zastavit a po-
zorovat. Ptáci odlétají na jih, spousta zvířat 
shromažďuje zásoby. Les i jeho obyvatelé 
se ukládají ke spánku a možná i proto za-
vládne na podzim v lese zvláštní ticho, kte-
ré nám naznačuje, že je načase zpomalit. 
Ve vzduchu je přicházející zima – zvláštní 
syrový podzimní vzduch vás nenechá na 
pochybách, jaká část roku právě nastává.

Pokud se za podzimních plískanic do no-
vohradeckých lesů nevydáte, máte ješ-
tě jednu šanci, jak se s jejich plody letos 
setkat. Před Vánoci si kupte hradeckého 
kapra nebo stromek. „Příroda, to je chrám,“ 
můžete si pak říct, až budete stromek 
z hradeckých lesů zdobit.

Emil Stelinger
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Nechce se vám do lesa jen 
tak? Zkuste navštívit obo-

ru s daňky a muflony nebo obo-
ru s divokými prasaty u hájovny 

U Dvou šraňků. Nedaleko od nich 
si můžete prohlédnout téměř nezná-
mý rybníček Na Olšině nebo se pro-
jít po Vodnické či Pohádkové stezce 

(více na www.mestske-lesy.cz).
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Vinaři ze 
Zaječí
Nad vinařskou vesničkou Zaječí nedaleko Břeclavi se tyčí 
Pálavské vrchy. Zalitá podzimním sluncem vypadá zdejší 
krajina jako skutečný ráj. Přestože se úspěšný televizní seriál 
Vinaři natáčel převážně v nedalekém Pavlově, naše kroky za 
skutečnými vinaři míří právě do Zaječí.

Marek Trecha je sklepmistrem zaječského 
Vinařství Nosreti. V říjnu si konečně může 
oddychnout, když sklidí letošní úrodu 
hroznů z dvaceti hektarů vinic s výhledem 
na Pálavu. I když se zatím zdráhá hodnotit 
letošní úrodu, věří, že i vína ročníku 2016 
nebudou zaostávat za úspěšným loňským 
rokem.

„Letos vinaře potrápila zima, hodně vino-
hradů pomrzlo. Nám sice nepomrzlo nic, ale 
násada hroznů a jejich vyzrálost bude menší 
než vloni,“ neraduje se předčasně sklepmi-
str a sommelier zaječského vinařství v jed-
né osobě. Vzpomíná na veleúspěšný ročník 
2015, který se vyznačoval vyšší cukernatos-
tí a dlouhou řadou medailí a diplomů z vi-
nařských přehlídek všeho druhu. „Uvidíme 
letos,“ usmívá se.

K dalšímu úspěšnému ročníku má Vinař-
ství Nosreti nakročeno už jen svou filozofií, 
která staví na zájmu vytvářet podmínky pro 
přátelské setkávání milovníků dobrých vín 
nad víny s nezaměnitelnou charakteristic-
kou chutí a vůní vín moravského terroiru. 

Vinaři se nebrání ani diskusi, která by 
spoluvytvářela podobu a kvalitu jejich vín. 
Vyrábět tak chtějí vína sice za využití nej-
modernějších enologických technologií, 
ale při zachování selských přírodních po-
stupů a procesů. K tomu by měla výrazně 
napomoci výroba vína z vlastních hroznů 
pěstěných za přísného dodržování zásad 
integrované a ekologické produkce hroz-
nů. Vinařství Nosreti zavrhlo používání 
herbicidů v průběhu vegetačního období 
vinic a nechává vinice přes řádek zatrav-
něny pro zachování přirozeného biotopu. 
Veškeré biologické odpady z procesů ob-
dělávání vinohradů a ze zpracování hroz-
nů společnost kompostuje a vrací zpět do 
svých vinic.

Areál Vinařství Nosreti najdete v Zaječí 
v ulici s výmluvným jménem – Vinařská. Od 
silnice je vidět jen budova vinařství a pen-
zionu, za kterou se ale skrývá bazén, něko-
lik samostatných bungalovů a lanové cent-
rum. Samotný areál vinného sklepa pochází 
z roku 1921, kdy byl vystavěn americkým 
státním občanem Howardem Jonesem. Pa-

mátkou, která po něm zde zůstala dodnes, 
je klenutý sklep postavený do tvaru písme-
ne H – iniciály jeho křestního jména.

Kdo by ve sklepě hledal řadu dřevěných 
sudů, bude asi zklamán. V řadě jsou tu vy-
rovnány nerezové nádrže. Z jedné z nich 
nám Marek Trecha hned stáčí do „pohárku“, 
jak tu říkají, loňský ročník odrůdy Müller 
Thurgau, jedné z ikonických odrůd Velko-
pavlovické podoblasti. „Nerez je už dnes sa-
mozřejmostí ve všech vinařských provozech, 
které vyrábějí vína ve větším. Malí vinaři 
samozřejmě stále pracují s dřevěnými sudy, 
ale při našem objemu produkce je to již ne-
myslitelné,“ vysvětluje vinař Marek Trecha.

A jak to má skutečný vinař s televizními Vi-
naři? „V pohodě. I když se natáčelo v jiném 
vinařství, tak herci spali a bavili se u nás. 
A jestli je ten seriál reálný? Celkem ano. Ze-
jména když se vinaři hádají, kdo má lepší 
víno. To my opravdu děláme,“ směje se Ma-
rek Trecha a dolévá pohárek, který zdaleka 
nebude poslední.

Emil Stelinger
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Při vstupu do prodejny každého napadne 
jediná otázka: kolik vína se vejde na dva-
cet metrů čtverečních? Mezi tolika lahve-
mi bychom se možná cítili ztraceni, nebýt 
personálu včetně majitele Miloše Kunce, 
který rád poradí každému, kdo by jen tro-
chu tápal. Vína znají totiž téměř jako vlastní 
děti. „Je pro nás zásadní, abychom nabíze-
li pouze vína, která sami známe. Za vinaři 
jezdíme a navazujeme osobní vztahy, výrobu 
sledujeme od začátku do konce a vybíráme 
si konkrétní vína, která ve vinotéce chceme 
prodávat,“ vysvětluje majitel. Pečlivý výběr 
je vskutku vidět, mnoho značek totiž jin-
de v Hradci Králové nekoupíte. Široké za-
stoupení mají vína z vinařství Víno Hruška 
a Vinselekt Michlovský. Kdo hledá opravdu 
velký výběr menších rodinných vinařství, 
ve Vinotéce u Mazlíka je na správné adre-
se. Exkluzivní nabídka vín z vinařství Hradil, 
Konečný, Mečl, Šalša a Kolby potěší každé-
ho znalého milovníka vína.

„Samozřejmě sledujeme trendy, zajímá nás, 
o co mají naši zákazníci zájem a snažíme se 
pro ně zajistit i méně obvyklé druhy vína,“ 
říká majitel s lahví vína z Organic collection 
v ruce. Na své si zde přijdou i děti, pro které 
je v nabídce nealkoholická šťáva z vinných 
hroznů různých odrůd. Srdce každého ři-
diče zaplesá nad novinkami letošního roku, 
nealkoholickým vínem VIANTE či perlivým 
Revine. Prosecco a jeho česká obdoba friz-
zante bylo hitem tohoto léta, těší se rok od 
roku větší popularitě, a proto jej zde také 
naleznete. Zahraniční vína tvoří jen malou 
část sortimentu a jsou v nabídce spíše pro 
její rozmanitost.

Mezi pečlivě vyskládanými lahvemi vína 
upoutá pozornost prosklená vitrína, ve kte-
ré mají své místo tzv. zážitkové rumy. Tyto 
exkluzivní destiláty jsou záležitostí pro 
opravdové znalce a stávají se stále častěji 
oblíbeným dárkem. Mluvíme-li o dárcích, 

Vinotéka u Mazlíka:

Tisíc lahví vína 
na dvaceti 
metrech 
čtverečních
Vinotéka a dárková prodejna Vinotéka u Mazlíka je jedním z orientačních 
bodů výstavní rezidenční čtvrti Na Plachtě. Když ji navštívíte poprvé, možná 
se začnete poohlížet po volném bytě nedaleko, abyste si mohli dopřávat 
skvělé víno a něco na zub každý den – zajít sem totiž můžete i o víkendech 
a svátcích.

nelze přehlédnout nemálo krásných krabi-
ček, jejichž obsahem není pouze víno. „Kaž-
dému zákazníkovi rádi vytvoříme dárkovou 
krabičku s čímkoliv, co zde nabízíme. Ne vždy 
se hodí darovat pouze víno, proto je oblíbený 
set se skleničkami, na které si může zákazník 
nechat vypískovat motiv podle příležitosti,“ 
popisuje možnosti majitel vinotéky.

K vínu patří i něco dobrého na zub. Ať zvo-
líte delikátní paštiku nebo vinnou čokolá-
du, nemůžete šlápnout vedle. Ve Vinotéce 
u Mazlíka je nabídka vskutku široká, a tak 
odtud neodchází žádný návštěvník s prázd-
nou. Pro ty, kteří stále neví, zda si vyberou: 
najdete zde kolem tisíce lahví vína. A to už 
si vybere opravdu každý.

Ludmila Nováková
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Akce v rytmu 
podzimu
I když podzimní počasí může navodit pocit, že lepší je 
zůstat doma, opak je někdy pravdou. Kam vyrazit po 
Česku i v zahraničí?

jAzz goes To Town
18.–22. 10., Hradec Králové

Jazz ve všech svých podobách navštíví 
Hradec Králové v druhé polovině října. 
Hudebníci tuzemští i zahraniční roze-
zní své nástroje na prknech hudebních 
sálů i na méně obvyklých místech na-
šeho města. Největšími lákadly jsou 
hvězda současné britské jazzové scé-
ny kvartet Sons Of Kemet, nizozemský 
bigband New Rotterdam Jazz Orches-
tra s virtuózním kytaristou Antonem 
Goudsmitem, mezinárodní kvartet 
Made To Break amerického saxofoni-
sty Kena Vandermarka a mezinárodní 
trio hvězdy světové freejazzové scény 
saxofonisty Petera Brötzmanna.

čekání nA VáCLAVA
28. 9. – 28. 10., Klicperovo divadlo 
a Studio Beseda, Hradec Králové

Tak jako každý rok otevře i letos novou 
sezónu Klicperova divadla festival Če-
kání na Václava. Kromě již osvědčených 
a léty prověřených titulů nás čekají 
i dvě zbrusu nová premiérová uvede-
ní. Prvním bude proslulá tragikomedie 
Istvana Örkenyho Kočičí hra. Závěreč-
ný večer festivalu, tedy 28. říjen, bude 
pak patřit Vítěznému únoru. Tato nej-
novější hra dramatika, básníka a pro-
zaika Pavla Kohouta bude v Klicperově 
divadle uvedena v režii Břetislava Rych-
líka ve světové premiéře.

podzim 2016 Tipy na akce
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reTro – TemATICká 
VýsTAVA V TAnčíCím 
domě
Do 16. 10., Tančící dům, Praha

Vraťte se zpět do 70. a 80. let díky vý-
stavě, kterou vás provede ikonický pan 
Vajíčko.

boCCACCesCA wIne And 
food festival
7.–9. 10., Certaldo, Toskánsko, Itálie

Tento festival je splněným snem všech 
milovníků toskánského životního sty-
lu. Událost je syntézou kvalitního to-
skánského bydlení s ochutnávkami 
tradičních pokrmů a vín, lekcí vaření, 
laboratoří a vzdělávání v oblasti výživy.

oktoberfest
17. 9. – 3. 10., Mnichov, Německo

Oktoberfest je mnohými považován 
za nejhezčí slavnost Evropy. Tradice 
této akce sahá do roku 1810 a každo-
ročně je cílem pro 6 milionů návštěv-
níků. Nejznámější oslava piva je ve 
své podstatě obrovský zábavní park, 
kde miliony lidí bez rozdílu mají za cíl 
společně se bavit.

velká pardubická 
s českou pojIšťoVnou
9. 10., Agrofert park Pardubice

126. ročník legendární sportovní 
a společenské události uvítá na svém 
startu 25 koní, z nichž jenom jeden 
může vyhrát.

berlínský festival 
sVěTeL
9.–20. 10., Berlín, Německo

Německá metropole se zahalí do svě-
tel všech barev. Speciální nasvícení 
čeká hlavní turistické atrakce a pa-
mátky včetně Brandenburské brány, 
Televizní věže, katedrály Dom a mno-
ha dalších. V noci vás okouzlí světel-
né show v celém městě a vystoupení 
umělců či hudebníků.

9. 10.

HIsTorICkÉ sLAVnosTI 
nA zámku kArLoVA 
koruna
9. 10., Zámek Karlova Koruna, Chlu-
mec nad Cidlinou

Přijďte se poučit, jak se dříve bavila 
šlechta. Zámkem vás provedou his-
torické postavy a na programu je 
i napínavý šermířský souboj.

podzim 2016 Tipy na akce
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fmx gLAdIATor gAmes 
2016

19. 11., O2 aréna, Praha

Jedna z nejlepších Freestyle moto-
krosových akcí v Evropě vám zvedne 
hladinu adrenalinu.

sVATomArTInskÉ 
čokoLádobrAní

19. 11., Hrad a zámek Staré Hrady

Podzimní slavnosti mladého vína 
z Moravy a Čech, slavnosti horkých 
a studených čokolád mnoha druhů, 
chutí, barev a vůní.

výlov rybníka 
rožmberk

14.–16. 10., Třeboň

Výlov rybníka je vrchol rybářského 
umění. Nenechte si tuto událost ujít 
a ochutnejte rybí speciality i burčák ze 
Znojma.

sVATomArTInskÉ 
sLAVnosTI & Husí Hody 
Ve VALTICkÉm podzemí

12. 11., Valtice

Chcete-li zažít vrchol svatomartinské 
gastronomie, vydejte se do Valtic. Na 
tuto akci je nutné rezervovat si místo.

sLzA – podzImní 
kATArze Tour 2016
5. 11., Vamberk

Populární duo Slza, třikrát nomino-
vané na cenu Anděl, navštíví během 
svého podzimního turné Městský 
klub Sokolovna.

kLIk! AmsTerdAm 
AnImATIon fesTIVAL

12.–17. 11., Amsterdam, Nizozemsko

Jeden z nejunikátnějších filmových fes-
tivalů se koná v amsterodamském EYE 
filmovém muzeu. Uvidíte klasické anima-
ce, ale také díla tzv. nových umělců, kteří 
posouvají hranice animace díky unikátním 
technickým novinkám. Letošním tématem 
jsou „báječná padesátá léta“.

9. 10.

podzim 2016 Tipy na akce



Autorizovaný 
prodej a servis 

značek Citroën a SUZUKI. 

Zajišťujeme 
měření emisí a STK.

www.autoregina.cz

Bří. Štefanů 492 
Hradec Králové
prodej vozů Citroën
tel.: +420 495 845 301
prodej.citroen@autoregina.cz
prodej vozů Suzuki
tel.: +420 495 845 304
prodej.suzuki@autoregina.cz

NOVÉSUZUKIBALENO

NOVÝ
Citroën
JUMPY



Na velikosti nezáleží
Ať už milujete pravou brazilskou, nedáte dopustit na malé silné espresso nebo dáváte přednost 
našlehanému latte, patříte do jedné velké rodiny milovníků kávy.

V Hradci Králové je možností dát si dobrou 
kávu nepočítaně. Jak chutná káva v nej-
menší a jak v největší hradecké kavárně?

Klasika s vůní Itálie

Možná jste už potkali malou italskou mo-
torku přeměněnou na pojízdnou kavárnu 
pod značkou Flying Coffee. I když se maji-
tel unikátní kavárny na kolečkách živí úpl-
ně něčím jiným, je právě tohle jeho srdeční 
záležitostí. Když na dovolené v Říme uviděl 
na ulici zmrzlináře s ikonickou tříkolkou 
Piaggio, neodolal a koupil stejnou. Ačkoli 
s ním manželka kvůli tomu nemluvila, po 
večerech chodil do garáže snít, leštit a pro-
mýšlet každý detail, aby po roce přivedl 
k životu tento kavárenský koncept. Zakládá 
si hlavně na kvalitě, a tak každý, kdo chce 
obsluhovat v mobilní kavárně, musí nejpr-
ve projít důkladným školením přední české 
baristky Petry Veselé.

Ani výběr samotné kávy nebyl jednoduchý. 
Teprve po ochutnání stovek vzorků padla 
volba na směs Tiziano ze staré severoital-
ské pražírny Bristot. Rodina Bristot začala 
s pražením kávy již v roce 1919 a jejich káva 
je tak jednou z nejstarších kávových značek 
v Evropě. Není nezajímavé, že v začátcích 

členové rodiny Bristot rozváželi svou kávu 
do sousedních vesnic na kolech. V podobě 
Flying Coffee se tak symbolicky jejich káva 
opět vrátila na kola, i když na tři.

Unikátní pojízdnou kavárnu Flying Coffee 
dnes můžete potkat na veletrzích, komor-
ních akcích, firemních večírcích, ale i hu-
debních nebo food festivalech. Připraví 
vám klasické ristretto, espresso či cappuc-
cino, ale třeba i vyhlášenou kávovou speci-
alitu Flat White. www.flyingcoffee.cz

Kelímek není sprosté 
slovo
Že i do kelímku lze připravit dobrou kávu 
dokazuje známý český řetězec CrossCa-
fe, jehož čtyři pobočky najdeme i v Hrad-
ci Králové. Ředitel řetězce kaváren Lu-
boš Martinek prozrazuje, co mají hosté 
CrossCafe nejraději: „Mezi nejoblíbenější 
nápoje patří velké a střední cappuccino 
a caffé latte. Hosté si je rádi nechávají vy-
lepšit o některou z příchutí. V podzimním 
menu nabízíme například velmi zajímavou 
příchuť Pumpkin spice. Nejrychleji rostou-
cím produktem je naopak Pikolo. Vysvět-
lujeme si to tak, že právě na tomto nápoji 
je nejvíce patrná změna, kterou letos naše 

kavárny v oblasti přípravy kávy prošly. Jed-
ná se o přechod od technologie tzv. superau-
tomatických kávovarů na kávovary pákové. 
Navíc máme novou kávovou směs, která je 
složena ze 70 % arabiky a 30 % robusty,“ 
popisuje novinku v přípravě kávy Martínek.

A jací jsou hradečtí hosté červenobílých ka-
váren? „Chutná jim mrkvový dort – nedáv-
no měl být nahrazen novinkou, ale hradecké 
kavárny si na franchisové centrále vymohly 
jeho zachování. V porovnání šesti měst, kde 
značka působí, hradecké kavárny vynikají 
nejrychleji rostoucím počtem zákazníků ve 
věrnostním programu CrossCard,“ uzavírá 
Luboš Martínek.

Emil Stelinger
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Zdravá strava ale není výsadou vegatari-
ánů či veganů. Kdo chce jíst zdravě, měl 
by si vybírat hlavně restaurace, které vaří 
z čerstvých surovin. Jednou z nejvyhlá-
šenějších je tomto směru hradecká re-
staurace Noor, která už rok na náměstí 
V Kopečku nabízí to nejlepší ze středo-
mořské i světové kuchyně. Ochutnáte 
zde suverénně nejlepší hummus ve měs-
tě nebo jehněčí kotlety. Naším tipem je 
variace studených předkrmů. 
Noor vás okouzlí nejen 
prostředím a atmosférou, 
ale i milou a profesionální 
obsluhou, kterou nic ne-
zaskočí.

Jak může
chutnat podzim
Pokud jste už přejedeni tradiční 
podzimní kuchyní a hledáte 
„odlehčení“ pro svůj jídelníček, 
máme pro vás tip.

Podzim krátí dny a s ubývajícími sluneč-
ními paprsky ubývá mnohým z nás i ener-
gie. Velice často za únavou, a nejen tou 
podzimní, stojí i taková banální věc, jako 
je špatné stravování. Díky celoroční dos- 
tupnosti dovážených surovin přestáváme 
vnímat nutnost se změnou ročního období 
změnit i stravu, která je pro naši fyzickou 
i psychickou pohodu naprostým základem.

Jednou z cest, jak odlehčit organismu, 
může být vyřazení veškerých živočišných 
produktů. Kromě etických a ekologických 
aspektů má totiž veganství pozitivní vliv 
i na zdraví člověka. Živočišné produkty za-
těžují organismus při trávení, veškerá krev 
v těle se soustředí na zpracování stravy 
a na mozek jí již mnoho nezbývá. Pokud 
si tedy v pracovní den dopřejete k obě-
du steak, vaše odpolední myšlenky budou 

spíše než na práci soustředěny hlavně na 
odpočinek. Ani sklenice mléka ke snídani 
neznamená vždy dobrý start do nového 
dne, mnoho dospělých laktózu špatně trá-
ví, a proto může způsobit zdravotní obtíže 
a třeba i akné. 

Mnoho veganů potvrdí vliv této stravy na 
zdraví, cítí se lehčí a výkonnější. Není divu, 
že se takto stravuje mnoho sportovců a ce-
lebrit.

Strava bez živočišných produktů může být 
velmi pestrá a kreativní. Přesvědčit se a na-
hlédnout pod veganskou pokličku můžete 
v bistru Vegg-Go, které se nachází v ob-
chodním centru Futurum. Možná vás na-
bídka překvapí a přesvědčí, že veganstvím 
se nerozumí pouze pojídání salátu.

(red)

Tip u

podzim 2016 Životní styl



Všechny 
tóny 
podzimu
Ačkoliv letní šatník už patří minulosti a k zimnímu je ještě 
daleko, oblečte se právě teď do tradičních i nekonvenčních 
modelů, ve kterých budete za hvězdu podzimu.
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Pierre Cardin
Styl značky Pierre Cardin je vytvo-
řen pro všechny, kteří chtějí vypadat 
moderně nejen v práci a kladou důraz 
na perfektní střih. Pro modely Pierra 
Cardina jsou charakteristické hlavně 
jednoduché linie, geometrické tvary 
a experimentování s novými materiály.

Bugatti

Klasická pánská móda okořeněná mo-
derními technologiemi, to je značka 
Bugatti. Její síla spočívá v rozmanitosti 
a inovaci společně s tradicí. Nabízí tak 
širokou škálu oblečení od klasických 
i moderních pánských obleků až po po-
hodlné oděvy pro sport a volný čas.

Roy Robson

Oblečení této značky představuje roz-
manitou nabídku od byznys stylu po 
oblečení pro volný čas. Najdeme zde 
jak klasicky zpracované, tak i vyštíhle-
né střihy. Díky propracovaným střihům 
s důrazem na detail oblečení perfekt-
ně padne a vždy je zaručena prvotřídní 
kvalita každé kolekce.

Dámský gambit 

Při pohledu na módní kolekce pro podzim 
2016 je zcela jasné, kde návrháři získali in-
spiraci. Oproti loňským trendům, které při-
nesly lesk, barvy drahého kamení a okázalé 
vzory, jsou tlumené teplé barvy a přírodní 
prvky základem šatníku pro podzimní dny 
v letošním roce. Jednoduchost a pohodlí 
dává prostor kvalitním materiálům jako je 
vlna, kůže a kožešina.

Jste-li příznivkyní stylu femme fatale, jistě 
vás potěší šaty od kanadského návrháře 
Josepha Ribkoffa. Není divu, že mode-
ly Josepha Ribkoffa oblékají Miss America 
i Miss Italia. Z jeho tvorby si vyberete vý-
jimečné šaty jak pro slavnostní příležitost, 
tak k dennímu nošení.

Malé černé v tisíci a jedné podobě, z nichž 
ani jedna není nudná, má ve své podzimní 
kolekci kanadská značka Frank Lyman. Lu-
xusní materiály a lichotivé střihy z vás udě-
lají hvězdu společenských událostí.

Detaily, které vnesla do svých modelů 
značka Elisa Cavaletti, jsou přesně to, co 
tvoří ze základního kousku vysoce ele-
gantní záležitost. Italská návrhářka Daniela 
Dallavalle v kolekci pro letošní podzim opět 
ukazuje, že i pohodlné oděvy mohou být 
sofistikované a krásné jako umělecké dílo.

Joseph Ribkoff
Již od roku 1957 kanadský návrhář Joseph 
Ribkoff dodává svými modely sebevědomí 
ženám po celém světě. Celý proces tvorby 
šatů od návrhu až po samotné šití se ode-
hrává v Kanadě. Modely, které značka vy-
tváří, vždy odráží potřeby moderní ženy. 
Toto jsou dva důležité atributy, jejichž 
zachování vysloužilo Josephu Ribkoffovi 
mnoho ocenění.

Elisa Cavaletii

Kolekce Elisa Cavaletii je navržena Dani-
elou Dallavalle pro ženy, které se chtějí 
zahalit do sofistikovaného a pohodlného 
oblečení. Umění paní Daniely Dallavalle 
je výjimečné díky vlastním autorským tis-
kům, střihům, materiálům a překrývání 
barev.

Frank Lyman

„Žena, která obléká mé modely, si je jistá 
sama sebou, je trochu rebelka, která chce 
být jedinečná. Tato žena je okouzlující 
a odvážná.“ Našla jste se v tomto tvrzení? 
V tom případě je pro vás jako dělaná móda 
kanadského návrháře Franka Lymana.

podzim 2016 Móda



pánskÉ HodInky 
certina ds 
powermATIC 80

Pro pány jsou hodinky nesporně 
důležitým doplňkem. Již při prvním 
stisku ruky dokáží hodinky o svém 
majiteli vypovědět mnohé. Hodin-
ky Certina DS Powermatic 80 jsou 
vyrobeny z velmi kvalitní nerezové 
oceli a mají kožený hnědý řemínek. 
Jsou vhodné pro sport, podnikání 
i zábavu. Díky antireflexnímu safí-
rovému sklíčku jsou hodinky nepo-
škrabatelné.
Klenoty Buráň – OC Futurum
www.klenoty-buran.cz
21 990 Kč

Pánská záležitost
Skvěle padnoucí oblek je základem šatníku 
každého muže. Málokdo si však troufne na 
víc než na jeho černou a šedou variantu. 
Pokud chcete zapůsobit, dejte šanci tma-
vě modré barvě. Nositel královsky modré 
barvy jako by byl obklopen aurou autority 
a důvěryhodnosti, proto je vhodnější než 
velmi živelné odstíny červené.

Velmi důležitou roli hrají však i doplňky, na 
které mnoho mužů zapomíná. Pro méně 
formální příležitosti obměňte kravatu za 
hedvábný šátek, pánské tašky zakoupíte 
i jiné než černé přes rameno. V chladněj-
ších dnech mohou kožené rukavice vytvořit 
zajímavý detail vašeho outfitu.

 

Fotografie z nejnovější kolekce pánské 
módy Pierre Cardin představuje modrou ve 
své tlumenější variantě, přesto však působí 
mladistvě a zajímavě. Prestižní značka Bu-
gatti do své podzimní kolekce vnáší modrou 
barvu v uvolněnější formě vlněného kabátu. 
Modrý oblek zakomponovala do své kolekce 
i další německá značka Roy Robson.

Ludmila Nováková

Všechny zmiňované značky dámské 
i pánské módy naleznete v TopStyl 
Boutique na Masarykově náměs-
tí v Hradci Králové a na strán-
kách www.topstyl.cz.
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inzerce

Hýčkejte 
svou pleť
Podzim je obdobím, kdy je pleť vysílena letními slunečními 
paprsky a zároveň by se měla připravit na mrazivý zimní 
vzduch. Co pro svou pleť můžete udělat právě teď?

Podzimní péče o pleť by se měla zaměřit 
především na obnovení rovnováhy po ná-
ročném létě, kdy na pleť negativně působí 
UV záření, horko a další nepříznivé vlivy. 
Správná kvalitní podzimní péče je mimo-
řádně důležitá také proto, abychom do-
stali pleť do kondice před nadcházejícím 
zimním obdobím, které pro pleť předsta-
vuje další zatěžkávací zkoušku. Proto je 
potřeba pokožku důkladně a pravidelně 
čistit, pečlivě hydratovat a zvláčňovat. 
Důležité je také občasné použití jemných 
peelingů, které odstraní odumřelé buňky 
a napomáhají revitalizovat pleť. K péči 
o dehydratovanou pleť po létě jsou velmi 

vhodné např. květinové vody (z okvětních 
lístků růží či levandule). Horkým hitem 
ve světě kosmetiky jsou pleťové oleje, po 
jejichž použití zůstane pleť dlouho vláč-
ná a hydratovaná. Báječným tipem pro 
toto období je například Exkluzivní ple-
ťový elixír od české značky Manufaktura, 
který je kombinací vzácných rostlinných 
olejů, výtažku ze sedmikrásky, vitamínu 
E a koenzymu Q10. Vyhlazuje a zpevňuje 
pleť, dodává jí potřebnou výživu a hydra-
taci, hedvábnou vláčnost, pružnost a jas 
a předchází jejímu stárnutí.

(red)

exkluzivní 
regenerAční & VýžIVný 
pLeťoVý oLejoVý eLIxír

Jedinečná receptura (šípkový, jojobo-
vý, avokádový, makadamiový a sluneč-
nicový olej obohacený o výtažek ze 
sedmikrásky a rozmarýnu) bohatá na 
cenné přírodní ingredience dodá exklu-
zivní pěstící péči normální, suché i citli-
vé pleti. Napomáhá regeneraci a obnově 
bariérové funkce pokožky před nepří- 
znivými vlivy vnějšího okolí.

Manufaktura – OC Futurum
329 Kč

podzim 2016 KávaMóda & beauty



Jadran Šetlík:

Hledání 
krásy v nitru 
člověka

Podnikatelka Pěva Holancová 
s autorem portrétu
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V poslední době jsme vás mohli 
častěji potkat v Hradci Králové, je to 
náhoda?
Má častější přítomnost není nikterak sa-
moúčelná. V rámci svého nejnovějšího ob-
sáhlého projektu nazvaného „Osobnosti 
naší vlasti – Odkaz budoucím generacím“, 
v němž představuji formou portrétů a je-
jich galerijních celků významné osobnosti 
našich regionů, se momentálně zaměřuji 
právě na kraj kolem Hradce Králové, od-
kud pochází řada významných osobnos-
tí. Patří k nim například kardinál Dominik 
Duka, houslový virtuos Jaroslav Svěcený, 
významní podnikatelé, manažeři, právní-
ci – mezi nimi například JUDr. Jan Holásek 
a paní Pěva Holancová, jejichž portréty jsou 
už hotové. V současné době jednám o ter-
mínech fotografování také s rodinou Petro-
fových a Grundových. Rád bych zdůraznil, 
že tato galerie je otevřená a mojí ambicí 
je ji průběžně obohacovat o další skvělé 
a úspěšné osobnosti.

Který portrétovaný Hradečák vás 
příjemně překvapil?
Není to o překvapení, ale o příjemném zážit-
ku, o vzájemném poznání a následném souz-
nění. A o to vše se snažím u všech osobností, 
s nimiž se ve svém ateliéru potkám.

Jak vy vlastně chápete výraz portré-
tista?
Aby se dílo zdařilo, musí být portrétista 
i trochu psycholog. Navázat takový kon-
takt a dialog s portrétovaným, při kterém 
se uvolní, přirozeně se projeví například 
v charakteristické mimice, gestech… Pro-
stě se mu musí svým způsobem dostat pod 
kůži.

Vaše cesta vedla od reklamy k por-
trétu, od hodnoty pomíjivé k trvalé. 
Souvisí to s věkem? Bez urážky. Je za 
tím jistě nějaká životní cesta, myš-
lenkový posun.
Ve dvaceti letech máte jiné představy 
o tom, co dělat, a jak se jako začínajíci foto-
graf prosadit, než jako takzvaně zavedený 
čtyřicátník. A vítáte každou příležitost se 

profesionálně uplatnit. Reklama je proto 
skvělou možností a rozhodně ji nepovažuji 
za nic podřadného. Ale je samozřejmě po-
míjivá. Po letech jsem opravdu chtěl začít 
dělat věci trvalejší hodnoty, k nimž se lze 
vracet. Zachytit okamžik života s atmosfé-
rou chvíle, kdy k němu došlo. Tam je mi-
mochodem i prapůvod toho, proč se lidé 
v minulosti nechávali portrétovat starými 
mistry.

Vaše fotografie jsou jednoduše aran-
žované, přímé…
Akcentuji především portrétovanou osob-
nost. A nechci, aby portrét narušovaly jiné 
prvky. Zpravidla volím tmavší pozadí, aby 
portrétovaný přirozeně obrazu dominoval. 
Na to ostatně přišel už Rembrandt. Zastá-
vám názor, že v jednoduchosti je krása.

„Portrét je pro mne hledáním 
krásy a charisma v nitru 

člověka.“

Dominik kardinál Duka

Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený

podzim 2016 Umění
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Vaše portréty připomínají obrazy 
starých mistrů. Vyrůstal jste v Itálii, 
to ale asi není příčinou.
V době, kdy jsem v Itálii vyrůstal, jsem neměl 
ambice takto vnímat svět a lidi. Nicméně ital-
ské malířské umění je mi dodnes velice blízké. 
Ale neznamená to, že k tomu, abych vytvořil 
hodnotný fotografický portrét, bych potřebo-
val kopírovat staré mistry.

Často portrétujete lidi, které znáte, 
nebo možná jen ty, které znáte…
Ty, které znám, samozřejmě občas i por-
trétuji, ale většinou tomu tak není, takže 
portrétované vidím „naživo“ poprvé, musím 
s nimi navázat rychlý kontakt a snažit se na-
vodit situaci, jako bychom se už dávno znali… 
Ale to je trochu i o psychologii a o tom už 
jsme hovořili.

Ale není to jen samotný výraz a styl 
fotografování, pro vás tolik charakte-
ristický. Mluvím o samotné adjustaci 
vašich děl.
Moje galerie je jedinečná způsobem technic-

kého zpracování portrétů, kdy se přenáší 
originální fotografie z negativu na malířské 
plátno. Výsledně se portréty svým pojetím 
a charakterem blíží klasickým dobovým 
obrazům starých mistrů, malovaným ole-
jovými barvami. Každý portrét je signován 
a je doplněn stručným životopisem osob-
nosti.

Míváte vůbec ještě před focením tré-
mu? Co je váš největší „strašák“?
Strašáci mě netrápí, ale rád s úsměvem 
vzpomínám na doby, kdy jsem potřeboval 
zavolat nějaké známé osobnosti, což bylo 
spojeno s jistou trémou a emocemi, ale to 
mi bylo těch krásných dvacet… Dnes jsem 
o tyto pocity sice ochuzen, ale na druhé 
straně obohacen o poznání, že pokud si 
člověk věří a má za sebou roky úspěšné 
kreativní tvorby, trému před focením už 
opravdu mít nemusí…

Kryštof Vítek

Jadran Šetlík

• Narodil se 19. ledna 1952 
v italském Terstu jako dítě 
českého novináře a matky 
Slovinky. Do Prahy přijel s rodiči 
v pěti letech.

• Poprvé zmáčkl spoušť 
fotoaparátu v patnácti letech, 
když v římských ulicích náhodně 
potkal svoji první velkou hvězdu 
– Claudii Cardinale.

• Ve své profesionální kariéře se 
věnoval všem fotografickým 
žánrům – od reportáže přes 
architekturu, reklamu, módu až 
k volné tvorbě.

• Dnes svoji tvorbou směřuje 
mimo jiné k renesanci rodinného 
portrétu, který navozuje 
atmosféru klasického obrazu – 
nasvícením, kompozicí, volbou 
pozadí, stíny a barevností.

Rodinný portrét

Plastický chirurg Bohdan Pomahač

podzim 2016 Umění



Vysokorychlostní 

internet
199 Kč/měsíc!

DOMÁCNOSTI
•  stabilní rychlý internet 
•   možnost digitální televize
• zřízení a aktivace ZDARMA

FIRMY
•  stabilní rychlý internet
•   kamerové systémy
• služba „digitální ústředna“ 
• a další špičkové služby

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNĚ, 
TELEFONICKY NEBO E-MAILEM: 

Magnalink, a.s. 
Na Brně 362/15 
500 06 Hradec Králové

Zákaznická linka: 491 009 007

E-mail: info@magnalink.cz 

Dostupnost služeb si můžete  
ověřit na našem webu.  

www.magnalink.cz

KVALITNÍ PŘIPOJENÍ,
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, 
SKVĚLÉ CENY
 A KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Jediná skutečně optická síť  
v Hradci Králové  
a bezdrátový wi-fi internet. 
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Šťastná 
sedmička

Když se objeví zpráva o vydání nového pro-
duktu od Apple, i skalní odpůrci této znač-
ky zpozorní. Zvláště pokud se jedná o tak 
populární záležitost, jakou je iPhone. Od-
halení modelu s číslem 7 letos vtipně při-
padlo na 7. září.

Kdo čekal převratné změny, byl zřejmě 
zklamán, jelikož iPhone 7 se na první po-
hled od předchozího modelu příliš neliší. 
Při bližším zkoumání však zaznamenáte 
absenci běžného konektoru na sluchátka, 
a pokud si pořídíte verzi Pro, čeká vás dvo-
jitý fotoaparát.

Ve výbavě iPhone 7 je nový procesor A10, 
základní verze telefonu disponuje 2 GB 
operační paměti, verze Pro má operační 
paměť navýšenou na 3 GB. Základní úložiš-
tě bylo navýšeno ze 16 GB na 32 GB, zakou-
pit si můžete také verze s 128 GB a 256 GB.

Vstřícný krok učinil Apple nezvyšováním 
ceny nového modelu, a proto jej pořídíte 
v základní variantě za 21  190 korun. Před-
stavení údajně skutečně revolučního os-
mého modelu přijde příští rok a nám ne-
zbývá, než se těšit, co opět géniové z Apple 
vymyslí.

(red)

Technologiepodzim 2016
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Knižní tipy
Na podzim šustí nejen spadané listí stromů, ale i stránky knih. Podzimní 
měsíce pravidelně přinášejí desítky očekávaných titulů. Nejvíce se jich 
představuje na takzvaný Velký knižní čtvrtek 13. října. Seznamte se 
s nejžhavějšími knižními novinkami letošního podzimu.

Co se děje se sVěTem?
Václav Cílek

Geolog a oceňovaný esejista Václav Cílek je 
známý tím, že se k aktuálním problémům 
světa dokáže vyjádřit nadčasově, z rozma-
nitých úhlů pohledu, s nadhledem, vtipem 
i s konstruktivní skepsí. Jeho nejnovější 
kniha Co se děje se světem? je typicky cíl-
kovská: zdánlivě jde o popis velké promě-
ny našeho světa vlivem klimatických změn 
a migrační vlny, ale ve skutečnosti se autor 
soustřeďuje především na to, jak si v ži-
votě udržet radost a jak (pře)žít šťastně. 
Navzdory všem možným katastrofickým 
scénářům je to kniha optimistická a přináší 
konkrétní návrhy, jak řešit současnou a bu-
doucí krizi. Netradiční a nečekaný pohled 
na frekventované téma dnešních dnů.

dešťoVá HůL
Jiří Hájíček

Úspěšný autor románů Rybí krev a Selský 
baroko přichází tentokrát s příběhem ze 
současnosti, v němž kromě lidí hrají důle-
žitou roli pozemky – zděděná pole a spo-
ry o jejich vlastnictví. Venkovská krajina 
jihočeských blat je v textu silně přítomna 
a kromě atmosféry dodává příběhu i histo-
rický kontext a také nepřímo vstupuje do 
osudů hlavních postav. Zbyněk se po mno-
ha letech setkává se svou dávnou láskou, 
aby jí pomohl se zdánlivě jednoduchým 
majetkoprávním problémem. Ve zlomovém 
okamžiku jde Zbyněk s tváří pomalovanou 
válečnými barvami do boje. Za to, co po-
važuje za správné, za sny dětství a „aby se 
jednoho rána neprobudil jako někdo jiný“.

zápIsky obVIněnÉHo
Václav Havel

O existenci útržkovitých deníkových zá-
znamů, přibližujících nejbolestivější setká-
ní Václava Havla s represivními složkami 
komunistické moci, neměl dlouho nikdo 
ponětí. Sám Václav Havel se o nich nikde 
nezmiňoval a ani v rozhovorech s nejbliž-
šími se ke své vězeňské zkušenosti příliš 
nevracel. K jejich objevení došlo až před 
necelými dvěma lety, kdy je David Dušek 
objevil v pozůstalosti svého dědečka Zdeň-
ka Urbánka – překladatele, esejisty a ce-
loživotního rádce a přítele Václava Havla. 
Svou domněnku se rozhodl zkonzultovat 
s Annou Freimanovou a fantastický objev 
byl na světě: nezpochybnitelně autentická 
výpověď obviněného ve vyšetřovací vazbě. 

podzim 2016 Literatura
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prusko-rAkouská VáLkA roku 1866: Výzbroj 
A VýsTroj

B. Tuhý, J. Šramar, J. Šrámek a kol.

Nová publikace Muzea východních Čech podrobně představuje podobu, 
fungování a vybavení rakouské, saské a pruské armády, které se v roce 
1866 střetly na českých bojištích. Na 600 stranách a ve zhruba stejném 
množství profesionálních fotografií jsou tak poprvé v takové kvalitě pos- 
tupně představeny chladné zbraně, ruční palné zbraně, děla, sedla, uni-
formy a detailní součásti výstroje vojsk konfliktu, jenž změnil Evropu.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
www.muzeumhk.cz
950 Kč

knIHA zVLášTníCH noVýCH 
VěCí
Michel Faber

Peter Leigh, misionář s pohnutou minulos-
tí, se vydává na nejdůležitější cestu svého 
života a odlétá do jedné ze sousedních ga-
laxií, aby místní obyvatele, lačné po křes-
ťanské víře, zasvětil do učení Bible – „knihy 
zvláštních nových věcí“. Tato výprava vy-
staví zatěžkávací zkoušce nejen Peterovo 
náboženské přesvědčení, jeho povědomí 
o tom, co ještě zvládne lidské tělo, ale ze 
všeho nejvíc prověří jeho lásku k manželce 
Bee. Kniha zvláštních nových věcí je veskr-
ze originálním dobrodružným příběhem 
o víře a poutech mezi dvěma lidmi, které 
od sebe dělí mnoho světelných let. Příběh 
možná silnější, než by se mohlo zdát.

VšemI dAry obdAroVAná
M. R. Carey

Desetiletá Melanie žije spolu s dalšími dětmi 
na vojenské základně, kde se pod přísným 
dohledem vzdělává. Nadprůměrně inteli-
gentní dívka miluje staré řecké báje a její 
spřízněnou duší je učitelka slečna Justi-
neauová. Zato seržanta Parkse, který hlídá 
děti jako dráb, nesnáší. Stejně jako doktorku 
Caldwellovou. Ale bez nich to asi nejde, když 
je základna obklopena zpustošenou kraji-
nou, kde stejně jako ve zbytku země vlád-
nou hladovci – kanibalistická monstra, jež 
při honu za lidským masem nic nezastaví. 
Základna je však napadena a Melanii, slečně 
Justineauové, seržantu Parksovi, doktorce 
Caldwellové a vojínu Gallagherovi se podaří 
utéct. Jak asi dopadne poutavý sci-fi příběh?

Emil Stelinger

rozkAzy z berLínA
Simon Tolkien

Po pádu Francie je Londýn dnem i nocí 
bombardován německými vzdušnými sila-
mi a dvojitý agent zavrtaný v samém srd-
ci britské tajné služby MI6 dostává rozkaz 
z Berlína, aby zavraždil Winstona Chur- 
chilla a tím zvrátil průběh války. Alberta 
Morrisona, bohatého vdovce a bývalého 
šéfa MI6, někdo shodí přes zábradlí před 
jeho londýnským bytem. Na místo činu jsou 
vysláni dva detektivové Scotland Yardu, in-
spektor Quaid a mladý detektiv konstábl 
Trave. Simon Tolkien sugestivně vykresluje 
do detailů atmosféru válečného Londýna, 
příběh prokládá řadou historických reá-
lií a drží čtenáře v napětí až do poslední 
stránky.

podzim 2016 Literatura
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Hradecký 
CineStar slaví 
patnáctiny 
Tomáš Volt, marketingový ředitel sítě multikin CineStar, 
zve na podzimní filmové premiéry a vzpomíná na začátky 
hradeckého kina.

25. října 2016 oslaví multikino CineStar 
Hradec Králové již své patnácté narozeni-
ny. Tento den roku 2001 bylo slavnostně 
otevřeno premiérou filmu B. Luhrmanna 
Moulin Rouge s Nicole Kidmanovou v hlav-
ní roli s následným dekadentním večírkem 
v prostorách multikina, na kterém se podí-
leli bratři Cabani.

Jsem moc rád, že naše první multikino bylo 
otevřeno právě v Hradci Králové, kde jsem 
se narodil a prožil krásných 22 let a stále se 
sem rád vracím.

Multikinem v Hradci Králové tak započa-
la expanze společnosti CineStar po celé 
České republice, kde v současné době pro-
vozujeme celkem 12 multikin. Multikino 
v Hradci Králové bylo první a v návštěvnos-
ti mezi multikiny patří i k nejnavštěvova-
nějším v celé republice – se svými osmi sály 
a kapacitou 1595 návštěvníků od otevření 
přivítalo již přes 7,5 milionu diváků.

Hradecké multikino má také jedno z nej-
větších pláten, celkem 180 m2. Navíc s ka-
pacitou 425 míst je to třetí největší multiki-
nový sál v České republice a to i ve srovnání 
s konkurenčními multikiny.

A co jsme si pro Vás připravili na říjen 
a listopad? Je toho moc a myslím, že kaž-
dý si něco najde. Osobně se už moc těším 
na film režiséra Tima Burtona Sirotčinec 
slečny Peregrinové pro podivné děti, 
který bude opravdovou podívanou pro 
fajnšmekry, jak už jsme u Burtona zvyk-

lí (29. 9.). V podobném napínavém duchu 
a la film Zmizelá, bych Vám rád doporučil 
mysteriózní thriller Dívka ve vlaku (6. 10.). 
Pro příznivce Harry Pottera pak uvedeme 
film podle knihy J. K. Rowlingové Fantas-
tická zvířata a kde je najít (17. 11.), fantasy 
žánr, který předznamenává, co bylo před 

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti (distributor: Cinemart)

podzim 2016 Kino
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Harry Potterem. Pro příznivce komiksů je 
zde jedna „marvelovka“ Dr. Strange (3. 11.) 
v hlavní roli s oblíbeným hercem B. Cum-
berbatchem z TV seriálu Sherlock.

Ale ani mladší publikum a jeho rodiče ne-
přijdou zkrátka. Jestli jste ještě nerozluštili 
záhadu, proč se vám doma ztrácí ponožky 
a z pračky vždy vyndáte lichý počet, musíte 
se podívat na úchvatný film podle knižního 
bestselleru P. Šruta Lichožrouti. Film jsem 
již viděl a myslím si, že tento unikátní ani-
movaný film nemá v české kinematografii 
obdoby a že pobaví i dospělé diváky. Navíc 
je výborně namluvený předními český-
mi herci a zpěváky. Lichožrouty můžete 

Dr. Strange (distributor: Falcon)

Michael Bublé (distributor: Aerofilms)

shlédnout již před premiérou v rámci akce 
Dětská neděle (16. 10.). Pro stejné publikum 
je pak připravena slavnostní předpremiéra 
filmu Anděl Páně 2, který hradečtí divá-
ci mohou vidět již 21. 11., navíc za přítom-
nosti slavnostní delegace herců a tvůrců 
filmu. Z českých filmů bych ještě rád při-
pomenul novou komedii T. Vorla Insta-
latér z Tuchlovic (6. 10.) s Evou Holubo-
vou a Jakubem Kohákem v hlavních rolích 
a romantickou komedii Pohádky pro Emu 
(3. 11.) s A. Geislerovou a O. Vetchým.

Z alternativního programu bych vás rád po-
zval na koncert Michaela Bublé: Tour Stop 
148 (3. 10.) nebo záznam operního před-
stavení z Metropolitní opery v NY, Madam 
Butterfly. Myslím, že CineStar může svým 
podzimním programem důstojně oslavit 
své 15. narozeniny.

Těším se na vaši návštěvu.

Tomáš Volt

Tomáš Volt

• 
• Narodil se 12. května 1971 

v Hradci Králové.

• Od roku 2009 je marketingovým 
ředitelem sítě multikin CineStar.

Foto: Vojta Herout

Kinopodzim 2016



V Olfinu vědí, že úspěch není 
zadarmo. Z malé lokální 
firmy se OlfinCar stal jedním 
z klíčových prodejců značek 
Škoda a Volkswagen nejen 
v Královéhradeckém kraji.

Škodovka se dá koupit na každém rohu. Vím 
to, také jednou jezdím. Její bratranec Volks-
wagen je pro svou skvělou pověst jedním 
z vozů, které také není obtížné si pořídit.

Při zvážení počtu prodejců vás napadne, že 
uživit se prodejem těchto značek nebude 
zrovna lehké. Rekordní meziroční výsledky 
jednoho z regionálních prodejců vám však 
dokáží opak. Do futuristické dvojice auto-
salonů Volkswagen a Škoda pod křídly spo-
lečnosti OlfinCar jsem se vydala najít klíč 
k úspěšnému byznysu. O cestě společnosti 
a jejích mnoha transformacích mi vyprávěl 
Ing. Viktor Kuhn, který je ředitelem společ-
nosti OlfinCar.

„Když jsme zakládali 
Olfin, vůbec jsme ne-
tušili, jakým směrem 
se bude ubírat. Pro-
dej aut nebyl původ-
ně v plánu, začínali 
jsme jako leasingová 
společnost. Olfin je 
zkratka pro obchod, 

leasing, finance,“ vysvětluje Kuhn. Původní 
obchodní záměr však začala komplikovat 
tehdejší situace na trhu. V roce 1996 získala 
malá trutnovská firma certifikaci pro prodej 

a servis automobilů a to jí otevřelo brány do 
světa úspěchu. Po deseti letech už byl Olfi-
nu Trutnov malý a zrovna tehdy se naskytla 
příležitost, jak firmu rozšířit. „V roce 2006 
jsme koupili společnost Palace, s. r. o. a její 
dceřinou společnost Auto Hradubická, a. s., 
která již Volkswagen prodávala. S příchodem 
do Hradce Králové vše nabralo větší obrátky, 
ale museli jsme nejprve zakoupený autosalon 
oddlužit. Peníze byly neustále v oběhu ve spo-
lečnosti a tato investice se vyplatila,“ popisu-
je vývoj Viktor Kuhn. I v době ekonomické 
krize se OlfinCar neustále vyvíjel. Kolem 
autosalonu Volkswagen vyrostla lakovna, 
klempírna a především showroom české 
automobilky Škoda. Na budovu autosalonu 
Škoda jsou v Olfinu právem pyšní, jako první 
v republice totiž byla postavena podle zcela 
nového konceptu. Za poslední tři roky firma 
OlfinCar vykazuje prudký růst. Každý rok se 
její obrat téměř zdvojnásobuje. „Před třemi 
lety jsme za rok prodali zhruba 1 600 auto-
mobilů, letos se dá předpokládat, že do konce 
roku jich bude 4 500,“ shrnuje Kuhn výsledky.

Přichází chvíle položit otázku, s níž jsem 
se za Viktorem Kuhnem vydala. Co stojí 
za úspěchem této společnosti? „Základem 
úspěchu jsou kvalitní zaměstnanci. Během 
ekonomické krize jsme do týmu přibrali skvě-
lé lidi na manažerské pozice a ti tu zůstali 
dodnes. Další důležitou součástí úspěchu je 
kvalitní zázemí. Již od začátku jsme do spo-
lečnosti investovali, máme nové autosalony, 
zrekonstruované zázemí, naše klempírna 
i lakovna mají certifikaci pro značky Škoda 
i Volkswagen. Je důležité zmínit i to, že pro-
dáváme dvě nejžádanější značky na našem 

trhu,“ vypočítává Kuhn. Je jasné, že za úspě-
chem je i mnoho vytrvalosti a disciplíny. Za 
několik dalších minut rozhovoru zjišťuji, že 
Viktor Kuhn je od dětství velký sportovec, 
a tak ví, že úspěchy nepřichází bez před-
chozí dřiny.

„Dá se říct, že se sport odráží i v kultuře naší 
firmy. Vždy chceme být ti nejlepší a víme, 
že bez poctivé práce to nejde. Zaměstnance 
se snažíme vybírat i podle jejich vztahu ke 
sportu, protože OlfinCar podporuje mnoho 
sportovců a akcí, kterých se i sami aktivně 
účastníme,“ vysvětluje svůj přístup Kuhn. 
Důkazem je nejen OlfinCar půlmaraton, ale 
i tým běžeckých lyžařů, který společnost 
dlouhodobě podporuje a který nese i její 
jméno. OlfinCar SKI Team je jeden z největ-
ších oddílů v České republice a jeho členkou 
je i bývalá reprezentantka Eva Vrabcová Ný-
vltová. Běžecký tým má v sestavě i další dva 
juniorské reprezentanty Terezu Beranovou 
a Ondřeje Dudka. Kromě běžců OlfinCar 
podporuje i Jana Nesvadbu, který jezdí na 
horském kole cross country. „Jsme opravdu 
rádi za to, že se naší společnosti daří natolik, 
abychom mohli podporovat tyto sportovce, 
a je to určitě činnost, ve které budeme pokra-
čovat v širším rozsahu,“ uzavírá Viktor Kuhn.

Více než dvacet let působení je pro společ-
nost zřejmě dost dlouhá doba na to, aby se 
od leasingu dostala ke sportu. Se zjištěním, 
že za úspěchem nestojí nic víc, než dlou-
hé roky práce, nasedám zpět do své Škody 
s odhodláním trénovat na OlfinCar Hradec-
ký půlmaraton.

Ludmila Nováková

Od leasingu ke 
sportu

74
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Exkluzivní
operativní
leasing

Passat

Volkswagen Passat Variant
již za 7 960 Kč měsíčně.
Pořiďte si nový vůz na operativní leasing u OlfinCaru.

Každý rok tak můžete mít nový vůz - bez akontace a bez nutnosti řešit obvyklé starosti kolem vozu.

V měsíční splátce máte již zahrnuto vše podstatné – povinné ručení, havarijní pojištění,

připojištění obvodových skel a kompletní služby autorizovaného servisu.

Autorizovaný prodejce Volkswagen, OlfinCar s.r.o.
Na Rybárně 1670, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 000 555, e-mail: prodej.hk@olfincar.cz
Královédvorská 517, 541 01 Trutnov, tel.: 499 811 960, e-mail: prodej.tu@olfincar.cz
www.olfincar.cz
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Nabídka platí do 30. 10. 2016. Měsíční splátka 7960 Kč se vztahuje na model Passat Variant Highline 2,0 TDI DSG 110 kW.
Kombinovaná spotřeba a emise CO  modelu Passat Variant: 4,0-5,4l/100 km; 106-140 g/km. Nabídka je omezena nájezdem 40 000 km za2

24 měsíců a platí pouze pro podnikající osoby. Měsíční splátka je uvedena bez DPH. Vyobrazený model je pouze ilustrační a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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Z nuly na sto 
za 3,9 sekundy

mAgneTICká přITAžLIVosT 
V12
Dvanáctiválcové motory mají již tradičně 
větší prestiž než motory jiné konfigurace. 
Jsou vyjádřením největšího možného umě-
ní ve stavbě pohonných jednotek a součas-
ně mají vynikající pověst zásluhou značné 
výkonnosti a specifického způsobu, jakým 
dodávají svůj výkon. Pod kapotou BMW 
řady 7 umístěný přepracovaný motor V12 
je zárukou zcela výjimečného způsobu 
cestování. Charakter BMW řady 7 nejlépe 
vyjadřuje právě vrcholná verze vybavená 
motorem s dvanácti válci.

unIkáTní kombInACe 
Výkonu A kuLTIVoVAnosTI
Motor V12 nového BMW M760Li xDrive 
pochází z rodiny pohonných jednotek  
M Performance TwinPower Turbo, dispo-
nuje objemem 6592 cm3, dosahuje výkonu 
441 kW/600 k při 5 500 ot./min a točivé-
ho momentu 800 Nm dostupného již od  
1 500 ot./min. S funkcí Auto Start 
Stop vykazuje kombinovanou spotře-
bu 12,6 l/100 km a produkuje emise CO2 
294 g/km. Tato luxusní limuzína dokáže 
z 0 na 100 km/h zrychlit během 3,9 s a do-
sáhnout nejvyšší rychlosti 250 km/h, pří-

padně 305 km/h (elektronicky omezena) 
v kombinaci s paketem M Driver’s. Při ná-
vrhu motoru se konstruktéři snažili zajistit 
maximální tuhost celohliníkového bloku při 
minimalizaci jeho hmotnosti. Blok motoru 
má uzavřenou koncepci, hlavy válců jsou 
přišroubovány až k nosnému rámu motoru 
umístěnému ve spodní části bloku. Tímto 
řešením je zajištěna maximální pevnost pro 
vložky válců. Speciálně je navrženo uložení 
klikového hřídele pomocí dvojice šroubů 
na hlavních ložiscích a jejich dodatečné-
ho ukotvení ze stran, které minimalizuje 
přenos příčných sil klikového hřídele. Mezi 
další komponenty motoru minimalizují-
cí vibrace a hlučnost patří hliníkové písty 
s ocelovým povlakem, kované lámané oj-
nice a samozřejmě i kovaný klikový hřídel.
Dvanáctiválec M Performance TwinPower 
Turbo je vybaven i dalšími vyspělými sys-
témy, mezi které patří vysokotlaké přímé 
vstřikování High Precision Injection, zajiš-
ťující rychlé a přesné reakce na sebemenší 

Nové BMW M760Li xDrive je vrcholným provedením 
nedávno uvedené nové generace BMW řady 7. Zcela 
výjimečnou dynamiku, dostupnou kdykoliv spolu s jedinečnou 
kultivovaností, zaručuje zážehový motor V12 s technologiemi  
M Performance TwinPower Turbo.
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pohyb plynového pedálu, stejně tak jako 
příkladně nízkou spotřebu paliva a produk-
ci emisí CO2.

TeCHnoLogIe m 
performAnCe TwInpower 
turbo
Pod krytem s nápisem „M Performance“ 
je motor V12 s úhlem rozevření válců 60 
stupňů, který má na každé straně jedno 
jednokomorové turbodmychadlo zásobují-
cí stlačeným vzduchem šest válců. Turbo- 
dmychadla se vyznačují vysokou účinnos-
tí kompresoru i turbíny. Jejich umístění je 
optimální z důvodů minimální délky výfu-
kových svodů.
Pro zajištění maximální účinnosti přeplňo-
vání za všech jízdních podmínek je stlačený 
vzduch ochlazován v nepřímých mezichla-
dičích. Tímto způsobem se zmenšuje objem 
nasávaného vzduchu a zkracuje se reakční 
čas na pohyby plynového pedálu. Nasávaný 
vzduch se v mezichladičích zchlazuje po-
mocí odděleného vodního chladicího okru-
hu napojeného na vodní čerpadlo.

m sporToVní Výfuk 
podTrHuje podmAnIVý 
zVuk moToru V12
Katalyzátory jsou umístěné co možná nej-
blíže motoru a jsou vybavené nejnověj-
ší generací čidel měřících jejich teplotu. 
Vyspělý systém čištění výfukových plynů 
zaručuje, že motor plní přísnou emisní 
normu EU6c. Výfukový systém vede pro 
maximální omezení zpětných tlaků rov-
ně a má největší možný průměr. Koncové 
tlumiče výfuku jsou vybavené aktivně říze-
nými klapkami, které mění zvuk mezi na-
prostou kultivovaností a bezhlučností až 
po plnotučný zvuk motoru V12.

VsTřIkoVání: přesnosT 
s TLAkem 200 bAr
Ve válcích centrálně umístěné vstřikovače 
přímého vstřikování High Precision Injec-
tion pracují s tlakem 200 bar (20 MPa), 
který je zárukou rovnoměrného rozmíse-
ní paliva ve spalovacím prostoru, a tudíž 
i mimořádně účinného spalování. Celkovou 
účinnost motoru zlepšuje také fakt, že pří-
mé vstřikování umožňuje pracovat s větším 
kompresním poměrem. Výsledkem je jak 
více výkonu, tak nižší spotřeba paliva.
Dvanáctiválcový motor M Performance je, 
stejně jako ostatní zážehové motory BMW, 
vybavený dvojitým proměnným časováním 
Double-VANOS. Optimalizován byl také 
systém mazání motoru V12. Systém je vel-

mi hospodárný a dodává pouze takový tlak, 
jaký je aktuálně potřeba. Namísto klasické 
měrky oleje je motor vybaven systémem, 
který množství oleje zobrazuje na displeji 
mezi přístroji.

osmIsTupňoVá 
přeVodoVkA sTepTronIC 
sport
Hnací síla nejvýkonnějšího motoru M Per-
formance prochází přes 8stupňovou pře-
vodovku Steptronic Sport. V BMW M760Li 
xDrive má specifické naladění strategie 
řazení, která se vyznačuje sportovnější-
mi změnami rychlostních stupňů a půso-
bivějším podřazováním v celém spektru 
využitelných otáček. Vše je dokonale při-
způsobené průběhu výkonu motoru V12. 
Charakteristiku řazení lze měnit pomocí 
voliče jízdních režimů Driving Experience 
Control. Řadit lze samozřejmě také páčka-
mi na volantu. V režimu manuálního řazení 
převodovka při dosažení omezovače otá-
ček nepřeřadí automaticky na vyšší stupeň, 
ale nechává vše na řidiči. Součástí výbavy 
8stupňové převodovky Steptronic Sport je 
funkce Auto Start Stop.

InTegráLní AkTIVní řízení

Součástí standardní výbavy nového BMW 
M760Li xDrive je vyspělý systém aktivního 
řízení všech kol Integral Active Steering. 
Původní systém s planetovým soukolím 

měnícím převodový poměr je nahrazen 
řízením s převodem proměnným v závis-
losti na velikosti rejdu. Převod řízení je 
nyní menší, chování vozu dolaďuje nově 
navržené řízení kol zadní nápravy, které 
se v závislosti na jízdní situaci natáčejí buď 
stejným, nebo opačným směrem opro-
ti předním kolům. Nastavení integrální-
ho aktivního řízení se mění v závislosti na 
jízdním módu zvoleném voličem jízdních 
režimů. Nastavení všech systémů regulují-
cích jízdní dynamiku i celkový projev bylo 
speciálně navrženo pro tento nejvýše pos- 
tavený model BMW řady 7.

poHon VšeCH koL bmw 
xdrIVe preferujíCí zAdní 
nápravu
Nové BMW M760Li xDrive je standardně 
vybaveno stálým pohonem všech kol BMW 
xDrive. Tento inteligentní systém rozdělu-
je hnací sílu mezi nápravy plně variabilně 
podle aktuální jízdní situace a zajišťuje tak 
nejvyšší možnou úroveň trakce a agility. 
Naladění systému BMW xDrive preferuje 
zadní nápravu, což BMW M760Li xDrive 
dodává sportovnější charakter, odpovídají-
cí automobilům M Performance.

InoVATIVní AsIsTenční 
sysTÉmy
Nové BMW M760Li xDrive je vybaveno 
stejně rozsáhlou paletou inovativních asi-
stenčních systémů jako úspěšně přijatá 
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nová generace BMW řady 7. Součástí pake-
tu Driving Assistant Plus je funkce aktivně 
udržující v jízdním pruhu s ochranou před 
nárazem z boku, prevence proti nárazu 
zezadu a upozornění před automobily při-
jíždějícími ze strany. Poloatomatizovanou 
jízdu umožňuje asistent jízdy v kolonách, 
kterého lze použít na všech typech silnic. 
Aktivní systém pro udržování rychlos-
ti s funkcí Stop & Go umí nově po stisku 
tlačítka přizpůsobit rychlost jízdy aktuál-
nímu rychlostnímu limitu. Připravena je 
také nová generace kamerového systému 
Surround View včetně 3D a panoramatic-
kého pohledu.

dynAmICkÉ prVky 
podTrHují Vnější VzHLed
S nezaměnitelnou jednoznačností je 
z BMW M760Li xDrive jasně patrná dyna- 
mika typická pro modely M Perfor- 
mance. Sportovní vzhled je dán kromě ji-
ného i předním nárazníkem se zvětšenými 
nasávacími otvory či exkluzivními M koly 
z lehkých slitin designu 760M o průměru  
20 palců, lakovanými matně šedou barvou 
Cerium Grey. Exkluzivní galvanizovaná po-
vrchová úprava Cerium Grey je použita také 
na rámečku a příčkách masky chladiče, na 
příčce ve spodní části předního nárazní-
ku, jako ozdoba na vnějších klikách, vzdu-
chových průduších Air Breathers, bočních 
dveřích a víku zavazadlového prostoru. Tím 
se vrcholné provedení BMW M760Li xDrive 
vizuálně odlišuje od ostatních verzí BMW 

řady 7. Mezi další speciální rysy vnějšího 
designu patří vnější zpětná zrcátka lakova-
ná šedou barvou Cerium Grey, nápisy V12 
na zadních sloupcích, loga M na bocích 
za předními koly a nápis xDrive na víku 
zavazadlového prostoru. Také koncovky  
M sportovního výfuku s aktivními klapkami 
mají galvanizovanou úpravu v barvě Ceri-
um Grey.

známÉ prVky  
m performAnCe TAkÉ  
pro interiér
Známý charakter BMW M Performance je 
jasně patrný také uvnitř nového modelu. 
Exkluzivní kůží čalouněný M volant nese 
logo M a jeho tlačítka mají matně chro-
movanou povrchovou úpravu Pearl Gloss 
Chrome, která je použita také na zadních 
stranách řadicích páček umístěných na 
volantu. Osvětlené nápisy V12 na nástup-
ních prazích jsou při nastupování pří-
slibem výjimečných jízdních zážitků. To 
samé platí také pro rychloměr cejchovaný 
do 330 km/h. Specialitou BMW M760Li 
xDrive jsou i M pedály a M opěrka pro le-
vou nohu. Prostor mezi sedadly kolem 
voliče převodovky je vyplněn dekoračním 
panelem s leskle černým klavírovým lakem 
Piano Black, na němž je umístěn nápis V12. 
Stejné označení se nachází na středové lo-
ketní opěrce v zadní části, a to v případě, 
když je součástí výbavy volitelný ovládací 
panel Touch Command Panel.

komforT VyTVářený 
moderním A Luxusním 
prosTředím
Elektricky nastavitelná komfortní přední 
sedadla s paměťovou funkcí a černé dře-
věné obložení Fineline s vysoce lesklým 
kovovým vloženým páskem vytvářejí spolu 
s koberci s vysokým vlasem dojem mimo-
řádné kvality a propracovanosti. Luxus-
ní atmosféru uvnitř vozu podtrhuje také 
antracitové čalounění stropu. Exkluzivní 
kůže Nappa je použita na sedadlech, jejich 
bočnicích, na hlavových opěrkách, dveřích 
a středové loketní opěrce. Tím vytváří do-
jem doslova hýčkajícího luxusu.

bmw m760LI xdrIVe 
V12 exCeLLenCe jAko 
volitelné provedení
Pro zákazníky, pro něž je vzhled BMW 
M760Li xDrive příliš dynamický a upřed-
nostňují méně výrazné vyjádření luxusu, je 
bez příplatku připraveno provedení BMW 
M760Li xDrive V12 Excellence. Tato vari-
anta ukazuje jiný charakter BMW M760Li 
xDrive tím, že nedisponuje M aerody-
namickým paketem a používá specifická 
kola BMW Individual s paprsky ve tvaru W 
a designem 646 s vysoce lesklou povrcho-
vou úpravou a průměrem 20 palců. Použité 
pneumatiky mají vpředu rozměr 243/40 
R20 a vzadu 275/35 R20. Brzdové třmeny 
jsou lakované leskle černou barvou. Zá-
kazníci, kteří zvolí provedení BMW M760Li 
xDrive V12 Excellence, mohou očekávat, 
že v horní části nasávacích otvorů bude 
přes celou šířku vozu chromovaná lišta. 
Svislé příčky masky chladiče jsou stříbrné 
s leskle chromovanými čelními plochami. 
Také další ozdobné prvky na karoserii mají 
lesklou chromovanou povrchovou úpravu. 
Namísto označení modelu má provede-
ní BMW M760Li xDrive V12 Excellence na 
víku zavazadlového prostoru nápis V12. 
Hranaté koncovky výfuku s pochromova-
ným povrchem mají nově ještě dodatečný 
chromovaný rámeček. Uvnitř vozu je nově 
použitý BMW volant se dřevem vykláda-
ným věncem, logo V12 se po nastartování 
rozsvítí mezi přístroji a přehlédnout nelze 
ani rychloměr se stupnicí do 260 km/h. 
Specifický charakter provedení V12 Exce-
llence dokresluje i komfortně laděná vý-
fuková soustava s kultivovaným zvukovým 
projevem.

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

Příští číslo
očekávejte začátkem prosince

Kouzlo Vánoc
Kam vyrazit za nejkrásnějšími 
vánočními trhy v Evropě

Tipy na zimní 
aktivity
Jak si užít (a ne jen přežít) zimu

Na lyže!
Tipy na nejlepší horská střediska 
u nás i v Evropě

Krakonoš 
a lyžníci
Na české hory za lyžováním 
i romantikou ve stopách slavných 
filmů



Na lyže!




