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Milé čtenářky a milí čtenáři Quartieru,

lámaly jsme si hlavu, co všechno by mělo přinést letní číslo našeho magazínu. Pak jsme se prostě jednou 
všechny tři sešly v teplém jarním dni na terase u kávy a mluvily o tom, co pro nás znamená léto.

Léto je přece hlavně dovolená u vody. Ale taky grilování pod širým nebem. Letní hity, které prostě patří 
k atmosféře letních dnů. Léto jsou i nostalgické vzpomínky na léta strávená u táborových ohňů. Léto je ale 
i sport, nákupy, nepřeberně akcí ve městě i mimo něj, nové zážitky… krátce a jasně – léto je každý rok hodně 
stejné, ale i trochu jiné podle toho, jaké si ho uděláme.

A tak byl obsah letního vydání Quartieru na světě. Čeká Vás v něm opět téměř sto stran čtení, které si s se-
bou můžete vzít na dovolenou, nebo Vás i samo inspiruje k tomu, kam se vydat.

Ať už léto strávíte jakkoliv, užijte si ho! A ať se Vám nový Quartier dobře čte.

Srdečně

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky magazínu

Michaela Zumrová
šéfredaktorka

Editorial
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Na snímku zleva: Michaela Zumrová, Jana Zbořilová a Monika Staňková. Foto: FiftyFifty kreativní agentura
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Jarní číslo mezi 
nablýskanými vozy

Vítězka taneční soutěže „StarDance …když 
hvězdy tančí“ Veronika Lálová a šampion kuli-
nářské show „MasterChef“ Jiří Halamka zazářili 
na titulní straně v pořadí již třetího čísla Krá-
lovského magazínu Quartier. A nejen tam! Ne-
nechali si totiž ujít slavnostní soirée v showro-
omu společnosti OlfinCar Hradec Králové, kde 
jsme nové jarní číslo poprvé představili. Mezi 
nablýskanými škodovkami a volkswageny se 
procházely tváře známé ze stránek našeho 
magazínu, nechyběli jeho partneři ani neotřelý 
program v podobě předváděcích jízd nebo fo-
tokoutku CVAKMAT.

(red)

Slavnostní představení čísla v OlfinCar Hradec Králové. Foto: Jakub Misík

léto 2017 Quartier





Edita Dědičová (uprostřed) a Jiřina 
Dědičová (vlevo) - Hodiny Dědič

Jiří Jiroušek - Magnalink David Jaroš - Bikero Tomáš Kleiber - Hotel Nové 
Adalbertinum

Naďa Machková Prajzová - Muzeum 
východních Čech

Miloš Kunc - Vinotéka u Mazlíka Jan Moravec - MS Haus Otakar Hrouzek ml. - Hyundai

vítá nové členy!
V královské společnosti Quartier Clubu jsme přivítali už řadu tváří známých nejen ze stránek našeho magazínu, 

ale především ze společenského a obchodního života v Hradci Králové. Slavnostní okamžik předávání členského 
certifikátu proběhl pokaždé jinak. Dělíme se s Vámi alespoň o některé z nich prostřednictvím momentek 

zachycujících nové členy Quartier Clubu.

Šéfredaktorka Michaela Zumrová 
a umělecký fotograf Jadran Šetlík

Adam Staněk - Penzion Blatnička Martina Čížová - Legalcom 
advokátní kancelář

Oldřich Tamáš - Televize V1

8
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Karel Pacák ml. a Ondřej Pacák - 
Polstrin

Filip Košťál - Revitalizace Kuks Pavel Hloušek - Park Golf Hradec 
Králové

Jiří Bodlák - Restaurace Aquarium

Robert Jedlička - Café Local Luboš Janhuba - Nadační fond 
Varhany pro Filharmonii HK

Honza Řičař - Radio Černá Hora Milan Toupal - Agentura Bambina

Martin Trojan - KTM Trojan MUDr. Martin Váša, Ph.D. - 
Hradecká Estela

Denis Doksanský - Centrum SION Martin Soukup - Mountfield 
Business Club

Zveme do 
klubu i Vás…
O co jde? Quartier Club chce:

sdružovat inzerenty, partnery a přátele 
Quartier magazínu,

sbližovat je a pomáhat jejich vzájemnému 
partnerství,

pořádat pro ně setkání a zajímavé akce.

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

skutečně královská společnost

Monika Staňková & Jana Zbořilová

vydavatelky magazínu Quartier

je členem Quartier Clubu

v období 1. 6. 2017 - 31. 5. 2018

název společnosti
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dAvId & JuSTýNA dráBkOvI:

Hlavní je 
nikdy se 
nevzdat



Jak se velkému milovníkovi umění, 
literatury a divadla vychovává dce-
ra v době internetu, sociálních sítí 
a youtuberů?
DD: Jsem kulturní všežravec a v podsta-
tě mě baví to, co ji. Ať to v mém případě 
zní sebedivněji. Od doby, kdy se narodi-
la a začala vnímat, se s ní snažím být co 
nejvíc v kontaktu a zajímat se o její svět. 
Není to tak těžké, protože máme rádi stej-
nou hudbu, i na filmy koukám nejradši 
s ní. Ani youtuberská scéna mi není cizí, 
třeba nedávný Utubering v Praze jsme si 
s Justýnou moc užili. Koupil jsem si tam 
minecraftovou šálu. Myslím, že když rodič 
vezme svoje dítě na takovou akci, je to ne-
průstřelný důkaz lásky.
JD: Tati, vždyť jsi nepoznal ani Shopaholic 
Nicol.
DD: Myslel jsem, že to je nějaká holka, co 
tam prodává popcorn, no. Ještěže jsi mě 
poučila (smích). Každopádně i přes mé 
evidentně základní neznalosti jsem rád 
u toho. Justýna jde pomalu do puberty a je 
mi jasné, že to s ní bude hodně nahoru 
a dolů, počítám, že se jí asi nebude pořád 
chtít být s tátou v Dobřichovicích, nicmé-
ně doufám, že neztratíme společnou řeč 
a budeme si pořád pro život důležití. Navíc 
je to generace, pro kterou chci ještě dělat 
divadlo, je to pro mě publikum, se kterým 
bych se rád ještě domluvil.

Justýna je vaše jediná dcera, tatín-
kova holčička, jak se chystáte na to, 
až vám bude domů vodit nápadníky?
DD: Sám jsem zvědav, jak na to budu rea-
govat. I když jednoho kluka už měla, cho-

O odcházejícím uměleckém šéfovi hradeckého Klicperova divadla se toho 
napsalo už mnoho. Že je uznávaný divadelní dramatik, režisér, laureát pěti 
prestižních cen Alfréda Radoka nebo milovník nekorektního politického 
humoru. David Drábek je však podle svých slov především otec desetileté 
Justýny a docela normální, čerstvě rozvedený chlap, který znovu našel 
svůj domov v Dobřichovicích u Prahy. „Všechny úspěchy na poli umění, 
všechny ceny, co jsem kdy dostal, jsou fajn a vážím si jich. Ale za svůj 
největší životní úspěch beru fakt, že přes všechno zlé mám fungující 
rodinu,“ říká ve svém vůbec prvním společném rozhovoru s dcerou.

dili spolu dva nebo tři roky, ale moc se 
nevídali. Možná proto jim to tak dlouho 
vydrželo.
JD: Nemyslím, že bude ten hysterický táta. 
Podle mě to vezme dobře.
DD: Nejvíc mě děsí představa, že by snad 
mojí holčičce měl někdo ubližovat. První 
reakcí by pochopitelně bylo roztrhat toho 
chlapa na kusy.
JD: Tati, vždyť přece víš, že kdyby mi chtěl 
někdo ubližovat, tak se nedám. Nenechám 
se opít rohlíkem.
DD: (smích) To se krásně poslouchá v de-
seti letech, ale láska bývá slepá, holčičko, 
a rozum někdy vypíná. Což je ale možná na 
jednu stranu dobře, protože kdybychom 
všechno v životě řídili rozumem, tak by-
chom pravděpodobně vyhynuli. Já měl od-
malička jedno velké přání, a to mít dceru 
jménem Justýna. To se mi v 36 letech spl-
nilo a naprosto mi to změnilo život. Bylo 
pro mě důležité, jak se říká, zasadit strom, 
což jsme s bratrem udělali, máme na za-
hradě dvě borovice, koupit dům a zplodit, 
v mém případě, dceru. Justýna je ta nej-
podstatnější věc v mém životě. Před veš-
kerou prací a showbyznysem je mi moje 
rodina nejmilejší. Všechny úspěchy na poli 
umění, všechny ceny, co jsem kdy dostal, 
jsou fajn a vážím si jich. Ale za svůj největší 
životní úspěch beru fakt, že přes všechno 
zlé mám fungující rodinu.

Tím zlým asi myslíte rozchod s ma-
minkou Justýny, herečkou Janou 
Bernáškovou známou ze seriálu Uli-
ce nebo Vyprávěj. Ta se před pěti lety 
vdala za scénáristu Rudolfa Merkne-
ra a mají spolu syna. Jak spolu všich-
ni vycházíte?
DD: Když chtějí média poradit, jak přestat 
s alkoholem, volají Hanákovi. Když chtějí 
vědět, jak vychovávat dítě společně s bý-
valou ženou a její novou rodinou, volají 
většinou mně (smích). Jsem nesmírně rád 
za to, že to tak je. Když jsme se s mamin-
kou Justýny rozešli, byly dceři tři roky 
a mně nastala úplná doba temna. Tahali 
jsme se o Justýnu po soudech, měl jsem 

„Za svůj největší životní 
úspěch beru fakt, že 

přes všechno zlé mám 
fungující rodinu.“
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vyměřený den a hodinu, kdy jsem ji mohl 
vídat, připadal jsem si jak ve zlém snu. Bylo 
to těžké období pro všechny. O to víc si 
vážím toho, že teď spolu vycházíme dobře. 
Prakticky denně si voláme, ale ne jen kvů-
li provozním věcem, co by Justýna měla, 
nebo neměla dělat. Od začátku pro mě 
bylo klíčové, aby byl jejím otčímem někdo, 
komu věřím a o kom jsem přesvědčen, že 
bude o Justýnu obětavě pečovat, a tak to 
naštěstí je. Rudolf je prima chlap, se kte-
rým vycházím perfektně. Když si dceru 
vyzvedávám nebo jen přijedu na návštěvu, 
tak s tím nemá absolutně problém, ještě 
jde a udělá mi něco k jídlu. Je to pro mě 
velká úleva. Už jsou pryč doby, kdy soud 
rozhodoval o tom, kdy jsem mohl svoji 
dceru vidět. Dneska zvednu telefon a do-
mluvíme se. Není problém, když se mi za-
steskne, abych ji třeba jen odvezl ze školy, 
byť je to otázka půl hodiny. Justýnka navíc 
získala brášku, společně se navštěvujeme, 
oni spí u mě, já u nich. Jsem rád, že fun-
gujeme jako rodina, strašně rád. Kdyby 
Justýnu vychovával někdo, ke komu bych 
neměl důvěru, bylo by to pro mě doslova 

životní trauma. Jednou je to moje dítě, 
spolupřivedl jsem ji na svět a mám za ni 
zásadní zodpovědnost.

Zatímco vaše bývalá partnerka má 
novou rodinu, vy jste se nedávno 
rozvedl s herečkou Henrietou Hor-
náčkovou, takže je teď jedinou dá-
mou po vašem boku dcera Justýna. 
Mluví vám do výběru nových poten-
ciálních partnerek?
JD: Ženský mu hodnotím, a když se mi ně-
jaká nelíbí, řeknu to.

DD: To je pravda, aktivně mi hledá žen-
skou. Vždycky začne zvedat to svoje obo-
číčko a říká: „Co, tati, tahle by se ti nelíbi-
la?“ Víte, vždycky jsem si myslel, že až se 
jednou ožením, bude to navždy. Myslím, že 
si to tak říká každý chlap, až jednou řeknu 
ano, bude to to pravé. Pak najednou sedíte 
u soudu a po chvíli odcházíte jako rozvede-
ný jedinec. Navíc v mém případě se v tom 
nepříjemně nimral i bulvár. Jen si zkus-
te zadat moje jméno do Blesku, vypadne 
vám, že jsem ten, co má dítě s Bernáško-

vou a rozvádí se s Hornáčkovou, nic jiné-
ho. I když možná to je dobře, kdyby o mně 
napsali něco hlubšího, vypadlo by vám, že 
jsem kretén (smích). V rodině jsme teď tři 
rozvedení Drábkové – já, brácha i tatínek. 
Ten se nikdy nepřenesl přes rozchod s naší 
maminkou. Prošli jsme si v nedávné době 
i nějakými nemocemi, ale hodně nás to 
spojilo, držíme spolu, a to mi pomáhá tohle 
období v životě překonat. Máme s Justýn-
kou jedno společné heslo: nikdy se nevzdat. 
Vždycky, když jednoho nebo druhého něco 
trápí, řekneme si ho. Každopádně co se žen 
týče, jsem zvědav, co mi jako rozvedenému 
chlapovi se skoro pubertální dcerou osud 
ve vztazích přinese.

Justýno, jakou byste tedy tatínko-
vi přála partnerku, jakou byste mu 
schválila?
JD: Přála bych mu hodně hodnou, hod-
ně mladou a tak trochu frajerku, která by 
ale zároveň byla zodpovědná. A taky, aby 
chápala náš humor, co s tátou máme. To 
je důležité.
DD: Humor především a toleranci. Ženy 
v mém životě vždycky hrály velkou roli. 
V mládí jsem býval dost sukničkář, kvůli 
ženským jsem dokonce zanedbával školu. 
Vždycky jsem v ředitelně vysvětloval, že 
nemůžu chodit na hodiny, protože mám 
několik přítelkyň a všechny je navštívit za-
bírá dost času (smích).
JD: A co ti na to říkali tvoji rodiče?
DD: Ne všechno se dozvěděli, víš.

Vaše dcera se narodila do umělecké 
rodiny, má za sebou pár menších rolí 
a zatím to vypadá, že se vydá stejnou 
cestou. Jste rád, nebo byste si pro ni 
představoval jiný život?
DD: Chtěli jsme, aby se Justýnka jednou 
živila jinak než divadlem, nějak poctivě 
(smích). Je to ale asi nemožné, když tím 
dítě odmalička načichne a vyrůstá v tom.
JD: Mě to hrozně baví, ráda se předvádím. 
Hodně tancuju a maluju, s kamarádkou si 
točíme i vlastní klipy. Jednou nás vzal tať-
ka dokonce v divadle na podium, v hledišti 
sice zrovna nikdo neseděl, ale i tak se mi 
to líbilo.

„Tátovi bych přála hodnou 
ženu. Hodně mladou 

a tak trochu frajerku, co 
by chápala náš humor.“

Foto: Jakub Misík
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DD: Brávali jsme Justýnu do divadla už 
jako maličkou, ještě když jsem psal pro 
Divadlo Minor, a je fakt, že to tam odjak-
živa milovala. S oblibou chodila s herci na 
děkovačky her, ve kterých nehrála. Prostě 
tam s herci přišla, ukláněla se a děkovala. 
Měla pocit, že by jí lidi měli aplaudovat.
JD: Když už bych měla být herečka, tak ne 
česká, spíš anglická.
DD: Tak to ještě, že jsme dneska spolu pi-
lovali tu angličtinu, viď.
JD: Neumím si ale představit, že by mě 
jako herečku táta režíroval a říkal mi, co 
dělám špatně. Hodně bych si to brala.
DD: Je hodně paličatá, taková svéhlavička. 
Myslím, že by to bylo náročné pro oba.

Bere vás tatínek na premiéry svých 
her i do Klicperova divadla?
JD: Bere a jsem na něj vždycky hrozně 
pyšná, mám z toho radost.
DD: Pro mě je to taky radost, mít rodinu 
v hledišti. Ty poslední dny před premiérou 
už jste smířeni s tím, že to nějak dopad-
ne, že někdo něco pokazí, s tím se počítá. 
Vždycky je pro mě ale podstatné, aby ro-
dina dobře viděla. Když se sejdeme všichni 
a k tomu ještě další přátelé a známí jako 
třeba Honza Hřebejk, tak je nás opravdu 
jak opic a v divadle jsou ze mě nešťastní, 
že chci tolik míst (smích).

Nedávno jste po osmi sezónách ve 
funkci uměleckého šéfa oznámil 
v Klicperově divadle konec, jaké je to 
odcházení?
DD: Je to těžké odcházení. Ono je těžké 
vždycky, ale konkrétně v Hradci naštěstí 
není vůbec smutné. Už jsem opravdu po-
třeboval pauzu. Osm let jsem byl umělecký 
šéf, zároveň autor a zároveň režisér. Po-
třebuji si odpočinout od té obrovské zod-
povědnosti za herce, protože přece jen na 
mně z velké části leželo, jestli budou mít 
práci, jakou budou mít práci, kam se pro-
fesně posunou, jestli je propustím, nebo 
ne. Otevřeně jsem mluvil o tom, že jsem 
se z toho stresu dvakrát sesypal. Cítím, že 
potřebuju znovu načerpat síly, chci do-
psat knihu, tvořit a být nablízku Justýnce. 
Rodina byla další velmi podstatný důvod, 
proč jsem se rozhodl skončit. Navíc bych 
do budoucna rád ještě nějaké divadlo vedl, 
ještě bych se na jednu éru cítil, a tak bu-
dou nové síly a elán potřeba. Těším se, že 
teď budu v Hradci ten hýčkaný hostující 
autor a režisér. Zatím jsme se na příští se-
zonu domluvili na dvě hry a pak se uvidí.

Když byste se měl ohlédnout za těmi 
osmi lety v Hradci, zhodnotit svoji 

práci, co byste řekl?
DD: Že Hradec pro mě znamenal absolut-
ní velkolepost, vrchol kariéry. Měl jsem 
v Hradci absolutní svobodu, cokoli jsem 
chtěl psát, jsem psát mohl. To se vám jen 
tak někde nepoštěstí. Navíc, když si vzpo-
menu na 80. léta, kdy patřilo Klicperovo 
divadlo k nejhorším v republice, tak o to 
víc jsem teď na něj pyšnější. No a v ko-
nečném důsledku to není tak, že bych 
odcházel a za mnou spálená zem. Předá-
vám divadlo dosavadní dramaturgyni Janě 
Sloukové, což sice není úplně standardní, 
aby dramaturg přešel na pozici umělec-
kého šéfa, ale ona je určitou garancí, že 
směr, který jsem udal, zůstane. Taky by 
mohl přijít úplně nový šéf a všechno ob-
měnit jenom proto, aby nežil v mém stínu 
a strhl pozornost na sebe. I když v tako-
vém snažení by ho pravděpodobně za-
stavily ekonomické faktory. Zanechávám 
za sebou živý odkaz, moje inscenace se 
pořád hrají a jsou divácky oblíbené. Niko-
mu se nechce z repertoáru stahovat Figa-
rova svatba nebo Koule, když mají takový 
divácký ohlas a i po tolika reprízách se 
představení dokola vyprodávají. Obecně 
je divácký ohlas v Hradci pro mě něco zá-
zračného. V hledišti vedle sebe běžně sedí 
lopaťák i kravaťák, ale na závěr se všichni 
zvednou a jsou schopní vám deset minut 
aplaudovat, i když by mohli dávno spěchat 
na městskou, na pivo nebo domů k televi-
zi. To vždycky říkám hercům, jaká je vzác-
nost a že to je to nejvíc, co můžou dostat. 
To je v divadle ten vrchol.

V minulosti jste několikrát řekl, že 
místní diváci mají jednu „vadu“ - 
mají rádi hlavně komedie, politická 
satira, kterou tak rád píšete, je tolik 
nebaví.
DD: Je to tak, nemají rádi, když se v diva-
dle řeší politika. Vždycky jim tuhle, pro 
ně hořkou pilulku, musíte zabalit aspoň 
do kila čokolády. Pro Čechy obecně má 
divadlo především zábavnou funkci, což 

pro mě jako autora komedií je sice dobré, 
ale zároveň je to hrozně málo. Divadlo má 
přinášet nějakou katarzi, má vás nějak za-
sáhnout, zvednout ze židle.

Tuhle potřebu si kompenzujete ales-
poň na facebooku, kde se nebojíte do 
politiků pořádně opřít. Řešíte politi-
ku i doma s dcerou?
JD: O politice se s tátou nebavíme, ale 
když mi o nějakém řekne, že je špatný 
nebo komunista, tak mu to věřím.
DD: Je těžké se před ní držet, ač je jí te-
prve deset, tak rozumově je podstatně 
vyspělejší a musím si často připomínat, že 
je to pořád ještě dítě. Protože ač je velmi 
vnímavá, tak její dušička je pochopitelně 
strašně dětská. Celý život se k ní snažím 
přistupovat jako k sobě rovné a nikdy, a to 
musím zaklepat, jsme nezradili svoji zása-
du, že si můžeme všechno říct. Tak to má 
ostatně nastavené i s maminkou a myslím, 
že nám oběma je ctí, když za námi jako 
za rodiči přijde a svěří se se svými trably. 
Přeji si hrozně moc, aby to tak zůstalo.

Michaela Zumrová

„Diváci nemají rádi, když 
se v divadle řeší politika. 
Vždycky jim tuhle, pro ně 

hořkou pilulku, musíte 
zabalit aspoň do kila 

čokolády.“

David Drábek
• Narodil se 18. června 1970 

v Týništi nad Orlicí.

• Vystudoval Filozofickou fakultu 
Univerzity Palackého v Olo-
mouci.

• Od sezony 2008/2009 byl 
uměleckým šéfem Klicperova 
divadla, letos na jaře ohlásil 
konec.

• Jeho zatím posledním počinem 
byla hra Netopýr na motivy 
operety Richarda Strausse.

• Je rozvedený, ze vztahu s he-
rečkou Janou Bernáškovou má 
desetiletou dceru Justýnu.

• Žije na břehu Berounky v Dob-
řichovicích u Prahy.

Foto: Jakub Misík

léto 2017
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hudeBNÍ meJdAN S rAdIem 
ČerNá hOrA

Kapely jako No Name, Jelen, Ready Kirken, 
Jazz Police, ATMO music nebo zpěvačka 
Lenny. To byla hlavní hudební lákadla 24. 
plesu Radia Černá Hora, který se tradičně 
konal v prostorách Kongresového centra 
Aldis v Hradci Králové. Koncerty pulzova-
ly třemi sály, nechyběla ani zábavní foto-
budka, ze které si příchozí domů odnášeli 
nezapomenutelnou památku v podobě ori-
ginálních fotografií. Akce byla beznadějně 
vyprodaná týdny dopředu a ujít si ji nene-
chala ani redakce Královského magazínu 
Quartier. Na snímku jeho vydavatelky Jana 
Zbořilová (vlevo) a Monika Staňková.

 Jaro v Hradci 
stálo za to!
Nuda v Hradci nehrozí, alespoň uplynulé jarní měsíce jsou toho důkazem. Výběr akcí byl totiž 
opravdu rozmanitý, na své si přišli milovníci tance, hudby, filmu i sportovní nadšenci.

Běh prO AquApuru

Desítky běžců neváhaly v polovině května 
obout sportovní boty a v dresu nadačního 
fondu AQUAPURA vyrazit do centra města. 
V pořadí již 5. ročník tohoto charitativní-
ho běhu, který se letos konal v rámci XXIV. 
česko-slovenské konference o trombóze 
a hemostáze v Hradci Králové, vynesl tak-
řka 24 tisíc korun. Tyto peníze pomůžou 
pacientům trpícím poruchami srážlivosti 
krve. Na startu v areálu TJ Sokol na Eliščině 
nábřeží nechyběly mimo jiné ani basketba-
listky z týmu Hradecké lvice.

FILmOvé SkvOSTy NA 
FeBIOFeSTu

Slavnostní premiérou dánského filmu Zabi-
jáci z maloměsta začaly 3. dubna v multi-
kině Cinestar regionální ozvěny Febiofestu 
v Hradci Králové pod taktovkou místní po-
řadatelské agentury Wamak. Na promítání 
osobně dorazil i prezident festivalu, reži-
sér Fero Fenič (na snímku vpravo), který 
na počest zahájení vystřelil do zaplněného 
sálu zlatavé konfety. V následujících dnech 
mohli diváci v rámci festivalu zhlédnout 
italský snímek Naprostí cizinci, kopro-
dukční film Přes kosti mrtvých s českým 
hercem Miroslavem Krobotem nebo fran-
couzské drama Polina.

léto 2017 Kultura
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inzerce

CeNy prO NeJLepšÍ 
SpOrTOvCe v krAJI

Každoroční anketu Nejúspěšnější spor-
tovec Královéhradeckého kraje vyhrál už 
potřetí střelec David Kostelecký, který 
skončil čtvrtý na loňských olympijských 
hrách v Riu. Na slavnostním vyhláše-
ní v Kongresovém centru Aldis v Hrad-
ci Králové koncem března však převzali 
ceny i trenéři, mládež a nejlepší handi-
capovaní sportovci. Tím nejlepším spor-
tovním kolektivem uplynulého roku se 
stali hokejisté Mountfieldu HK. Součástí 
večera byl i kulturní program, nechyběly 
ukázky sportovní gymnastiky nebo tance.

STArT CykLISTICkéhO 
SerIáLu NOvACup

Poslední dubnový den byl v Hradci ve zna-
mení úvodního závodu seriálu maratonu 
horských kol Nova Cup. Oblíbený závod 
s mezinárodní účastí si vychutnali jezdci 
na třech trasách dlouhých 91, 62 nebo 23 
kilometrů. Nova Cup se skládá z celkem 
šesti závodů po celé republice, vrcholem 
sezony seriálu jsou pak Gočárovy schody – 
exhibiční závod, který se koná 28. září přímo 
v historickém centru krajské metropole. 
Pořadatelé navíc kromě dechberoucí zá-
vodní podívané slibují i letos bohatý dopro-
vodný program.

OSvěTOvá AkCe: 
zAOSTřeNO NA prSA

Zdravotně-osvětovou akcí Zaostřeno na 
prsa žilo víc jak jeden květnový týden 
Baťkovo náměstí v Hradci Králové. Cílem 
kampaně zaměřené na všechny generace 
bylo upozornit veřejnost na to, jak důležitá 
je prevence v boji proti rakovině prsu. Na 
místě nechyběly mladé ženy coby vyško-
lené lektorky, které si samy tímto one-
mocněním prošly a zájemce učily správné 
technice samovyšetření prsu. Program 
doplnila i setkání s odborníky z řad lékařů. 
Dominantou pak byla stěna tvořená odlitky 
prsou zdravých i nemocných žen.

(red)

léto 2017 Kultura
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Dobrým důvodem k oslavě bude ostatně 
i dlouhá léta očekávané dokončení mis-
trovských varhan a zejména jejich instalace 
v sále Filharmonie. Práce spojené s osaze-
ním varhanních skříní do bočních prostor 
pódia si sice vyžádají přerušení provozu 
v sále, které potrvá od poloviny září přibliž-
ně měsíc, ale výsledek bude stát za to. „Po 
instalaci budou varhanní skříně postupně 
osazovány píšťalami a hotovo bude koncem 
prosince. Ke slyšení budou varhany ale až po 
časově náročnější intonaci. Naplno se roze-
znějí při slavnostním koncertu varhanních 
symfonií 15. března 2018,“ zve s předstihem 
Václav Derner všechny, kteří dosud zvuk 
varhan na domácí scéně hradecké filhar-
monie postrádali.

Co bude v nové sezóně, kterou Filharmonie 
tradičně odehraje pod sloganem „Hrajeme 
v barvách Hradce“, ještě nové? Do nabíd-
ky abonentního předplatného se po roč-
ní přestávce vrací Červená řada – cyklus 
Opera-balet. V ostatních abonentních řa-

dách si pak přijdou na své příznivci klasické 
hudby (Bílá a Žlutá řada), opery a muzikálu 
(Červená a Zelená řada), ale i ti, kteří fan-
dí spíše crossoverovým projektům (Modrá 
řada). Milovníky náročnější soudobé hudby 
letos na podzim opět přivítá festival Hu-
dební fórum, zatímco rodinám s dětmi pat-
ří Oranžová řada předplatného.

Emil Stelinger

„Ač je 40 let jistě příležitostí ke slavení, my 
sami ve Filharmonii neplánujeme se na ´ku-
latinách´ dlouze pozastavovat, ale bereme je 
spíše jako nádech a vykročení k padesátce,“ 
říká ředitel hradecké filharmonie Václav 
Derner. Připouští, že i přesto se ve Filhar-
monii v nové sezóně slavit bude. A důvodem 
přitom není jen samotné jubileum.

Hned po zahajovacím koncertu s hradec-
kým klavíristou Matyášem Novákem bude 
prvním narozeninovým gratulantem Dag-
mar Pecková, která 26. září vystoupí spolu 
s Filharmonií Hradec Králové s programem 
nazvaným To nejlepší z Carmen. V podání 
Filharmonie a sólistů zazní ve velkém sále 
Kongresového centra Aldis koncertní prů-
řez touto nejznámější operou Georgese 
Bizeta. Dva měsíce poté, 25. listopadu, 
Filharmonie přidává další koncert projek-
tu Michael Jackson Symphony – úspěšné-
ho společného díla Moondance Orchestra 
Martina Kumžáka a hradeckých filharmoni-
ků, jehož první tři koncerty byly vyprodané.

FILhArmONIe hrAdeC kráLOvé:

Dáma v nejlepších 
letech

Není slušné prozrazovat věk dámy, ale u první dámy symfonické hudby v Hradci Králové snad můžeme udělat 
výjimku. Hradecká filharmonie oslaví s nadcházející koncertní sezónou už 40. narozeniny. A to je důvod nejen ke 

gratulaci, ale i k oslavě.

To nejlepší z Carmen
Přijďte společně s Dagmar Pec-
kovou pogratulovat Filharmonii 
Hradec Králové k jejím 40. naro-
zeninám na výjimečný koncert 
26. 9. 2017 do hradeckého Aldisu. 
Vstupenky jsou již v předprodeji! 
Více na www.fhk.cz.

léto 2017 Kultura





Andělské portréty 
od Jadrana Šetlíka
Královský magazín Quartier chystá ve spolupráci s uměleckým fotografem Jadranem Šetlíkem 
unikátní charitativní kalendář, jehož výtěžek pomůže pacientům trpícím poruchami srážlivosti krve.
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Přispět můžete i vy
Pokud byste rádi na charitativ-
ní kalendář Andělské portréty 
přispěli, napište na e-mail:
redakce@quartiermagazin.cz. 
Odměnou vám bude logo v ka-
lendáři, pozvánka na slavnostní 
dražbu a dobrý pocit.

plátno. Tohoto efektu jsem docílil pomocí 
technologie, při níž emulzi z klasické, ruč-
ně nazvětšované fotografie, přenáším na 
malířské plátno. Díky poslední povrchové 
úpravě hotového portrétu pomocí štětce 
a speciálního gelu je pak každý obraz ori-
ginálem, který osobně signuji,“ vysvětluje 
Jadran Šetlík.

A právě na takovéto fotografie se můžete 
v chystaném kalendáři těšit. Půjde o limi-
tovanou edici a prvních deset kusů Jadran 
Šetlík vlastnoručně podepíše.

(red)

Andělské portréty. Tak pojmenoval známý 
umělec svůj benefiční projekt, jehož pro-
střednictvím pravidelně pomáhá lidem, 
kterým život uchystal nejeden pád. Ten-
tokrát spojil při jeho přípravě síly s ma-
gazínem Quartier a rozhodl se výtěžek 
z unikátního kalendáře věnovat nadační-
mu fondu AQUAPURA, který se jako jediný 
v České republice zaměřuje na pacienty 
s tromboembolickou chorobou.

Portrétní tvorbu Jadrana Šetlíka můžete 
znát především z okruhu známých a vý-
znamných osobností, z cyklů jako napří-
klad Osobnosti naší vlasti – odkaz budou-
cím generacím, Galerie veteránů R.A.F., 
Významné osobnosti české medicíny, 
Galerie manažerek a podnikatelek Čech 
a Moravy a jiných. Další polohou jeho 
soudobé tvorby je i renesance rodinného 
a dětského portrétu evokujícího svojí poe-
tickou atmosférou rembrandtovské pojetí 
vnímání světla a kompozice. „Chtěl jsem, 
aby se portréty svým charakterem blížily 
klasickým dobovým portrétům malova-
ným starými mistry olejovými barvami na 

Jadran Šetlík
renomovaný umělecký 
fotograf

léto 2017 Kultura
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le hru hrají vždy čtyři hráči a jejich úkolem 
je trefit pingpongovým míčkem soupeřovy 
kelímky s pivem. Trefený kelímek pak musí 

protihráč vypít – a hezky do dna. Beer pong 
se stal natolik populární, že se v něm pořá-
dají i celosvětové turnaje, tak proč s Radi-
em Černá Hora trochu nezatrénovat!

Dalším lákadlem je osvědčená fotostěna, 
protože kdo nemá z festivalu fotku, jako 
by na něm nebyl. Tým Radia Černá Hora si 
ale i v tomto případě připravil něco navíc. 
Pokud zrovna vaše fotka dostane na Face-
booku nejvíc „lajků“, získáte volný vstup na 
jakoukoliv akci Víc muziky tour podle va-
šeho výběru. Naberte si rekvizity, zaujmě-
te pózu a nezapomeňte svoji fotku sdílet 
z černohorácké facebookové zdi!

(red)

JamROCK, Výrava fest nebo Rock for Peo-
ple – to je jen malý výčet akcí, na kterých 
letos v létě potkáte tým Radia Černá Hora. 
Chybět nebudou moderátoři a nálož zába-
vy pro vás a vaši partu.

Společně můžete vyzkoušet třeba bum-
perball, souboj v obrovských nafukovacích 
koulích, ze kterých vám čouhají jen nohy. 
Kdo na základce nezvládl kotoul, může si 
dodatečně napravit reputaci. Při troše ši-
kovnosti zvládnete díky obří bublině i pře-
met.

Pokud jste na méně kontaktní aktivity 
a navíc se rádi a často vnitřně hydratujete, 
mohli byste propadnout beer pongu. Tuh-

Radio Černá Hora 
baví na festivalech

Co se vám vybaví, když se řekne léto? Dovolená, slunce, prostě pohoda? Letošní léto chtějte víc! 
Na těch nejlepších festivalech s Víc muziky tour Radia Černá Hora.
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8. - 11. 6. JamROCK • Žamberk
9. 6. Den vody • Hradec Králové
10. 6. Pivofest • Trutnov
17. - 18. 6. Bosch Fresh Festival • Pardubice
1. 7. Výrava fest • Výrava
1. - 2. 7. ME v autocrossu • Nová Paka 
4. - 6. 7. Rock for People • Hradec Králové

15. 7. Pivobraní • Náchod
28. 7.  Monkey Business • Výrava 

Bára Poláková 
4. - 5. 8. Keltská noc • Harrachov
12. 8. Krkonošské pivní slavnosti • Vrchlabí
18. - 20. 8. Hradecká V8 • Hradec Králové

Rádio Černá Hora tě dostane 
na největší východočeské 

akce a koncerty! 
 

VÍC MUZIKY
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 MUZIKY
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Většina lidí zná Memphis díky úspěš-
nému singlu Sunshine z roku 2012, 
který se stal posléze dokonce čtvr-
tou nejhranější skladbou v republice. 
Jak na tuhle pro vás zlomovou píseň 
zpětně vzpomínáte?
Honza: Sunshine vznikl v době, kdy jsme 
si říkali, že kapelu asi nevedeme úplně 
správným směrem. Sice jsme pořád dokola 
zkoušeli, ale dohromady z nás nic pořádné-
ho nepadalo. Netočili jsme klipy, nevydávali 
nové songy, nic. Tak jsme si řekli, že to zku-
síme jinak a rozhodli se natočit fakt kvalitní 
desku. Začali jsme shánět peníze, což bylo 
svým způsobem hrozně naivní, protože 
v té době jsme neměli absolutně nic, co 
bychom potenciálním sponzorům mohli 
nabídnout. Prostě jsme říkali, že jsme kluci 
z Hradce, kteří hrozně moc chtějí natočit 
dobrou desku (smích). Pavlovi se nakonec 
podařilo sehnat úplně nepředstavitelnou 
sumu, nějakých dvě stě tisíc. Za ty jsme na-
točili desku a klip, právě Sunshine vybrali 
jako nejlepší skladbu a vyrazili za produ-
centem Martinem Červinkou. Ten v mi-
nulosti objevil třeba kapelu Jelen, Tomáše 
Kluse nebo Debbie. Od něj jsme šli přímo 
do vydavatelství Brainzone, které teh-
dy začínalo, dneska už spolupracují třeba 

s Chinaski. Tenkrát se nás chytili, dokázali 
Sunshine dostat na Evropu 2 a další velká 
komerční rádia. Jednou se mi taky stalo, že 
jsem šel v Hradci kolem Adalbertina a mí-
jel kiosek, kde točí zmrzlinu. Na něm jsou 
přidělané reproduktory natočené směrem 
k zastávce a zrovna, když jsem šel okolo, 
začal hrát náš Sunshine. Jako bonus tam 
ještě zrovna v ten moment přišly dvě holky, 
co mě znaly, a chtěly se se mnou vyfotit. 
Prostě se to najednou valilo ze všech stran 
a byl to skvělý pocit.

Pokud se nepletu, tak tehdy hodně 
rotoval na Óčku i videoklip.
Honza: To ano a já si dodneška vzpomínám, 
jak jsem jejich dramaturgovi posílal náš 
úplně první klip, co jsme natočili před Sun-
shine. Tehdy se mi pomalu vysmál a říkal, 
že to tedy rozhodně nepustí.
Pavel: Jak říkal Honza, Sunshine pro nás 
znamenal nový začátek. Před ním jsme 
roky jen zkoušeli, jezdili po festivalech, vy-
hrávali i nějaké soutěže, ale pořád jsme tak 
nějak doufali, že někdo přijde a objeví nás. 
Jenže takhle jsme strávili skoro pět let a nic 
se nedělo. V době, kdy mezi nás přišel Ma-
těj, jsme dospěli do bodu, že musíme něco 
změnit.

memphIS:

Už neplýtváme 
časem
Honza, Matěj, Pavel a Kamil – čtyři kamarádi, Hradečáci a muzikanti, kteří stojí za úspěšnou 
kapelou Memphis. Původně neznámý lokální band ušel během 12 let koncertování dlouhou 
cestu a vybudoval si mezi fanoušky i odborníky zvučné jméno. Jejich písničky hrají největší 
tuzemská rádia a klipy rotují televizním éterem. Cesta to ale nebyla vždycky snadná, jak 
prozrazují v rozhovoru pro Quartier.

Změnilo se toho hodně, začali jste zpí-
vat česky, máte práci, rodinu. Honzo, 
vy se navíc živíte přímo v branži, mo-
derujete ÓČKO CHART a každý den 
vás lidé mohou slyšet z éteru Radia 
Černá Hora. Jak všechny tyhle změny 
zahýbaly s kapelou?
Honza: Myslím, že jen víc zvažujeme čas, 
který „promrháme“. Už ho asi nechceme 
investovat hloupě. Když už máme zkoušku, 
tak si dopředu řekneme, co budeme dělat. 
Když nahráváme, tak chodíme připravení. 
Už to není takové, jenom aby to bylo, ale 
aby z toho něco bylo.

V jednom starším rozhovoru zazně-
lo, že čím jste starší, tím víc vnímáte 
psaní textů písniček tak trochu jako 
terapii. To pořád platí?
Honza: V textování jsem se teď posunul do 
fáze, řekl bych, realismu. Pojmenovávám 
věci napřímo. Jako kapela jsme kdysi začí-
nali hodně v abstrakci, skládali jsme anglic-
ky a zpětně si myslím, že jsme sklouzávali 
k dost povrchním tématům. Jen se nasázel 
text, vykonstruoval příběh a celé to vlast-
ně byla jedna velká fikce. Když jsme potom 
začali skládat česky, přišlo hodně lyrické 
období a teď děláme osobní, fakt pravdi-
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vé věci. Když se zaposloucháte do nějakých 
našich novějších věcí, tak z 90 % jsou ty pří-
běhy zakotveny v reálných zážitcích – ať už 
mých osobních nebo nás všech společně.
Matěj: Ten posun tam je poměrně cítit 
a musím říct, že mně je ta naše součas-
ná tvorba daleko sympatičtější. Najednou 
mám pocit, že ty songy jsou trochu víc 
naše, jdou víc z nás samotných. Kamarádi 
a známí mi říkají: „Hele, tenkrát jsem vás 
vnímal a bylo to dobrý, ale teď děláte super 
věci, fakt mě to baví.“ A já to cítím úplně 
stejně.
Honza: To je přesně ono. Myslím, že je dů-
ležité se občas v životě zastavit a říct si, 
jestli to, co dělám, vychází opravdu ze mě. 
Je to jako založit si firmu – zakládám ji buď 
proto, že mi na trhu něco chybí a chci li-
dem dát něco nového, nebo proto, že chci 
vydělat peníze a vlastně trochu závidím 
kamarádovi, protože ten už si firmu založil 
a já ji chci taky. Memphis jsme založili pro-
to, že jsme milovali kapely a mít taky jednu 
nám přišlo jako super nápad. Nezakládali 
jsme ji proto, že by nás něco pálilo, že by-
chom chtěli něco vyjádřit. Postupem času 
ale člověku dojde, že hudba je vlastně jen 
další prostředek jak komunikovat. Už se mi 
nestává, že bych slyšel nějaký text a řekl si, 

že to je tak dobrý, že o tom chci psát taky. 
Teď píšu o tom, co se děje mně nebo co 
jsme zažili s klukama.

Všichni jste Hradečáci a určitá dávka 
patriotismu je cítit z každého vašeho 
koncertu. Nikdy vás nelákalo odjet do 
Prahy a zkusit prorazit odtamtud?
Pavel: Jsem velký patriot, v Hradci jsem se 
narodil. I když jsem pak studoval v Praze 
a na chvíli se odstěhoval, tak už po roce mi 
bylo jasné, že se chci vrátit.
Honza: V tomhle jsme se s klukama hodně 
potkali, nikdo nedáme na Hradec dopustit. 
Možností odstěhovat se bylo několik, ale 
mně osobně bohatě stačilo, když jsem ně-
jaký čas bydlel za Hradcem. V tu dobu jsem 
si uvědomil, že můj sen vždycky bylo vyjít 
z baráku a být v Hradci. Nemuset do něj 
jezdit, prostě udělat krok ven a být v něm.

Která místa máte v Hradci rádi?
Honza: Možná je to trochu nostalgie, ale 
strašně rádi čas od času zajdeme do AC 
klubu. To je srdcová záležitost. Tam jsme 
jako Memphis kdysi uspořádali svůj prv-
ní koncert a tam jsme zároveň přičichli 
k hradecké hudbě. Máme taky rádi kavárnu 
Cross Café na Ulrichově náměstí. Některé 

fanynky už si dokonce zvykly sem v neděli 
odpoledne kvůli nám chodit (smích).

Po kavárnách jste také nedávno kon-
certovali. Akustická šňůra s názvem 
Coffee tour finišovala v hradecké Ná-
plavce. Jaké to bylo hrát pro kapelu 
v tak netypickém prostředí?
Matěj: No, dřív jsme chodili po barech a do 
rána panákovali, teď jsou z nás spíš takoví 
kavárníci (smích).
Honza: Tak Pavel ten nikdy moc nepanáko-
val, pro něj to taková změna není (smích). 
Ne, vážně, Coffee tour pro mě byla úžas-
ným zážitkem a velkým překvapením záro-
veň. Za sedm let, co hrajeme v téhle sesta-
vě, to bylo poprvé, co jsme vyjeli hrát do 
kavárny nebo vůbec při koncertu seděli. 
Samozřejmě to otevírá možnosti, které kla-
sické koncerty nenabízí, lidem jste blíž a ta 
atmosféra je úplně jiná.
Pavel: Pro mě na tom byl zajímavý ten pře-
sun energie lidem. Vždycky jsme koncerty 
stavěli hlavně na show, na pohybech. Tohle 
bylo úplně o něčem jiném.
Matěj: Hráli jsme i v malých kavárnách, kde 
se místy úplně stírala hranice mezi diváky 
a pódiem. Prostě jsem hrál a těsně vedle 
mě lidi pili kafe. To byl super zážitek. Jako 

Foto: Jakub Misík
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inzerce

bonus navíc Honza napekl muffiny. Kdy 
jindy se vám poštěstí dát si při koncertě 
domácí muffin?
Honza: To je pravda, napekl jsem čoko-
ládové muffiny a každému je na koncer-
tě rozdával ke kafi. Přišlo mi hezký lidem 
něco dát, když už přišli. Navíc pečení mi-
luju.

Co klasické koncerty, zůstane u nich?
Honza: Myslím, že lidi nejvíc ocení, když 
svoje oblíbené písničky slyší co nejvíc po-
dobně jako na CD, což se povede nejlíp 
v plné sestavě právě na klasickém koncer-
tu. Coffee tour byla příjemným zpestře-
ním, chtěli jsme zkusit zase něco nového, 
zjistit, jak na to budou fanoušci reagovat. 
Naštěstí ohlasy byly skvělé a rádi si to ně-
kdy zopakujeme.

Co chystáte v nejbližší době?
Honza: Plánujeme velký koncert s názvem 
Memphis doma XL, který se uskuteční 22. 
září. Zase jsme chtěli zkusit něco trošku 
jiného. Na jeden večer plánujeme koncert 
rozšířit a přizvat další muzikanty na podium.
Matěj: Obecně program bude nafouk-
nutější a bohatší než jindy. Rozhodli jsme 
se neomezovat klasickým koncertním ča-

sem a pokusit se program postavit na těch 
písničkách, které mají naši nejvěrnější fa-
noušci rádi.

Všichni se v hudbě pohybujete od-
malička, provází vás de facto celý ži-
vot. Co pro vás v tuhle chvíli kapela 
znamená?
Honza: Já to mám v životě úplně jasný, 
hudbu mám na prvním místě. Po různých 
a občas hodně dlouhých úvahách, co od 
života vlastně chci, jsem došel k tomu, že 
pokud nebudu koncertovat, pokud nebu-
du stát před lidmi a hrát, tak nebudu nikdy 
spokojen. Tomu momentálně podřizuju 

úplně všechno. Aktuálně to mám tak, že 
bych nechtěl víc ani rodinu, ani partnerku.
Matěj: Asi všichni to cítíme tak, že kapela 
je druhá rodina. Většinou když tohle někde 
řeknu, všichni se diví a ptají se, jestli to 
znamená, že se vídáme každý den. Tak to 
ale nefunguje, když to přirovnám ke svo-
jí rodině, tak se s nimi taky nepotkávám 
každý den, jsou to dospělí lidé a mají svůj 
život. V těch zlomových okamžicích živo-
ta, ve chvílích, na kterých záleží, ty tři lidi 
tady jsou, vždycky. A to je pro mě definice, 
význam rodiny.

Michaela Zumrová

Bubeník Kamil Šritr, kytarista Pavel Urban, zpěvák Honza Řičař a baskytarista Matěj Horák.
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FArmářSké Trhy:

Místo nákupů 
i setkávání

 

Když Eva Jirásková a David Zahradník vstávají ve svém domě nedaleko Olomouce, ještě je tma. Do auta naloží 
nepočítaně přepravek s voňavým, křehkým nákladem. Vezou ho do 140 kilometrů vzdáleného Hradce Králové, kde se 

na jejich Trubičky od Svatého Kopečka bude zaručeně zase stát fronta.

Hradečáci se do olomouckých trubiček, 
pečených podle starého rodinného recep-
tu, doslova zamilovali. Někdo si koupí jen 
tak jednu do ruky, další (a těch je většina) 
je nakupují po deseti nebo i dvaceti kusech. 
Není tak výjimkou, že bývají vyprodané tře-
ba už po dvou hodinách. Naštěstí hradecké 
farmářské trhy skýtají mnohem víc lákadel, 
a tak jeden vyprodaný stánek není žádné 
neštěstí.

Stovky Hradečáků vyrážejí od jara do pod-
zimu každou druhou sobotu do Gayerových 
kasáren, kde od 8 do 12 hodin nakupují 
u přibližně čtyř desítek prodejců. Proto-
že jednou z hlavních předností nákupů na 
farmářských trzích je čerstvost, napros-
tá většina zboží má za sebou jen krátkou 
cestu do Hradce. Čerstvá zelenina se sem 
vozí třeba ze Světí, jablka a mošty od Ho-
řic, ryby z Chlumce nad Cidlinou, pečivo 
z Lična… „Ale zkrátka nepřijdete, ani když 
budete hledat delikatesy z daleka. Holandské 
sýry tu pravidelně prodává rodilý Holanďan, 
vidět bývají slovenské bačovské sýry a někdy 
jsou k dostání i pravé maďarské klobásy,“ vy-
počítává Miroslav Franc, ředitel Hradecké 

kulturní a vzdělávací společnosti, která far-
mářské trhy ve městě pořádá.

Hradecké farmářské trhy mají samozřejmě 
své stálice. Jednou z nich jsou kozoovčí sýry 
od Petra Šourka. Ten na své farmě pod Or-
lickými horami chová kozy a ovce a z jejich 
mléka vyrábí speciality, které už okouzlily 
nejednoho gurmána. Sýry, jogurty, kefír, 
máslo či zeleninu na trhy přiváží také ze-
mědělská farma Františka Kejklíčka z hra-
deckých Plotišť, před jehož stánkem stojí 
tradičně jedna z nejdelších front. Snažte se 
najít také malý, nenápadný stánek, u které-
ho seženete čerstvé chlazené králíky. „Po-
kud chcete být zdraví, nakupte legendární 
houbu hlívu ústřičnou, výrobky z rakytníku 
nebo med,“ doporučuje Miroslav Franc.

Část sortimentu farmářských trhů se bě-
hem sedmi měsíců jejich pořádání sa-
mozřejmě proměňuje. Zatímco na jaře je 
k vidění záplava sazenic rostlin a květin, 
v létě trhům dominuje úroda ovoce a zele-
niny a s podzimem vládu přebírají oranžo-
vé dýně. I kdybyste zapomněli, který měsíc 
právě je, zorientujete se spolehlivě podle 
toho, zda na pultech najdete jahody, rebar-
boru nebo třeba zabíjačkové speciality.

Spletl by se ale ten, kdo by předpokládal, 
že se na farmářské trhy chodí jen za náku-
py. Ne že by plný košík při odchodu nebyl 
poznávacím znamením úspěšného nákupu. 
Farmářské trhy se ale staly také příležitostí 
potkat známé, poklábosit nebo si vyměnit 
tipy, co u kterého stánku nakoupit.

Emil Stelinger

Kdy vyrazit na 
farmářské trhy?
• 10. a 24. června, 8. a 22. červen-

ce, 5. a 26. srpna, 9. a 23. září, 
7. a 21. října, 4. a 18. listopadu.

• Vždy od 8 do 12 hodin v Gayer- 
ových kasárnách v Hradci Krá-
lové. Aktuální informace na 
www.adalbertinum.cz.

léto 2017 Životní styl
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Ve stejné kategorii byla kromě NUU-
Ku nominována třeba rekonstrukce 
Galerie moderního umění nebo Bitva 
u Hradce Králové 1866. To je docela 
konkurence, potěšilo vás, že nejvíc 
hlasů dali lidé zrovna vaší maringot-
ce u řeky?
NB: Měly jsme velkou radost, že nás veřej-
nost takhle ocenila. O to víc, že jsme sou-
peřily s projekty, které jsou v porovnání 
s naší saunou opravdu monstrózní, za de-
sítky milionů korun. Takže naprosto nepo-
rovnatelné.
AK: Myslím si, že možná fakt, že jsme cenu 
dostaly právě my, městu tak trochu nastavil 
zrcadlo. Že je to možná to, co místním tro-
chu chybí. Že chtějí žít komunitně.

Pocítily jste při přebírání ceny za-
dostiučinění? Vzhledem k tomu, že 
jste si NUUK musely u úředníků tak 
trochu vybojovat.
NB: Nebylo to tak, že bychom s úřady vy-
loženě bojovaly nebo že bychom se hádaly. 
Spíš jsme musely hodně přemýšlet, jak to 

celé co nejlépe zrealizovat, protože u nás 
se na podobné projekty nemyslí. Neexis-
tuje na ně žádná tabulka, škatulka a v tom 
byl zádrhel.
AK: Mám pocit, že spíš úřady bojovaly 
s námi. V momentě, kdy nás neměly kam 
zařadit, bylo jednodušší říct ne, zamítá se. 
Odbít jsme se ale nenechaly.

NB: Postavit si saunu totiž není vůbec tak 
jednoduché, jak by se mohlo zdát. V Če-
chách se s provozem saunovacích zařízení 
pojí poměrně přísná hygienická pravidla, 
která dokážou splnit de facto jenom well- 

ness centra. To jsme pochopitelně se svou 
chalupářskou low cost saunou bez elektři-
ny a splachovacího záchoda nemohly spl-
nit.

Jak jste to tedy vyřešily?
NB: Fungujeme jako soukromý klub. Každý, 
kdo se k nám přijde vysaunovat, se musí 
stát členem, což ale nevyžaduje nic jiného, 
než vyplnit kartičku. Už jsme takhle nasbí-
raly zhruba 600 členů, kteří se u nás točí, 
týdně přijde tak padesát až šedesát lidí.

Šest set členů za půl roku fungování? 
To není zrovna málo.
AK: Předčilo to veškerá naše očekávání. Na 
začátku jsme se bály, že to bude projekt je-
nom pro kamarády a známé, ale nakonec 
si k nám našla cestu poměrně velká ko-
munita, která se dál rozrůstá. Návštěvnost 
samozřejmě kolísá, zažily jsme dny, kdy se 
na saunu čekala fronta a pak taky dny, kdy 
nepřišel vůbec nikdo. Ty jsou sice smutné, 
ale to se stává. Kvůli nim to nevzdáme a ne-
zavřeme.

NUUK – poť dál!
Za vším hledej ženu, říkal už Alexander Dumas. Za trochu nevšední přírodní saunou a osvěžovnou NUUK 
na břehu Labe v Hradci Králové byste našli hned dvě. Kamarádky Aneta Kohoutová a Natálie Barcalová 

spustily svůj poměrně odvážný projekt ve Staré Třebši teprve loni v listopadu s tím, že tam budou zvát své 
přátele a známé. Lidem se ale zalíbil natolik, že v mrazivých dnech na pořádné „zpocení“ neváhali vystát frontu. 

Na březnových Výročních cenách města Hradce Králové jeho otevření dokonce zvolili událostí roku.

„Chtěla jsem postavit saunu 
s komunitním přesahem, 

Natálie zase toužila po kulturní 
kavárně. A tak vznikl NUUK.“

Saunu a osvěžovnu NUUK najdete u slepého ramene Labe ve Staré Třebši v Hradci Králové. Foto: Michal Havlíček
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Jací lidé k vám nejčastěji míří, exis-
tuje nějaký typický návštěvník NUU-
Ku?
AK: Baví mě právě ta rozmanitost, docela 
hodně k nám ale chodí hlavně starší, mezi 
čtyřiceti a šedesáti lety. Většinou jsou to 
saunaři tělem i duší, otužilci, kteří nám 
vypráví, že se saunují už třicet let a chodí 
plavat do Labe. To jsou přesně ti, kteří ne-
potřebují kachličky a sterilní prostředí jako 
ve wellnessu, ale jsou naopak rádi za tu pří-
rodu kolem.
NB: NUUK není úplně běžný projekt, na-
opak je podle mě poměrně odvážný, a tak 
mě samotnou překvapilo, že si k nám na-
šli cestu právě ti starší. Myslela jsem, že 
zrovna pro ně to bude už hodně „mimo“. 
Ale těší mě to o to víc, že mám pocit, že se 
na tuhle věkovou skupinu tady příliš nemy-
slí. Sice se pro ně pořádají koncerty nebo 
růžná představení, ale je to pořád to samé, 
protože ti lidé asi nic nového nechtějí. Evi-
dentně ale chtějí. Nedávno k nám do sauny 
přijela třeba skupinka padesátníků z Par-
dubic. Naplnili si piknikový košík jídlem 
a šampaňským, rozdělali oheň a užívali si 
super večer.

Jezdí k vám hodně „přespolních“, 
nebo je NUUK až na výjimky čistě 
hradecká věc?
NB: Hradečáků k nám paradoxně chodí 
tak polovina, zbytek návštěvníků přijíždí 
z Prahy, Olomouce, Mladé Boleslavi nebo 
právě z Pardubic. Jednou k nám dorazil na 
koncert týpek až z Košic, ale ani Brno není 
výjimkou.

Kromě saunového provozu pořádáte 
u slepého ramene i kulturní progra-
my. Byl to od začátku záměr?
AK: To byla úplně prvopočáteční myšlen-

ka. Měla jsem vizi, že chci postavit saunu 
s komunitním přesahem a Natálie zase 
toužila po kulturní kavárně. Tak jsme spo-
jily síly, vize, sny a vznikl NUUK, ve kterém 
se podařilo krásně propojit sport, kulturu 
a přírodu.

Plánujete celoroční provoz?
NB: To je otázka, letní provoz asi nebu-
de úplně saunovací, každopádně bychom 
z toho chtěly mít takovou malou plovárnu, 
pořádat koncerty u táboráku, promítání fil-
mů a různé workshopy. Saunu ale pravdě-
podobně na léto zavřeme.
AK: Hodně záleží na počasí, ale zvažujeme 
i nějaké NUUKové prázdniny, kdy bychom 
třeba na dva týdny úplně zavřely. Sauna je 
na nás zcela závislá – až přivezeme vodu, 
necháme vyprat ručníky, doplníme záso-

by. Zabírá nám to opravdu hodně volného 
času, jezdíme tam po práci a někdy je to 
vyčerpávající, ale zase krásně vyčerpávající.

Takže v zimě bude NUUK sauna 
a v létě plovárna?
AK: Spíš než plovárna to bude taková luční 
herna u řeky.
NB: Tak nějak. V létě si tam lidé můžou za-
plavat, osvěžit se, dát si letní drink a udělat 
si třeba táborák – zkrátka hezky pobejt.

Plánujete na léto u Labe nějaké akce, 
které by si místní určitě neměli ne-
chat ujít?
NB: V pátek 16. června tam budeme mít 
koncert, na který se hodně těšíme - přije-
de Stříbrný Rafael, což je hip hoper, hodně 
bizardní, ale zároveň šikovný mladík. Taky 
přijedeme s naší maringotkou na divadelní 
festival, zájemci nás najdou u Divadla Drak.

Michaela Zumrová

Poprvé v NUUKu
Nejdřív zamiřte do maringotky, kde 
vám přítomný dobrovolník poradí 
se vším, co bude třeba. K dispozici 
je tam také osvěžovna, kde si dáte, 
na co máte chuť – kávu, pivo, limo 
a převléknete se. Pak už se můžete 
jít směle saunovat a krůpěje potu 
z těla poté smýt buď přímo v Labi 
nebo (pro ty méně odvážné) se polít 
vodou s připravenou naběračkou. 
Poté už se jen odpočívá – třeba na 
louce na lehátku.

Natálie Barcalová a Aneta Kohoutová. Foto: Karolina Ketmanová & Dan Friedlaender

Foto: Michal Havlíček
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„Aby se tu děti cítily jako doma. Rodinu sa-
mozřejmě nahradit nemůžeme, ale když 
uvážíte, že ve školce děti tráví v součtu víc 
času než doma, je důležité, aby školka pů-
sobila přinejmenším rodinně. Proto se sna-
žíme vytvářet bezpečné prostředí, které děti 
povzbuzuje a rozvíjí je,“ vysvětluje ředitel-
ka Mateřské školy Sion Leona Doksanská. 
Snaha vytvořit ve školce rodinné prostředí 
není ale tím jediným, na co se tým Leony 
Doksanské soustředí.

Tím hlavním je především snaha maximál-
ně využít věk mezi třetím a šestým rokem, 
který je pro rozvoj dítěte klíčový. „Je to 
vlastně šance co nejvíc stimulovat dětský 
mozek v období, kdy se ještě rozvíjí. Proto se 
snažíme s dětmi během celodenního progra-
mu pracovat tak, abychom jim poskytli pod-
něty a impulsy pro rozvoj v různých oblas-
tech,“ popisuje Leona Doksanská a dodává, 
že každá ze tří tříd je jinak tematicky zamě-
řená. Jedna se soustředí na výtvarné aktivi-

ty, druhá na angličtinu a ve třetí jsou děti 
především venku a starají se o zahrádku.

Jednou z věcí, které vás při pozorování 
cvrkotu ve třídě zaujmou, je patrná sna-
ha o maximální edukativnost všech aktivit 
a jejich hravost zároveň. Děti si věci osa-
hávají a zkoušejí, rozhodující přitom není, 
když udělají chybu. Těmi se přece člověk 
učí – a to i ten nejmenší. „Není problém, 
když dítě udělá chybu, třeba když něco roz-
lije. Důležité je, aby se třeba při té příleži-
tosti naučilo to samo utřít. Osobně mi ne-
vadí, když dítě splní úkol špatně. Mnohdy, 
když se pak zeptám na důvod, je v odpovědi 
skrytá určitá dětská logika. Určitě mi víc 
vadí třeba opisování,“ prozrazuje ředitelka 
a jmenuje další opěrné body přístupu k dě-
tem v Mateřské škole Sion. Děti jsou zde 
permanentně povzbuzovány a chváleny za 
to, v čem jsou úspěšné. Na druhou stranu 
se jim nikdo neposmívá, když se něco ne-
podaří. A jak se poznají děti ze Sionu u zá-

pisu do základní školy? „Od kolegů slyšíme, 
že naše děti si věří, nebojí se a mají vlast-
ní názory. Co víc si jako jejich dosavadní 
průvodci můžeme přát,“ usmívá se Leona 
Doksanská.

Mateřská škola Sion měla dlouhá léta punc 
nedostupnosti – při zápisech vždy bývala 
beznadějně zaplněná a na mnoho dětí se 
nedostalo. Zvýšení kapacity v městských 
školkách spolu s nižší porodností však 
rozvolnily dřívější přetlak a dostat se do 
Mateřské školy Sion už není zdaleka ne-
možné. „Není to tak, že bychom navýšili 
kapacitu nebo nám poklesl počet přihlášek 
oproti jiným školkám ve městě, ale dětí se 
v posledních letech prostě rodí méně a my 
tak můžeme vyhovět většímu procentu zá-
jemců než dřív. To nám samozřejmě dělá 
radost,“ vysvětluje Leona Doksanská.

Emil Stelinger

Školka jako rodina
„Teto, koukej!“ volá asi čtyřletá holčička. Vedle ní významně gestikuluje stejně starý chlapeček: „Strejdo, pojď sem!“ 
Nenechte se mýlit, nejsme na žádné rodinné sešlosti. V královéhradecké mateřské škole Sion totiž už dávno paní 

učitelky a pány učitele vyměnili za tety a strejdy. Proč?

Není už pozdě na 
přihlášku?
V Mateřské škole Sion není nikdy 
pozdě. Školka se snaží vyhovět 
všem zájemcům o přijetí, tedy 
nejen těm, kteří přijdou ve sta-
noveném datu k zápisu. „Dobře 
víme, že kdykoliv během školního 
roku může vzniknout potřeba, aby 
dítě nastoupilo do školky. Jsme 
připraveni vycházet vstříc i v ta-
kových případech, stejně jako ro-
dičům, kteří chtějí, aby k nám je-
jich dítě přestoupilo odjinud,“ říká 
ředitelka MŠ Sion Leona Doksan-
ská. Veškeré informace o školce 
najdete na www.mssion.cz.
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Jak vznikaly 
velké letní hity? 
Třeba ve firmě na hodinky

 

Vždyť to znáte. Nejdřív se vám ta písnička prostě jen líbí a bubnujete její rytmus prstem do stolku někde na zahrádce 
v teplém letním podvečeru, kde se rozléhá z rádia. Potom si ji začnete broukat mimoděk v práci, doma nebo vlastně 
kdekoliv. A pak už ji rádia hrají kolem dokola tak dlouho, že na ni pomalu začínáte být alergičtí. Takový osud potkal 

i většinu letních hitů – písniček, které se staly součástí letní atmosféry.

muNgO Jerry – IN The 
SummerTIme

Hned první singl udělal tuhle kapelu zná-
mou. Její lídr Ray Dorset ji přitom složil 
z nudy během pracovní doby ve firmě na 
hodinky Timex. „Nemá to žádný refrén, má to 
jen tu jednu melodii, která jede dokola znovu 
a znovu, k tomu pak nějaká ta slova o oslavě 
života,“ konstatoval Dorset po letech. „Fun-
guje to, když jste mladý člověk: je skvělý den, 
máte k ruce auto, nejlépe nějaké otevřené bez 
střechy, brouzdáte ulicemi a svádíte holky…“ 
Píseň od doby svého vzniku (1970) zazněla 
v bezpočtu reklam a údajně jde o celosvěto-
vě nejhranější rádiovou písničku.

OST - Summer NIghTS

Praotec všech letních hitů – jeden z nej-
větších šlágrů legendární Pomády. Muzikál 
vyšel z pera Jima Jacobse a Warrena Casey-
ho a poprvé zazněl v Chicagu v roce 1971. 
Od té doby ho nastudovala řada souborů, 
česky ho uvádělo naposledy Divadlo Kalich. 
Slavnou filmovou verzi s Johnem Travol-
tou a Olivií Newton-John z roku 1978 viděl 
snad každý. Travolta měl v té době slušně 
našlápnuto, protože byl necelý rok po Ho-
rečce sobotní noci, Newton-John se zase 
mohla chlubit sedmi jedničkovými singly, 
z nichž jeden napsal dokonce i sám Bob 
Dylan.

LAId BACk – SuNShINe 
reggAe

Nevíte, oč jde? Česky tenhle hit můžete 
znát jako Saša jede v podání dua Těžkej Po-
kondr. Autoři originálu, Dánové John Guld- 
berg a Tim Stahl z Kodaně, slavili v roce 1983 
úspěchy nejen s tímto dnes již nesmrtelným 
hitem, ale i s White Horse ze stejného roku, 
který nazpívali s kultovním Princem. Jejich 
dalšími „peckami“ byly písně Bakerman 
a Don’t Hurry, Take It Easy. Na čas přestali 
hrát, ale v roce 2010 se opět vrátili na hu-
dební scénu. Laid Back bohužel postihl osud 
kapel jednoho hitu – o tom, že natočili cel-
kem třináct alb, nikdo příliš neví.
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BOB SINCLAr – LOve 
geNerATION

Suverénně největší letní hit posledních 15 let 
vznikl v roce 2006 na míru fotbalovému mis-
trovství světa. Pod pseudonymem Bob Sin-
clar se skrývá Christophe Le Friant známý 
spíše jako autor elektronických hudebních 
koláží. Tento chytlavý song je ve skutečnosti 
kompilátem sestaveným z karibského popu, 
rockových kláves, akustické kytary, taneč-
ního beatu a hlavně až nestravitelné porce 
pohodového a optimistického pohvizdová-
ní. Charismatický hlas v písni patří Garymu 
Pineovi, který nějaký čas vystupoval s The 
Wailers, kapelou Boba Marleyho.

dJ BOBO – ChIhuAhuA

Jedna z písní, které vznikly na základě čis-
tokrevné objednávky. Tahle byla od spo-
lečnosti Coca-Cola a v roce 2002 ji obdr-
žel prověřený hitmaker DJ Bobo. Dostal za 
úkol vytvořit vytvořit lehkou, skotačivou 
píseň s prvky mamby, která se snadno sta-
ne hitem. Zadání splnil bezezbytku. Ačkoliv 
měla píseň původně zůstat jen ve Španěl-
sku, rozšířila se rychle do celého světa. Pro 
zajímavost: na její vytvoření měl DJ Bobo 
pouhých deset dnů, ale pomohl si starým 
hitem Louise Oliveiry. I tak se ale třeba ve 
Francii prodalo víc než milion nosičů s tou-
to písní. Emil Stelinger

kAOmA – LAmBAdA

Lambada začala dobývat svět jen pár týdnů 
před pádem berlínské zdi. Boom byl neuvě-
řitelný, všichni se hnali do tanečních škol, 
aby se naučili tančit jako v letním klipu. 
Poslední desku Kaoma vydala v roce 1998. 
Smutná zpráva zastihla fanoušky Lamba-
dy začátkem letošního roku, kdy tragicky 
zemřela zpěvačka skupiny Kaoma, Loalwy 
Braz. Málokdo ví, že píseň původně vznik-
la už v roce 1981, kdy ji nahrála bolivijská 
kapela Los Kjarkas bratrů Villarroelových. 
Ta také v roce 1989 uspěla v soudním sporu 
o porušení autorských práv.

OpuS – LIve IS LIFe

Rakouská skupina píseň Live Is Life vymys-
lela v době, kdy se ve světě nic moc nedělo, 
rok 1985 nebyl výrazně průlomovým. Ale 
vznikla píseň, kde se zpívá, že život je pro-
stě život, stala se velkým hitem druhé po-
loviny 80. let a dočkala se celé řady cover 
verzí. Dnes už je znají asi jen skalní fanouš-
ci, ale Herwig Rüdisser, Ewald Pfleger, Kurt
-Rene Plisnier a Günter Grasmuck kapelu 
drží při životě pořád. Zlé jazyky upozorňu-
jí, že Opus lze považovat přinejlepším za 
zábavovou kapelu nevalných uměleckých 
hodnot. Ale jejich hit jim už nikdo nevezme.

LOS deL rIO – mACAreNA

V roce 1995 ovládl hudební hitparády hit 
Macarena dua Los del Rio, jinak také dvou 
stárnoucích španělských muzikantů Anto-
nia Romera Monga a Rafaela Ruíze Perdi-
gonese. Písnička vyšla už v roce 1994, ale 
teprve o rok později dobývala svět s roz-
tančeným videoklipem, v němž se tančila 
(jak jinak než) macarena – tanec, při němž 
se ruce pokládají na různé části těla. Za-
tančila si jej dokonce i americká ministryně 
zahraničí Madeleine Albright před setká-
ním lidí zastupujících jednotlivé členské 
země OSN.

Na vlně  
s  em

Chcete si dopřát letní pohodu 
s našimi hity? Připravili jsme pro 
Vás originální playlist, kde je na-
jdete všechny... a přidali jsme ješ-
tě dalších pár českých. Hezkou 
zábavu s prosluněným playlistem 
přeje Quartier.

www.qmag.cz/letni-hity
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Největší 
boom táboření zažilo 

Československo v období 
tzv. První republiky, kdy úzce 
souviselo se vznikem a rozvo-

jem hnutí Junák. Táborové ohně 
neuhasly ani v éře socialismu, 

kdy Junáka vystřídal Pionýr. 
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Tábory  
už nejsou retro 

Taky cítíte, že tábory znovu zažívají svůj boom? Děti můžete dneska poslat na paintballový, tenisový 
počítačový nebo třeba youtuberský. My se ale rozhodli zavzpomínat na dobu, kdy se na táborech nosily 

pionýrské šátky, každé ráno se s velkou slávou vztyčovala vlajka a zpívalo se s kytarou u táboráku. 

Mnozí rodiče a prarodiče dnešních dětí 
se nad současnými tábory můžou jen 
pousmát. Ty, které zažili oni, se s nimi to-
tiž dají srovnávat jen těžko. Jak potvrzuje 
ostřílená táborová vedoucí s víc jak třiceti-
letou praxí, rozdíly jsou velké: „Letní tábory 
dříve trvaly 21 dní, děti z Prahy jezdily do-
konce na 28 dní, aby si užily zdravého poby-
tu v přírodě. Všechny děti se navíc při pří-
jezdu i odjezdu vážily. Váhové přírůstky byly 
zřejmě důležité, ale nevzpomínám si, jestli 
to bylo nějaké nařízení,“ říká Věra Provaz-
níková, která jela v roli oddílové vedoucí na 
tábor poprvé v roce 1977. „Konal se v Jabke-
nicích poblíž Mladé Boleslavi a přidělila mne 
tam Okresní odborová rada Jičín. Tábořiště 
bylo nad rybníkem v Jabkenické oboře, kde 
najdete mimo jiné dům, v němž strávil část 
života Bedřich Smetana,“ prozrazuje sou-
časná hlavní vedoucí tábora Aktivity Plus 
z Hradce Králové.

I denní režim byl prý dříve podstatně přís-
nější, než je tomu dnes: „Režim byl pevný - 
budíček přesně v sedm hodin, následova-
ný patnáctiminutovou rozcvičkou, a to bez 
výjimek. Činnost, kterou jsme jako vedoucí 
napsali předešlý večer do plánu programu, 
navíc nešlo měnit,“ vzpomíná Věra Pro-
vazníková. Kromě hlavního a oddílových 
vedoucích dříve na táborech fungoval také 
sportovní referent, který připravoval bran-
né závody a sportovní aktivity. „Každý rok 
se také musel vyplňovat dokument o ideové 
náplni letního tábora. To bylo povinné a živě 

si pamatuji, že jsme ho rok co rok přepiso-
vali s drobnými úpravami na psacím stroji 
s průklepákem. Musel se předkládat závod-
ní radě ROH a na okresní výbor ROH,“ říká 
s úsměvem Věra Provazníková.

A zážitky? Těch má podle svých slov za víc 
jak třicet let aktivního táboření spousty: 
„Řeknu, co mi zvlášť utkvělo v paměti. Na 
táboře v roce 1983 jsme měli vedoucí, která 
nutila děti, aby na večerní nástup chodily 
v pionýrském kroji. Celou dobu jsem si říka-
la, jaký je to hnus, nutit děti 21 dní oblékat 
každý večer tu samou košili. Ráno co ráno se 
také vztyčovala vlajka a večer zase sundá-
vala. Být vlajkonošem byla velká čest,“ do-
dává Věra Provazníková.

A co děti, byly před třiceti lety hodnější? 
„Že by byly hodnější, si nemyslím, jen byly 
jiné. Určitě fyzicky zdatnější, byly zvyklé 

„Být vlajkonošem na táboře 
byla kdysi velká čest.“

Táboroví vedoucí jako členové úklidové čety na karnevalu. Holany 1988.

léto 2017 Životní styl
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inzerce

víc běhat venku. Připadá mi, že byly i samo-
statnější, uměly se o sebe postarat, učily se 
řešit své problémy a překonávat překážky. 
Taky neměly mobily, aby s každou hloupostí 
volali domů mamince a tatínkovi. Obecně 
si myslím, že opičí láska některých rodičů, 
neustálá hyperprotektivní výchova a od-
straňování všech překážek jsou dnešním 
dětem ke škodě. Život přece není jen pro-
cházka růžovým sadem,“ doplňuje zkušená 
vedoucí a psycholožka v jedné osobě s tím, 
že pro dnešní táborové vedoucí je určitě 
těžší děti zaujmout. „Není to ale tak, že by si 
nerady hrály, musí se to ale naučit. Myslím, 
že hlavním přínosem táborů je, že děti učí 
sounáležitosti, práci pro skupinu, pro tým 
a respektování názorů jiných,“ dodává.

Michaela Zumrová

Věra Provazníková na táboře v Holanech v roce 1988. Foto: archiv Věry Provazníkové

Táborový karneval v Holanech poblíž České Lípy (1988).

léto 2017 Životní styl



Již pošesté se na 18jamkovém hřišti resortu 
Golf & Spa Kunětická hora mezi Hradcem 
Králové a Pardubicemi uskuteční chari-
tativní golfový turnaj nadačního fondu 
AQUAPURA Pavla a Moniky Staňkových. 
Výtěžek je věnován na pomoc pacientům, 
kteří trpí poruchou srážlivosti krve, tzv. 
tromboembolickou nemocí. Turnaj se koná 
30. srpna 2017 a je otevřen pro širokou ve-
řejnost. Souběžně s turnajem je v resortu 
připravena golfová akademie pro začínající 
golfisty pod vedením profesionálního tre-
néra. Zúčastnit se této celodenní charita-
tivní akce a podpořit dobrou věc díky tomu 
mohou nejen hráči, kteří se golfu věnují už 
delší dobu, ale také úplní začátečníci.

Svoji podporu a osobní účast potvrdila pro-
fesionální golfistka Lucie Hinnerová, která 
je mimo jiné mistryní ČR ve hře na rány 
a v roce 2014 získala titul Golfista roku. 
Nadační fond AQUAPURA přijde podpo-
řit také bývalý hokejový profesionál David 
Pospíšil, sportovní spolukomentátor České 
televize.

V návaznosti na osobní zkušenost s trom-
boembolickou nemocí a Leidenskou muta-
cí krve, která byla manželům Pavlovi a Mo-
nice Staňkovým před lety diagnostikována, 
se společně v roce 2011 rozhodli založit 
nadační fond AQUAPURA se zaměřením na 
pomoc pacientům právě s tímto onemoc-

něním. Cílem nadačního fondu je zvýšení 
kvality péče poskytované lidem s porucha-
mi srážlivosti krve. Po celé republice dovy-
bavuje především hematologická oddělení 
nemocnic lékařskými přístroji a speciální-
mi laboratorními sety, které napomáhají při 
monitorování krve pacientů s diagnostiko-
vanou tromboembolií, kteří podstupují an-
tikoagulační terapii. Dále dlouhodobě pod-
poruje Fakultní nemocnici Hradec Králové, 
pro kterou dosud zajistil lékařské vybavení 
za více než 600 tisíc korun.

Tromboembolická nemoc se projevuje 
vznikem krevní sraženiny, která se může 
uvolnit do krevního řečiště a způsobit em-
bolii, jež může skončit až úmrtím. Patří 
mezi kardiovaskulární onemocnění, která 
představují třetí nejčastější příčinu úmrtí 
v České republice a v dalších rozvinutých 
zemích. Je způsobena porušením rovnová-
hy mezi tvorbou a rozpouštěním drobných 
sraženin v krvi.

Přihlásit se k účasti na 6. charitativním gol-
fovém turnaji nadačního fondu AQUAPURA 
může skutečně každý, a to prostřednictvím 
emailu: info@aquapura.cz. Uzávěrka při-
hlášek je 15. srpna.

(red)

Golf 
pro dobrou věc
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Letní měsíce jsou pro archeologické 
bádání v terénu nejlepší, práce ale na 
trase budoucí dálnice D11 mezi Hrad-
cem a Jaroměří běží už od jara. Jaké 
výzkumy máte za sebou?
RT: Na jaře začalo odstraňování ornice 
z povrchu terénu, což se odborně nazývá 
skrývky, následované procesem exkavace, 
kterému se lidově říká vykopávky. Probě-
hl také detektorový průzkum, který od-
halil některé kovové nálezy skryté právě 
pod ornicí. Zároveň jsme uskutečnili také 
geofyzikální výzkum, což si lze představit 
jako jakési skenování podloží. Odhalí se tak 
anomálie v podloží, které zpravidla značí 
přítomnost pravěkých objektů.

Podařilo se vám už objevit něco pře-
kvapivého? Určitě máte jako odbor-
ník představu, co by se pod trasou 
budoucí dálnice mohlo skrývat.
RT: Aktuálně víme, že největší množství 
nálezů nás čeká od Předměřic nad Labem 
po Smiřice, kde jsme už objevili půdorysy 
neolitických domů. Samotného mě překva-
pilo, jak krásně jsou zachovalé. Z toho, co 
jsme zatím odkryli, víme, že jich tam stála 
celá řada, na dalších úsecích jsou pak nále-
zy typu obilného sila. Myslíme si, že by tam 
mohly být i hroby, ale dokud je nevykope-

me, jsou to pouhé spekulace. Víte, v této 
oblasti doposud žádné archeologické prá-
ce neprobíhaly, nejblíže se zkoumaly přímo 
obce – Plotiště nad Labem, Předměřice nad 
Labem, Lochenice, kde se na archeologic-
ké nálezy naráželo při běžných stavebních 
činnostech už od 19. století. Trasa budoucí 
D11 je navíc komunikační tepnou do Polska 
a zajímavé je, že tomu tak bylo i v pravěku. 
Na některých úsecích jsme nalezli sta-
ré komunikace, například úvozové cesty, 
které lidé bydlící kolem ještě před 50 lety 
používali, když jeli do Hradce. Objevili jsme 
ale i cesty, které nikdo nepamatuje, a je za-
jímavé, že jdou v totožném směru jako ty 
současné, například z Hradce na Jičín.

Tato archeologická sonda nemá v re-
publice obdoby, povolala si Univerzi-
ta Hradec Králové nějaké „posily“ ze 

zahraničí?
PS: Velké výzvy činí život zajímavější a ko-
legové z katedry archeologie to zřejmě 
potřebují (smích). Nicméně ano, tato akce 
je skutečně bezprecedentní. Na přelomu 
května a června začali přijíždět první stu-
denti a kolegové z partnerských univerzit 
ve Španělsku, Portugalsku, Turecku nebo 
Řecku. Mělo by jich s námi spolupracovat 
kolem dvaceti a jsme přesvědčeni, že půjde 
o velmi zajímavou internacionální skupinu, 
která může přinést do této problemati-
ky zajímavé vhledy. Za sebe si myslím, že 
i s ohledem na tento fakt dojde k pozitivní-
mu zviditelnění naší univerzity.

Výzkum v terénu je naplánován na 
rok, tím ale práce archeologů, před-
pokládám, nekončí.
RT: Projekt je zadán tak, že ještě dva až 

Hledači pokladů 
minulosti

Půdorysy neolitických domů, bronzové spony nebo stříbrné záušnice. Budoucí dálnice D11 na trase mezi 
Hradcem Králové a Jaroměří začala vydávat své archeologické poklady. Od jara na ní pracují spolu se stavbaři 

královéhradecké firmy SOVIS CZ také odborníci z katedry archeologie Univerzity Hradec Králové. V jaké fázi 
jsou vykopávky a co všechno se v krajině ještě může skrývat, přibližuje děkanka Filozofické fakulty Univerzity 

Hradec Králové Pavlína Springerová a vedoucí katedry archeologie docent Radomír Tichý.

Foto: archiv Univerzity Hradec Králové

Mgr. et Mgr. Pavlína 
Springerová, Ph.D.
děkanka Filozofické fakulty uhk

doc. PhDr. Radomír 
Tichý, Ph.D.
vedoucí katedry archeologie uhk

léto 2017 Rozhovor
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tři roky po ukončení terénních prací bude 
probíhat fáze zpracování. Je potřeba říct, 
že jsme za to velice rádi, protože to nebý-
vá pravidlem, často na to nezbývají pení-
ze. Nálezy tak po tu dobu zůstanou v naší 
kompetenci, a díky tomu můžeme ještě 
mnoho zjistit. Výzkumy v laboratoři ale 
musí probíhat současně s terénem. Někte-
ré nálezy se totiž musí prozkoumat ihned 
poté, co je vyjmeme, jinak hrozí, že by se 
rozpadly nebo jinak znehodnotily.
PS: Velkou výhodou v našem případě je, že 
máme v rámci univerzity k dispozici pro-
story právě pro tuto fázi zpracování. Na-
vázali jsme také spolupráci s Fakultní ne-
mocnicí Hradec Králové, která přislíbila, že 
v momentě, kdy najdeme jakékoli kosterní 
pozůstatky, můžeme je nechat prozkoumat 
pomocí moderních lékařských přístrojů, 
jako je například magnetická rezonance.
RT: To je přesně důvod, proč je třeba ná-
lezy podrobit okamžitému laboratornímu 
zkoumání, neboť po čase nelze některé 
moderní metody využít, což by byla škoda. 
Štěstím tohoto projektu je, že jsou peníze 
i čas na to vše zpracovat.
PS: Celý proces pak vygraduje předáním 
nálezů do muzea, což nám ukládá zákon.

Nálezy zpod budoucí dálnice tedy 
v budoucnu získají do svých sbírek 
muzea. Plánujete uspořádat i nějakou 
výstavu pro veřejnost, kupříkladu 
ještě během vykopávek?
PS: Zvažujeme jakýsi „den otevřených dve-
ří“, ačkoli žádné dveře tam pochopitelně 
nejsou, místa vykopávek jsou dobře viditel-
ná ze silnice. Nicméně věříme, že se nám 
podaří domluvit nějaké dny, kdy by veřej-
nost mohla některé vybrané úseky navští-
vit.
RT: Snažíme se probíhající výzkum na D11 
dokumentovat i pro veřejnost. První výsta-

va by mohla být už příští rok v Archeoparku 
ve Všestarech. Co se týče té konečné, de-
finitivní výstavy, tak to je otazník, nicméně 
v zahraničí je běžné, že prezentace probíhá 
přímo na místě oněch velkých nálezů. Když 
si vezmete, že Archeopark je vzdálen pou-
hých 2,5 kilometru od vykopávek, přímo se 
k takové akci nabízí, ale uvidíme.

Pane docente, v jednom z rozhovorů 
jste zmínil, že se v této oblasti pře-
krývá řada nálezů z různých historic-
kých období. Ze kterých?
RT: Jde především o nálezy z období ze-
mědělského pravěku, což je doba 5 500 let 
př. n. l. až do období středověku, najdou se 
i artefakty z novověku. Přitom tušíme, že 
řada z nich už zmizela, neboť byla příliš vy-
soko v terénu. To zodpovídá otázku, proč 
jsme na našem území našli z některých ob-
dobí například tak málo pohřebišť.

Co byste si jako odborník přál mezi 
Hradcem a Jaroměří objevit?
RT: Kdybych si mohl vybrat, tak by to byl 
nějaký hodně starý kostel, z langobard-
ského období například. U Lochenic totiž 
bývají časté nálezy kosterních hrobů, je 
tam takové návrší, kde pokud se pořádaly 

pohřby, tak by tam nějaký ten raný koste-
lík být mohl. Kolegové středověkáři by ur-
čitě rádi objevili středověkou vesnici nebo 
kostelík, to bych jim moc přál. Každému 
archeologovi by určitě udělal radost také 
nějaký pohřební nález, těch je tak pomálu 
a jsou v současné krajině tak ohroženy, že 
by to byla velká událost. Již proběhlý de-
tektorový výzkum na našem úseku zachytil 
spony z doby římské, našli jsme i hlavice 
bronzových jehlic a stříbrné záušnice z ra-
ného středověku, což jsou nálezy, které se 
většinou nenalézají v sídlištním prostředí, 
nýbrž v hrobech. To nám dává naději.

Upínají se k výsledkům vaší práce 
i zraky zahraničních kolegů?
RT: Hodně bude záležet, co se skutečně 
najde. Tím, že jde o největší terénní odkry-
vy, které jsou pro archeology představitel-
né, tak už teď je v plánu velká mezinárodní 
konference, kde si vzájemně předáme na-
čerpané zkušenosti. Velké úseky budou-
cích dálnic zkoumali třeba kolegové v Pol-
sku nebo v Maďarsku a slavili velké nálezy 
třeba právě těch pohřebišť, a to v řádech 
tisíců hrobů, což je na střední Evropu 
nadstandardní. Je to ale především o štěs-
tí. Archeolog může být sebelíp připraven 
a vzdělán, nicméně když mu chybí pořádná 
dávka štěstí, nic v terénu nevykouzlí. Úžas-
ný nález evropského významu se tak může 
podařit vysokoškolskému profesorovi stej-
ně jako studentce nebo brigádníkovi, který 
na výkopech pomáhá. V tom je archeologie 
krásně spravedlivá.

Michaela Zumrová

„Štěstím tohoto projektu je, 
že jsou peníze i čas na to vše 

zpracovat.“

léto 2017 Rozhovor



Nový stadion má zelenou, v březnu 
získal územní rozhodnutí. Jak tento 
posun vnímáte s ohledem na fakt, že 
už se otázka stadionu řeší přes dva-
cet let?
Osobně se otázce výstavby nového sta-
dionu věnuji už od roku 2007 a současný 
posun tak vnímám asi jako největší. V mi-
nulosti už bylo párkrát územní rozhodnu-
tí vydáno, jedno ještě za bývalého vedení 
a jedno spolu s obchodním centrem pro-
jektu ECE, nicméně to vždycky byly pro-
cesy, u kterých se nevědělo, zda se reálně 
bude stavět, nebo ne. Dneska si myslím, že 

jsme nejdál. Město navíc jasně deklarovalo, 
že stadion chce postavit a uvolní na něj ne-
malé peníze. Když přičtu i bezproblémové 
získání onoho územního rozhodnutí, vidím 
světlo na konci tunelu.

Územní rozhodnutí bylo tentokrát 
vydáno opravdu rychle, v řádech mě-
síců. To je v porovnání s projektem 
stadionu a obchodního centra, kde 
trvalo řízení pět a půl roku, velký 
rozdíl. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Když padl projekt s ECE, nebylo to vůbec 
příjemné, ačkoli poslední rok jsem začal cí-
tit, že dotáhnout ho do konce nebude tak 
jednoduché. Do poslední chvíle jsem však 
věřil, že to dopadne. V momentě, kdy bylo 
jasné, že jsme skončili, bylo to, jako by ně-
kdo vzal sedm let vaší práce a hodil je do 
koše. Bohužel jsme se s tím museli smířit. 

Měli jsme na výběr, buď brečet nad rozli-
tým mlíkem, nebo začít znovu. Územní ří-
zení se teď podařilo dokončit za půl roku, 
což je neporovnatelný rozdíl. Doufám, že 
to tak bude pokračovat i nadále a realizace 
proběhne v co nejkratším termínu.

V minulosti se našlo spousta akti-
vistů, kteří házeli novému stadionu 
takříkajíc klacky pod nohy. Byl jste 
překvapen, že šlo tentokrát územní 
řízení tak hladce?
Tím, že se o novém stadionu mluví už dva-
cet let, tak to spoustu lidí pochopitelně 
unavuje. Tentokrát jsme ale z vyjádření 
dřívějších odpůrců cítili, že pokud stadion 
budeme stavět opravdu pro účely fotbalu 
a nebude mít žádné jiné komerční využi-
tí, tak mu nebudou klást překážky. Svým 
způsobem to takto sami deklarovali a já je 

Pýcha Malšovic
Že by se fanoušci a hráči konečně dočkali? Nový fotbalový stadion v Malšovicích by se měl začít stavět 
už příští rok, stát bude minimálně 400 milionů a vejde se na něj kolem 10 tisíc diváků. Jak nelehká cesta 

k němu vedla, vzpomíná místopředseda představenstva FC Hradec Králové Richard Jukl.

Ing. Richard Jukl
místopředseda 
představenstva FC hk
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chci pochválit, že tomu dostáli. Zároveň 
doufám, že tomu tak bude i v dalších fázích 
přípravy stavby. Obecně si myslím, že kaž-
dý rozumný člověk v Hradci Králové musí 
vnímat tu akutní potřebu nového stadionu 
a že se oprostí od zbytečných tahanic. Jsme 
stotisícové krajské město a spolu s Pardu-
bicemi jsme, troufám si tvrdit, poslední 
v republice, kdo nemá pořádný stadion.

Sdílíte názor většiny fanoušků nebo 
i bývalých hráčů, že celý problém 
neúspěchů hradeckého fotbalu tkví 
právě ve stadionu?
Pod to se klidně podepíšu. Přirovnal bych 
to k tomu, že chcete vařit, ale nemáte ku-
chyň. Chceme hrát dobrý fotbal, ale nemá-
me k tomu odpovídající a důstojné zázemí. 
Lidi to na tomhle stadionu nebaví a já se jim 
ani nedivím. Není tam žádná infrastruktu-
ra, žádné pohodlí, fanoušci nevidí, nemají 
kontakt s hráči. Je to špatně a je třeba napl-
no přiznat, že bez stadionu se prostě nikam 
neposuneme. Přitom v současnosti máme 
perfektní podmínky pro mládež, hráči mají 
relativně dobré podmínky pro tréninkovou 
přípravu, ale ta třešnička na dortu v podo-
bě utkání, které by mělo být vrcholem je-

„Chceme hrát dobrý fotbal, ale 
nemáme k tomu odpovídající 

a důstojné zázemí.“

jich snažení, bohužel nepřichází. Nemáme 
na něj podmínky.

Stadion by měl stát v základu zhruba 
400 milionů, uvažovalo se o dotaci, 
která je však vzhledem k vazbě před-
sedy Fotbalové asociace ČR Miroslava 
Pelty nyní nejistá. Jak to vypadá ak-
tuálně s financováním?
Město Hradec Králové deklarovalo, že je 
ochotno do stadionu uvolnit 400 milionů, 
přičemž během příprav projektové doku-
mentace se ukázalo, že by stadion mohl 
mít daleko lepší vybavení a mohl splňovat 
parametry evropských soutěží. V souvis-
losti s tím se uvažovalo, že jednou z cest 
by mohlo být získání dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a díky ní 

by se případně mohl navýšit rozpočet. Zá-
kladem však je postavit stadion, který spl-
ní kritéria první ligy, dotace na vylepšení je 
nadstandard.

Aby stadion splňoval parametry ev-
ropských soutěží, tedy není v tuto 
chvíli priorita?
Já bych si to přál, ale samozřejmě prioritně 
chceme vůbec začít stavět, ty nástavbové 
věci se budou ještě řešit. Máme samozřejmě 
ambici, aby se tu hrála mezinárodní utkání. 
Když už ten stadion stavíme, bude pěkný 
a funkční, tak by byla škoda ho nevyužít. 
A nejde jen o fotbal, můžeme na něm pořá-
dat i koncerty, pro řadu partnerů jsme da-
leko dostupnější než třeba Praha. Nový sta-
dion by měl sloužit multifunkčním účelům.

Už letos by podle odhadů odborníků 
mohly začít na stadionu demoliční 
práce, i přesto se tam však bude hrát. 
Neděsíte se ještě horších podmínek?
Po těch utrpeních, co už máme za sebou, ty 
dva roky ve skromnějších podmínkách ješ-
tě rádi vydržíme za cenu, že bude konečně 
nový stadion. Řekl bych, že se na to dokonce 
těšíme.

Když se vás teď fanoušci nebo hráči 
ptají, jestli už se tentokrát skutečně 
podaří nový stadion postavit, odpoví-
dáte ano?
Byl jsem o tom přesvědčen už při prvním 
projektu, stejně tak i u druhého a nejinak 
je tomu i teď. Už ale nebudu slibovat žádné 
termíny. Kdo někdy něco stavěl, tak ví, jaké 
byrokratické martyrium člověka čeká, než 
může poprvé legálně kopnout do země.

Michaela ZumrováArchitektonický návrh: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc. a Ing. arch. Daniel Němeček
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Z jednoho je trenér, z druhého manažer. Oba zůstali věrni Hradci 
a chtějí zdejší sport posouvat výš. Marek Kulič se věnuje malým 
fotbalovým nadějím, Jaroslav Kudrna skládá hokejový tým 
Mountfieldu a podílel se na jeho postupu do semifinále extraligy.

Jak oba zvládli přechod z trávníku a ledu do kanceláře? Stýská 
se jim po vrcholovém sportu? A na co ve svých kariérách nejvíce 
vzpomínají?

HRADecKé
LegeNdy
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Fotbalisté Hradce Králové se dlou-
hodobě trápí, v závěru sezony do-
konce spadli do nižší ligy. To vás jako 
Hradečáka a bývalého hráče Hradce 
musí mrzet.
Vnímám to asi jako každý tady, Hrad-
ci zoufale chybí pořádný stadion. Až se 
postaví, bude dobře. Současná situace 
je špatná – fanoušci nechodí, protestu-
jí, hráči jsou pod tlakem, hrají ve stresu. 
Tuhle všeobecnou frustraci vyřeší až nový 
stadion. Hráči budou cítit podporu, a to se 
pozitivně odrazí na jejich výkonu.

mArek kuLIČ:

Až bude stadion, bude dobře

O novém stadionu se ale v Hradci 
mluví takřka 20 let, to se všeobecné 
frustraci asi nelze divit. Teď to však 
vypadá, že se konečně projekt hýbe 
tím správným směrem. Co na to ří-
káte, sledujete dění okolo stavby no-
vého stadionu?
Dění samozřejmě sleduji, Hradec trénuju 
a jsem moc rád, že se snad konečně začne 
blýskat na lepší časy. Doufám v to stejně 
jako každý fanoušek hradeckého fotbalu. 
Je to o to smutnější, že místní sport mi-
lují, fotbal i hokej. Jasně to bylo vidět při 
zápasech Mountfieldu, lidé chodili fan-
dit, bylo pořád plno, hrozně je to bavilo. 
Ostatní mančafty se nestačily divit, jaké 
má Hradec vynikající fanoušky. Sice se 
často řeší, že hokej bere peníze fotbalu, 
ale myslím si, že zrovna Hradec je tak silné 
město a fanouškovská základna je tu tak 
mocná, že by se tu úplně v pohodě mohly 
hrát stejně kvalitně oba sporty. Jak říkám, 
výstavba nového stadionu by podle mého 
celou situaci výrazně zklidnila. Fanoušci 
by mimo jiné taky konečně viděli, co se 
děje na hřišti. Na tom současném bohužel 
nevíte, kdo centroval, kdo zakončoval, di-
váci nemají žádný kontakt s hráči a naopak 
hráči nemají kontakt s diváky. Hradec má 
přitom perfektní mládež, perfektní od-
chovance, je to velká škoda.

Zmínil jste popularitu hradeckého 
hokeje, Mountfieldu se v letošní se-
zoně povedl historický úspěch. Cho-
dil jste fandit?
Chodil, mám dokonce permanentku. Na 
hokej chodím vlastně od té doby, co se 
Hradec vrátil do extraligy. Myslím, že 
v porovnání s fotbalem je to pořád pro 
mnoho lidí atraktivnější podívaná, zvlášť 
pro vás ženy – je to rychlé a pořád se tam 
něco děje. I já jako fotbalista hokej miluju, 
hraju ho a baví mě. Se spoustou hokejis-
tů se navíc přátelím a mám radost, že se 

to klukům letos takhle povedlo. Brněn-
ská Kometa z mého pohledu titul určitě 
vyhrála zaslouženě, ale na druhou stranu 
jsme ji zase jako jediní dokázali v semifi-
nále dvakrát porazit.

Kromě rodného Hradce jste ve své 
kariéře hrál i za Mladou Boleslav, 
Drnovice, České Budějovice nebo 
pražskou Spartu, se kterou jste do-
konce získal titul. Jaké to je hrát 
v menších klubech v porovnání třeba 
právě se Spartou?
Začínal jsem hrát v Lázních Bohdaneč, 
pak následovaly Drnovice, poté Příbram, 
České Budějovice, Mladá Boleslav a Spar-
ta. Pak jsem se znovu vrátil do Boleslavi 
a pak přešel do Hradce. Ty „menší“ kluby 
jako Hradec, Drnovice, Bohdaneč, Příbram 
nebo Budějovice jsou takové, řekněme ro-
dinnější, bývá tam lepší parta. Hráči jsou 
většinou z jednoho města, chodí spolu na 
kafe, na pivo, je to příjemné prostředí. Na 
druhou stranu Sparta je velké jméno, zná-
mé i za hranicemi. Tu řadím ve své kariéře 
nejvýš.

V klubech, jako je třeba Sparta jste 
ale určitě musel čelit velké konku-
renci. Panuje mezi hráči větší riva-
lita?
V každém mančaftu je rivalita a konku-
rence, každý chce hrát. V těch velkých 
špičkových klubech je to náročnější v tom 

Jedenačtyřicetiletý Marek Kulič byl léta hvězdou fotbalových trávníků. Instinkt 
v šestnáctce mu přinesl spoustu důležitých gólů. Jeho trefy ho z rodného Hradce vynesly 
do Mladé Boleslavi či Sparty, s níž získal titul. Na konci kariéry se do Hradce vrátil a teď ho 

v roli trenéra mladých nadějí trápí starý evergreen, situace stadionu v Malšovicích.

„Ve Spartě čelí hráči 
abnormálnímu tlaku. 

Sparta prostě musí pořád 
vyhrávat.“

Marek Kulič

• Narodil se 11. října 1975 v Hradci 
Králové.

• Hrál za Lázně Bohdaneč, 
Drnovice, Příbram, České 
Budějovice, Mladou Boleslav, 
pražskou Spartu nebo Hradec 
Králové, kde v zimní přestávce 
sezóny 2014/15 ukončil 
profesionální kariéru.

• Jako reprezentant debutoval 
v přátelském zápase proti Srbsku 
v srpnu 2006, celkem odehrál 
v dresu českého A-týmu 12 
zápasů a vstřelil tři góly.

• Má dceru a syna.
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smyslu, že jednotlivé posty jsou zdvoje-
né až ztrojené, takže každý hráč de facto 
čeká na zaváhání svého kolegy. Je to smut-
né, ale bohužel je to tak. Na druhou stranu 
je to ale dobře, protože jenom silní zůsta-
nou, jenom silní hrají.

Co je vám bližší – menší kluby s ro-
dinnější atmosférou nebo ty velké, 
špičkové a známé ve světě?
To se nedá jednoduše říct, každý má něco. 
Když ale chcete být úspěšní, když chcete 
být vidět, tak musíte pochopitelně usilovat 
o ty větší kluby. Ve Spartě čelíte jako hráč 
abnormálnímu tlaku. Sparta musí pořád 
vyhrávat, dostat se do Ligy mistrů, získat 
pohár. Paradoxně mi to tam ale vyhovova-
lo nejvíc.

Na jaké momenty v kariéře nejvíc 
vzpomínáte?
Nejvíc mám v paměti vyryté ty pozitivní, 
například vynikající zápas v Mladé Bo-
leslavi v roce 2006, kdy se nám podařilo 
přes Olympique Marseille postoupit do 
základní skupiny Poháru UEFA. Byl to 
krásný zápas, který se rozhodl v posled-
ních minutách, a doteď si živě pamatuji tu 
obrovskou euforii. Pak samozřejmě vzpo-
mínám na Spartu, když jsme získali titul, 
a nepochybně taky na všechny starty za 
národní tým.

Za českou fotbalovou reprezentaci 
jste odehrál řadu zápasů, co tedy ří-

káte na její současný stav?
Je to podobné jako v hokeji, zlatá éra skon-
čila a všichni se diví. Řeší se, že se doros-
tencům nedaří, lidé se ptají, kde je kvalitní 
mládež, nová krev. Já tvrdím, že se musí 
jít od píky, od nejmenších. Jak se zastaví 
výchova mládeže, tak ta díra bude pokra-
čovat. Jako všechno i tohle je samozřejmě 
o financích, není možné mít u nejmladších 
prcků dva profesionální trenéry, jako je 
tomu v zahraničí. Talenty tady ale jsou, to 
rozhodně. Potenciál je veliký, máme šikov-
né hráče.

Vy sám se mládeži věnujete, pra-
cujete jako trenér. Jaké hráče máte 
v Hradci na starosti?
Od léta trénuji mladší dorost – šestnácti-
leté kluky. Předtím jsem trénoval čtrnácti-
leté, akorát na prahu „pubertičky“ (smích). 
Je to docela rozdíl, u kluků v tomhle věku 
je každý rok znát, ale to k tomu prostě 
patří. Sám mám v podobném věku dceru, 
takže vím přesně, co to obnáší. Myšlenky 
jim často lítají úplně někde jinde. Těžko 
říct, jestli myslí na školu nebo na holky, 
pro mě to ale každopádně znamená hodně 
trpělivosti. Nicméně to dělám rád.

Když nehrajete nebo netrénujete, 
věnujete se nějakým dalším koníč-
kům?
Času moc není, ale když už nějaký volný 
mám, strašně rád si pospím nebo chodím 
fandit svému synovi na fotbal.

 

Marek Kulič v roli asistenta trenéra na zápase se Slováckem. Foto: FC HK
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Hradecký hokej zažil v letošní sezo-
ně historický úspěch, poprvé pře-
kročil brány čtvrtfinále, v semifinále 
pak hráči podlehli budoucímu šam-
pionovi – Brnu. Co plánujete v příští 
sezoně, aby byl výsledek minimálně 
stejně dobrý, ideálně i lepší?
Uplynulá sezona se určitě dá hodnotit jako 
vydařená. Třetí místo, myslím, hovoří za 
vše. Určitě bychom si všichni přáli to do 
budoucna posunout ještě výš. Co ale pro 
to budeme dělat, nejde tak jednoduše říct. 
Každá sezona je jiná a spousta věcí si musí 
nejdřív sednout. I loni to ze začátku trva-
lo, ne všechno bylo hned ideální. Nakonec 
si to ale sedlo, jak mělo, a v semifinále se 
nám nakonec podařilo potrápit vítěznou 

JArOSLAv kudrNA:

Hlavně si nedávat malé cíle

Kometu. Jako jediní jsme s ní uhráli dva 
zápasy a nechybělo moc a ještě jsme mohli 
sérii vrátit domů. Kdo ví, jak by to dopadlo, 
kdyby se série protáhla na sedm zápasů.

Nějaké konkrétní změny na příští 
sezonu tedy nechystáte?
Určitě se nám promění tým, někteří hráči 
chtějí odejít a zkusit to v zahraničí, noví 
naopak přijdou. V závěru sezony nám tro-
chu chyběla produktivita, tak doufám, že 
nalákáme nějaké dobré střelce, kteří týmu 
pomůžou. Hýčkat si musíme taky gólmana 
Patrika Rybára, ten byl letos perfektní. Ce-
lou sezonu nás držel a nebýt jeho, vůbec 
bychom nemohli pomýšlet nikam výš.

Překvapilo vás, že se Mountfield vy-
švihl mezi tři nejlepší, nebo jste ta-
kovou ambici měli ve vedení od za-
čátku?
Všechny týmy mají nějaké ambice a já rád 
říkám, že si člověk nesmí dávat malé cíle, 
je potřeba myslet vysoko. Pak už jen stačí 
vydat ze sebe maximum a čekat, jak to do-
padne. Ono, i když to nakonec nedopadne, 
tak je nejdůležitější vědět, že jste pro to 
udělala úplně všechno.

Největší hradečtí rivalové Pardubice 
se v této sezoně jen tak tak udrželi 
v extralize. Jak jste celou situaci vní-
mal, jakožto dlouholetý hráč pardu-
bického Dynama?
Pardubicím vděčím za kariéru, bruslil 
jsem v jejich dresu osm let, de facto po-
lovina mých vstřelených gólů byla za ně. 
I proto jsem jim moc přál, aby nespadly. 
Mrzelo mě, jak u nich sezona probíhala, 
naštěstí to ale dopadlo „dobře“, nicméně 
je to určitě k zamyšlení. Věřím, že teď jsou 
u kormidla ti správní chlapi, kteří to vez-
mou za správný konec. Ono to vůbec není 

jednoduché, převzít tým v takovém stavu, 
v jakém je, chtělo velkou odvahu, takže jim 
držím palce. Byla by velká škoda, kdyby-
chom přišli o východočeská derby.

Jaké pro vás, jako pro rodilého Hra-
dečáka, bylo hrát zrovna za Pardubi-
ce?
Před těmi 21 lety jsem jako mladý kluk za 
Hradec naskočil jen na pár zápasů, a tak 
jsem žádný extra podíl na pozdějším neú-
spěchu necítil. Pak jsem šel na rok do Ka-
nady a po návratu jsem chtěl pochopitelně 
hrát nejvyšší soutěž. Když přišla nabídka 
z Pardubic, byl jsem rád a co si vzpomí-
nám, tak nikdo z Hradce moji tehdejší 
„zradu“ asi ani nezaznamenal (smích). Šel 
jsem tam, protože to byla cesta, jak se vý-
konnostně posunout. Nepamatuji si ani, 
že by mě kamarádi častovali nějakými po-
známkami.

Vypjatá hokejová derby mezi Hrad-
cem a Pardubicemi jsou pověst-
ná široko daleko. Jak je vnímáte vy 
z pozice bývalého hráče a zároveň 
současného člena vedení hradecké-
ho Mountfieldu?
Derby dávají místnímu hokeji nesmírnou 
šťávu. Když ten narvaný zimák řve, fa-
noušci se navzájem překřikují, skandu-
jí – ta atmosféra je naprosto jedinečná. 
Trochu víc to podle mě prožívá Hradec, 

Jedenačtyřicetiletý Jaroslav Kudrna si na největší úspěch zdejšího hokejového klubu musel 
počkat až na sezonu, v níž místo bruslí a dresu oblékal košili a společenské kalhoty. Místo svých 

gólů a přihrávek řešil složení mužstva, chemii v něm a hledal, jak Mountfield posunout. To se 
mu povedlo. Vytvořil osu mužstva kolem gólmana Rybára a útočníka Bednáře a slavil historický 

postup do semifinále. Jak vidí příští sezonu? Co týmu chybí k absolutnímu vrcholu? A jak 
vzpomíná na dobu, kdy hrál u arcirivala z Pardubic?

„Derby dávají místnímu 
hokeji nesmírnou šťávu. 
Ta atmosféra je naprosto 

jedinečná.“

Jaroslav Kudrna

• Narodil se 5. prosince 1975 
v Hradci Králové.

• Svou hokejovou kariéru začal 
i ukončil v Hradci Králové.

• Hrál i za Pardubice, Třinec, 
Liberec, Plzeň nebo ruský 
Magnitogorsk, se kterým 
v sezoně 2006/2007 vyhrál 
Ruskou superligu.

• Má dvě dcery.
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protože v extralize není tak dlouho, je to 
hodně čerstvé a lidi se zkrátka těší. Ta ri-
valita tu ale byla vždycky, už před těmi 20 
lety. Pro nás manažery je derby zápasem, 
který chceme vyhrát kvůli lidem, ale jinak 
je to v našich očích samozřejmě soupeř 
jako každý jiný. Hradečáci to vnímají víc 
než kluci, kteří přišli třeba z Budějovic, ale 
i ty ta atmosféra derby vždycky naprosto 
pohltila. Úsilí a chuť zvítězit kvůli fanouš-
kům je obrovská.

Nepřejete někdy Pardubicím, aby 
Hradec porazily? Přeci jen jste zmí-
nil, že jim za hodně vděčíte.
Pardubicím nic zlého nepřeju, ale jako 
Hradečák chci, aby zvítězil Hradec. Přál 
jsem jim, aby nespadly, ale zároveň, aby 
body braly jinde (smích).

Na co ve své kariéře nejvíce vzpomí-
náte?
Sice jsou to vzpomínky hodně matné, ale 
hodně se mi vryl do paměti pád Hradce 
z ligy, to mi bylo osmnáct. Bylo to smutné, 
ale tím, že jsem byl hodně mladý, tak jsem 
se s tím rychle srovnal. Radši samozřejmě 
vzpomínám na ty veselejší momenty. Tře-
ba když jsem přešel do Ruska a společně 
s Honzou Markem se nám podařilo vy-
hrál superligu, později jsme dokonce byli 
dvakrát třetí. Taky se mi vybavuje druhé 
místo s Pardubicemi, když jsme prohráli 7. 
zápas se Slavií. To nevím, jestli mám po-
čítat jako dobrý zážitek, nebo ne, prohra 
prostě vždycky bolí, obzvlášť těsně pod 
vrcholem. Člověk hraje hokej právě kvůli 
vítězstvím, honí se za pohárem a já jsem 
měl to štěstí, že jsem ho alespoň jednou za 
těch 20 let zvednul nad hlavu, ač mě mrzí, 

že to nebylo v Čechách. Asi to tak mělo 
být. Teď už je to na klucích, aby to zvedli 
za nás, za Hradec.

Rok jste hrál v Kanadě, liší se zámoř-
ský hokej hodně od toho tuzemské-
ho?
Já jsem hrál v zámoří jen jako junior, pro 
mě tehdy jako mladého kluka to byla skvě-
lá zkušenost, která se mi pak později v ka-
riéře hodně hodila, dost jsem se tam nau-
čil. Rozdíly by se určitě našly, určitě je tam 
hokej mnohem větší show, obecně do něj 
teče daleko víc peněz. Hráči také více ces-
tují, hodně se létá z místa na místo. Kvali-
tativně to ale takový rozdíl není, myslím, 
že hráče máme stejně šikovné jako tam.

Jaký pro vás byl přechod od aktivní-
ho sportovce do manažerské pozice?
Nebylo to jednoduché. Jako sportovec 

inzerce

Jaroslav Kudrna při rozlučce s hokejovou kariérou. Foto: Mountfield HK

jsem se staral jen o svoje tělo, o svoji fy-
zičku. Soustředil jsem se na to, abych se 
v létě dobře připravil na další sezonu. 
Role manažera je oproti tomu zase hodně 
o jednáních a schůzkách. Musím ale říct, 
že mi sport chybí, asi už ho budu potřebo-
vat k životu až do smrti. Proto se snažím ta 
jednání prokládat sportem, i když času je 
málo. Kdybych to měl srovnat, tak jedno-
dušší pro mě bylo hrát hokej. Sice jsem se 
fyzicky víc nadřel, ale bylo to jednodušší.

Když už si nějakou volnou chvíli pře-
ce jen vyšetříte, co rád děláte?
Hodně mám rád běžky, běžel jsem letos 
Jizerskou padesátku. S manželkou a dce-
rami jsme občas chodili na běžky i doma 
po Hradci. V létě jezdíme na kolo, rád si 
zaběhám a občas zajdu se starou gardou 
na led.

Michaela Zumrová
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k různým setkáním a společenským akcím. 
Každý týden se tu konají akce firemní, sou-
kromé, ale i otevřené veřejnosti. Proto není 
výjimkou se tu pravidelně setkat s různými 
akcemi, ať už se jedná o školení, konferen-
ce, společenské události, večírky a oslavy.

Čím dál víc lidí také volí Park Golf jako mís-
to svojí svatby. „Zdejší tým má ohromnou 
radost z toho, že se zvyšuje počet hostů, kteří 
si užívají příjemné chvíle v Park Golfu, a je 
jim připraven splnit každé přání. Věříme, 
že Hradečané mohou být hrdí na tento je-
dinečný areál, který mají k dispozici přímo 

ve městě,“ je přesvědčen Jan Kastner a jed-
ním dechem dodává: „Salón republiky si 
přece zaslouží takto výjimečné místo, kde se 
setkávají lidé nejen z našeho města a oko-
lí, ale i z celé České republiky. Přijďte zažít 
jedinečnou atmosféru na kterékoliv z udá-
lostí, které zde pro vás nadšený tým pravi-
delně připravuje. Nebo zkrátka jen můžete 
přijít posedět na terase a se sklenkou v ruce 
sledovat západ slunce nad záplavou zeleně 
v okolí.“

(red)

Park Golf Hradec Králové není jen rájem 
sportovců, ale i pulzujícím centrem spole-
čenského dění ve městě.

Ať zatoužíte po špičkové restauraci s od-
děleným salonkem, příjemném hotelu nebo 
konferenčních prostorách až pro 90 osob, 
všeho se vám na Park Golfu dostane. „Celý 
areál byl zbudován s jedinou vizí, a to vy-
tvořit v Hradci Králové příjemné místo, kde 
se budou lidé moci setkávat a kde jim bude 
dobře. Jak je vidět na stoupající návštěv-
nosti areálu, objevili toto místo už i mnozí 
negolfisté, kteří jsou zde samozřejmě stej-
ně vítáni jako hráči golfu,“ říká za Park 
Golf Hradec Králové Jan Kastner s tím, že 
zvláště v letním období je velmi oblíbená 
rozsáhlá terasa s výhledem do roudničské 
zeleně a přilehlého hřiště s dominantou 
ostrovní jamky. „Ať už přijdete na oběd, při-
pravíte zde soukromé setkání pro své přá-
tele, nebo si jen posedíte u dobré kávy na 
terase, určitě si přitom maximálně užijete 
poklidnou atmosféru tohoto místa,“ dodává.

Díky své výhodné poloze uprostřed neko-
nečné zeleně s dojezdovou vzdáleností de-
set minut od centra Park Golf přímo vybízí 

Park Golf není 
pouze pro golfisty
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Najdete nás v OC Futurum

www.dapi.cz

Brněnská 1825, Hradec Králové



Foto: Eventmedia.cz



 

POD BÍLOU VĚŽÍ 
S ČELOVKOU. Na 1200 běžců 

se poslední dubnovou sobotu po-
stavilo na start už tradičního nočního 

závodu krajskou metropolí Night Run Hra-
dec Králové. Účastníci si mohli vybrat kratší 

pětikilometrovou trasu a svým startem přispět 
v boji proti rakovině prsu, nebo náročnější de-
setikilometrový závod. Pořadatelé přitom nezapo-
mněli ani na nejmenší běžce, ti mohli změřit síly 
na dvoukilometrové trase. Svou čelovku na star-

tu mimo jiné rozsvítila i místní běžecká iko-
na, nezdolný devadesátník Jiří Soukup (na 

snímku v bílém triku).
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Navštivte Kroměříž a objevte české 
baroko v celé jeho unikátní kráse.
Navštivte Kroměříž a objevte české 

Zažijte baroko všemi smysly.

Kroměříž

Barokní zahrady byly rájem na zemi. Užijte 
si oázy plné živých barev, rozmanitých vůní 
a uměleckých děl, které dodnes vzbuzují obdiv 
celého světa.

Přivoňte si k baroku

baroko v celé jeho unikátní kráse.
Navštivte Kroměříž a objevte české 
baroko v celé jeho unikátní kráse.

www.ceskozemepribehu.cz

Samozřejmě vím, že fotky čehokoliv komu-
koliv jdou posílat i poštou, Zátopek běhal 
v bagančatech a holit se nutně ani nemusím. 
Ale! Když já si tak nějak nemůžu pomoct.

Pokud to máte jinak, tiše závidím o trošku 
jednodušší život. Pokud nechcete dál číst, 
nemusíte. Já se ale rozhodl naučit se s touh-
le svou nectností nějak žít. Pokud to máte 
stejně, čtěte dál.

Jestli má mít tahle běžná mužská úchylka 
nějaké vyvrcholení, tak si s jistotou troufnu 
říct, že to bude v Bikeru, největším cyklistic-
kém svatostánku Hradce. Klidně si vezměte 
kafe ze sousední Náplavky, tady to niko-
mu vadit nebude, sedněte si a jen sledujte. 
V době vybírání zboží z e-shopů po veče-
rech docela příjemná změna nebo návrat 
k tomu, co fungovalo, pokud chcete.

„Náš e-shop, který tak trochu neviditelně, na 
pozadí, celý předěláváme, je naprostý základ. 
Vše ostatní tady okolo v prodejně je jen nad-
stavba. Rozhodování mezi dvěma výrobky je 
složitá záležitost a online prodej je v tomto 
ohledu někdy na hraně svých možností. Nám 
se daří na místě dát alternativu a hlavně – 
zprostředkovat zcela konkrétní zážitek z toho 
vzít si věc do ruky, na sebe, sednout si na kolo. 

Často se stane, že kupující odchází se zcela ji-
nou věcí, než pro kterou původně přišel,“ říká 
David Jaroš z Bikera. A pak že je kamenný 
obchod mrtvou záležitostí!

Koupit kvalitní karbonové kolo za 35 tisíc 
korun bylo ještě před nedávnem trochu 
z říše snů. V Bikeru to jde. „Máme díky své 
pozici možnost prodávat za ‚výprodejo-

vé‘ ceny daleko předtím, než skončí sezóna. 
A mám radost, že k nám přijde pro kolo i ro-
dina, která za stejné peníze odjíždí se třemi 
koly. A to včetně blatníků, stojánku, světel,“ 
dodává Jaroš.

Podle něj je těch fajnšmekrů, co si koupí 
právě kolo za padesát a víc tisíc, dost. I když 
Bikero zde není jen pro ně... Nově nabízí 

Hračkárna pro chlapy
Taky milujete ty promyšlené a technické vychytávky? Já ano. Když telefon, tak jedině s Full HD displejem a aspoň 

desetimegovým foťákem. Když ponožky na běhání, tak zásadně ty se stříbrem, co jsou speciálně pro běžce. A když 
dojde na ranní holení, tak pozor, strojek nejméně s pěti břity.

FOCuS rAveN LTd.
Bourá mýtus o tom, že karbonový 
Mtb nejde koupit levněji než za 
35 tisíc korun. Jde to! Karbonový 
rám, výbava Shimano Deore, 
vidlice RockShox 30 Silver TK, 
pláště Continental.

Sp CONNeCT
Geniální vychytávka na kolo. Telefon můžete ale pomocí chytrého zámku upevnit na cokoliv si vzpomenete. Navíc tato „stavebnice“ pro 
dospělé počítá i s kombinací s dalším příslušenstvím, jako je úložný box, světlo nebo kamera GoPro. Najdete na bikero.cz.
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inzerce

možnost vyzkoušet si kolo v ostrém sjezdu 
v Říčkách v Orlických horách, kde od prázd-
nin jako novinku chystají půjčovnu pro při-
pravovaný bike park. Vzniknout tu mají letos 
dva singletracky, každý s jinou obtížností. 
Nahoru lanovkou a dolů se řítit pod vlivem 
adrenalinu.

Na své si v Novákových garážích přijdou 
i silničáři. Bourat představy, že silniční kolo 
musí být drahé, se jim daří. Německý Focus 
s karbonovou vidlicí za cenu okolo dvace-
ti tisíc. Já snad začnu přemýšlet o druhém 
kole. Tohle kolo je prostě krásný. A navíc 
skvěle ladí s dresy italské značky Alé s ne-

zaměnitelným designem. Ale to se vracím 
obloukem na začátek. Tady v Bikeru se ta-
hle bitva s mužským hračičkářstvím prostě 
vyhrát nedá.

Kryštof Vítek

Bikepark Říčky

Bude kopírovat náročnost sjezdo-
vých tratí v Říčkách – modrá a čer-
vená letos, černá napřesrok. Na 
konci června Bikero otevře půjčov-
nu sjezdových kol pro celou rodi-
nu, vybavenou primárně koly Rocky 
Mountain. Přesné termíny zatím ne-
jsou známy.

FOCuS CAyO AL
Skvěle vypadající silnička za cenu nižší než 20 tisíc korun. Pravděpodobně nejlepší 
poměr cena/výbava na trhu! Hliníkový rám, karbonová vidlice, výbava Shimano 
Sora, pláště Continental.

CykLISTICký dreS ALé veLOCe
Kdo jednou vyzkouší, nechce nic jiného! 
Vezměte si ho v Bikeru jen tak na sebe, jemný 
materiál Vás obemkne jako druhá kůže.
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gem na dresu se investice začala vracet 
hned s první tiskovou konferencí na počát-
ku sezóny a s každým pódiovým umístěním 
týmu jdou do „plusových“ čísel. „Jsme až 
překvapeni, jak to funguje. Na počátku byla 
láska k cyklistice a snaha přispět k podpoře 
rozvoje mladých jezdců, kteří to dnes nemají 
po této stránce jednoduché. Nicméně i naši 
marketingoví experti nám investici začínají 
chválit, v podpoře budeme určitě pokračo-
vat,“ zní z vedení společnosti.

S ideou rozvoje mládeže byl do týmu anga-
žován i bývalý profesionál, účastník všech 
světových grand tours, René Andrle. Právě 
jeho příchod vynesl tým do hledáčku vět-
šiny juniorů. Podmínky, které jim tým pro 
jejich rozvoj poskytuje, jsou totiž na úrovni 
srovnatelné s farmami předních světových 
World Tour týmů, za které jezdí hvězdy 
typu Petera Sagana, Chrise Frooma či čes-
kého Zdeňka Štybara. „Hlavním důvodem 
proč jsem kývl na nabídku pana Kijevského 
byl fakt, že rád pracuji s mladými závodní-
ky. Tým jsem sledoval už minulý rok a moc 
se mi líbilo, jak funguje, proto jsme navázali 
spolupráci,“ říká René Andrle. 

Jak vypadá život v týmu? Sídlo je v Praze 
a zázemí v Pardubicích, odkud pochází ma-

jitel týmu. Každý den jsou jezdci v kontaktu 
se sportovními řediteli, kteří denně hod-
notí přípravu a společně ladí ideální for-
mu. Každých pár měsíců pak jezdce kont-
roluje také sportovní lékař, který pomáhá 
s optimální úpravou tepových frekvencí, 
laktátových křivek a v neposlední řadě hlí-
dá hodnoty v krvi a moči. „V dnešní době to 
funguje tak, že závodníci jsou kontrolováni 
prakticky celý rok, k dopingu máme nulovou 
toleranci a to je i důvod, proč kluky sleduje-
me celý rok a pravidelně děláme přednášky 
o tom, co se dá použít jako doplněk stravy 
a co nikoliv. Skvěle nám v tom pomohla fir-
ma Amix, která nás vybavila po této stránce 
a udělala nám výživový program na míru.“

V průběhu sezóny tým absolvuje přibližně 
60 závodních dnů, zejména v Čechách a na 
Slovensku, ale i v Itálii, Rakousku, Německu 
a Polsku. Ambicí pro tento rok je mimo jiné 
i nějaká ta medaile či dokonce titul na mist-
rovství republiky. Dosáhnout na ni by moh-
la zejména od začátku sezóny velice dobře 
se jevící dvojice Dominik Neuman a Václav 
Sirůček. Vše o týmu, jezdcích a závodech se 
můžete dočíst na www.topforexlapierre.cz.

(red)

Původní myšlenka zakladatele a majitele 
týmu Radima Kijevského byla vytvořit tým 
jezdců, kteří jsou do cyklistiky zapáleni, ne-
jsou však čistými profesionály. Postupem 
doby se však tým dostal na vrchol své kate-
gorie a v dnes funguje jako unikátní podpo-
ra mladých jezdců, která v republice nemá 
obdoby. „Sám tým podporuji jak finančně, 
tak řešením všeho důležitého. Sponzoři jsou 
ale základ,“ říká k chodu týmu majitel Ra-
dim Kijevský. Důvody proč dávají peníze 
do sportu a cyklistiky zvlášť, ale znějí i od 
hlavních sponzorů. Společnost Topforex, 
která má se sportem pramálo společného, 
vidí i velký marketingový potenciál. S lo-

Do sedla!
Český tým TOPFOREX–Lapierre vystupuje pod tímto jménem na cyklistické 
scéně teprve prvním rokem, jeho kořeny však sahají hlouběji do minulosti. 
Přečtěte si, co stálo za jeho zrodem.

René Andrle, Karel Hník a Radim Kijevský. Foto: archiv
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přenáší do všech pokrmů, které se zde ser-
vírují, a je hlavním důvodem loajálních pří-
znivců a pozitivních recenzí. Jejich dobře 
promyšlené menu zahrnuje výběr mořských 
plodů, masa a vegetariánských pokrmů, kte-
ré jsou provedeny a servírovány v moderní 
interpretaci místního regionu. Na dotaz, co 
si myslí, že je důvodem jejich úspěchu, použil 

Jiří výraz, který má sám rád, a který je přes-
to často opomíjen těmi, kteří v pohostinství 
začínají. Je to trpělivost. Ačkoliv to vyžaduje 
spoustu dřiny a obětování, porozumět času 
a jeho vlivu na vývoj restaurace se většinou 
ukáže jako jeden z klíčů k úspěchu.“

Emil Stelinger

Ten v knize Kulinářské cesty po České re-
publice, která přichází na pulty právě nyní, 
doporučuje prověřené podniky, jejichž 
návštěva je skutečným zážitkem. Magazín 
Quartier exkluzivně přináší ukázku z kni-
hy, v níž Dominic James Holcombe hodnotí 
právě hradecké Aquarium.

„Jedna z nejpřekvapivějších věcí, které jsem 
od začátku své kulinářské výpravy mohl 
sledovat, je počet restaurací, ovlivněných 
zahraniční tvorbou. Jak zmiňuji v úvodu 
knihy, před patnácti lety by tohle v České re-
publice nebylo možné. Myslím si, že jedním 
z důvodů, proč se to nyní děje, je fakt, že lidé 
začali více cestovat, poznávají nové chutě 
a dávají si pokrmy naprosto odlišné od těch, 
které dosud znali. Tím nastoupil nový trend, 
který získává na popularitě a rozšiřuje se 
pomalu po celém území republiky. Jednou 
ze Středomořím ovlivněných restaurací je 
Aquarium v Hradci Králové. Restaurace je 
výsledkem spojení náklonnosti Jiřího Bod-
láka k místní oblasti s kulinářským umem 
šéfkuchaře Václava Roda. Vytvořili populár-
ní místo, které se soustředí na gastronomii 
Francie, Itálie a Španělska. Jejich mantrou 
bylo, je a vždy bude: čerstvé, čerstvé a opět 
čerstvé, tak, jak jen to jde. Tato mantra se 

preSTIžNÍ průvOdCe dOpOruČuJe hrAdeCkOu reSTAurACI AquArIum:

Čerstvé, čerstvé 
a opět čerstvé!

Restaurace Aquarium už od svého vzniku patří ke spolehlivým adresám, které se naučili znát milovníci moderní 
gastronomie se středomořským charakterem. Nyní se Aquarium téměř jistě stane cílem dalších zvídavých 

návštěvníků. Do svého knižního výběru jej totiž zařadil autor gastronomických bedekrů Dominic James Holcombe.
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dem na chutě našich zákazníků. Naposledy 
jsme například vedli živou debatu nad tím, 
jaké chutě se dobře hodí k pivu… Hledá-
me alternativy a neotřelá, zajímavá řešení. 
Už nás třeba přestávají bavit tradiční chle-
bíčky. Jdeme naproti mladým zákazníkům 
a rodinám, o kterých víme, že jsou otevře-
ní a vstřícní vyzkoušet nové chutě a jejich 
kombinace. Víte například, jaké potěšení 
chuťových pohárků vyvolává kombinace 
hrušky, slaniny a balkánského sýra zapečená 
v křupavém závinu?

Co všechno u vás mohou lidé ochut-
nat? Máte vy osobně nějakou dobrotu, 
kterou považujete za pýchu nabídky 
Stiasini?
Nejvíce jsem pyšný na šikovnost, nasaze-
ní a vstřícnost našich zaměstnanců. Každý 
produkt, který opouští naše výrobní pro-
story, je připravován citlivě a s největší péčí. 
Ne nadarmo jsme zvolili slogan „Pečeme 
s láskou, doručujeme s úsměvem“. Však se 
přijďte do naší provozovny v Živanicích po-
dívat, budeme rádi. Jsme otevřeni dotazům, 
námětům i připomínkám. Pokud bych ale 
měl nějaký produkt vyzdvihnout, tak favo-
rity jsou určitě naše dorty – jednoduché, 
vždy čerstvé, osvěžující a voňavé. Vyjmenuji 

ty opravdu nejlepší: dort karamelový s ba-
nánem, dort kakaový s čerstvými jahodami 
nebo dort kokosový s čerstvými borůvkami.

Přicházíte s novinkou – rozvozy. Jak 
tato služba funguje?
Žijeme v dynamické době, která si žádá naše 
plné nasazení. Ať už je to v zaměstnání, 
doma nebo kdekoliv jinde. Proto přichází-
me s jednoduchým, ale efektivním řešením, 
jak alespoň malou část času vyšetřit jen pro 
sebe. Chcete si dát vydatnou, čerstvou sní-
dani nebo svačinu? Nemáte čas skočit na 
oběd, ale kručí vám v břiše? Čekáte odpo-
ledne návštěvu, ale nemáte čas nakoupit? 
Chcete obohatit oslavu pro vaše blízké? Tak 
to rozhodně navštivte náš eshop.

Komu a kde jsou rozvozy dostupné?
Zavážíme až třikrát denně, nyní v Pardubi-
cích a blízkém okolí. Ale brzy rozšíříme naše 
služby do Chrudimi a Hradce Králové. Stej-
ně tak budeme naše rozvozové služby po-
skytovat v pozdních odpoledních hodinách 
nebo o víkendech.

V létě se do vašich dobrot budou 
moci už podruhé v řadě zakousnout 
i návštěvníci festivalu Rock for Peop-
le. Co dobrého pro ně chystáte?
Je nám ctí, že jsme se opět stali partnery 
bezpochyby jednoho z nejrespektovaněj-
ších a nejlépe obsazovaných hudebních 
festivalů na území České republiky. Velmi 
si této spolupráce ceníme, a proto chceme 
návštěvníkům po celý festival nabízet to 
nejlepší. Letos jsme rozšířili nabídku o nové 
produkty, které budeme z části připravovat 
přímo v areálu festivalu. Budou tedy zaruče-
ně čerstvé a voňavé. Vzhledem k loňskému 
úspěchu snídaňového servisu, který jsme 
nabízeli v tzv. Camp Plus, letos tuto službu 
rozšíříme. Dvojnásobně také navýšíme ka-
pacitu, abychom uspokojili co nejvíc festi-
valových návštěvníků.

(red)

Stiasini funguje na trhu už pátým ro-
kem a nabízí rozličné pekařské dob-
roty vlastní výroby. Co vás motivovalo 
k otevření tohoto byznysu?
Díky bohatým zkušenostem se západoev-
ropským trhem vidíme ve Stiasini na tom 
českém stále rezervy v kvalitě nabízených 
potravin. Rádi bychom svým dílem přispěli 
k tomu, aby se situace zlepšila, a proto jsme 
se rozhodli uvést na trh pekařské produkty 
podle našeho gusta. Zakládáme si na čers-
tvosti a kvalitě surovin. Zní to jako klišé, ale 
je to tak. Pravdou však je, že máme ještě 
jednu motivaci. Přejeme si, aby každý náš 
zákazník našel pro sebe, svou rodinu nebo 
přátele během dne krátkou chvilku a uměl 
sebe nebo je zaslouženě odměnit. Třeba ně-
kterým z našich výborných dortů, koláčů, 
baget… a bude toho mnohem víc! Vyvíjíme 
nové produkty jako stvořené pro chvilku 
odpočinku během hektického dne. I malá, 
nenápadná chvilka může udělat z jednoho 
okamžiku nezapomenutelný zážitek.

V čem se lišíte od konkurence, proč 
by si právě k vám měli zákazníci najít 
cestu?
Protože jsou u nás srdečně vítáni. Každý 
produkt, který vyvíjíme, vytváříme s ohle-

STIASINI:

Malá odměna každý den
Co takhle posnídat lahodný višňový koláč s tmavou drobenkou, k svačině se odměnit voňavým česnekovým 

croissantem a k obědu vychutnat třeba čerstvý sendvič s tuňákem? Pokud se vám už teď sbíhají sliny, věřte, že 
to zdaleka není vše. „Mými favority jsou naše dorty, třeba kokosový s čerstvými borůvkami,“ láká s úsměvem 

v rozhovoru pro Quartier majitel Stiasini s.r.o. Zdeněk Záleský.
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Najdete nás v OC Futurum
Brněnská 1825, Hradec Králové
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kostmi a ovocem, co si jen dokážete před-
stavit, a v neposlední řadě taky usměvavá 
provozní manažerka Diana Mazániková. 
„Frozen yogurt je vlastně taková zmrzka, ale 
zdravá. Konzistencí jsou si podobné a ochla-
dí stejně tak, nicméně proti většině zmrz-
lin, které jsou mnohdy z práškových směsí, 
se frozen yogurt vyrábí z čerstvého českého 
mléka a jogurtu,“ vysvětluje mi hned na úvod 

sympatická manažerka s tím, že na rozdíl 
od zmrzliny je mražený jogurt, ostatně jako 
ten klasický, plný živých jogurtových kul-
tur, proteinu, vápníku a vitamínů. „Pro zá-
kazníky, kteří si hlídají kalorie, máme navíc 
skvělou zprávu – v jogurtu je výrazně méně 
kalorií než ve smetanové zmrzlině,“ dodává.

Pak už se vrháme na samotné ochutnávání. 
Do připraveného kelímku si pomocí páky 
natočím jogurtu, kolik jen chci, a to klidně 
i mix z několika různých příchutí. „Nabízí-
me nespočet různých chutí. Ve stálé nabídce 
naleznete bílý přírodní jogurt, jahodu a čoko-
ládu. V létě navíc přidáváme svěží příchutě, 
jako jsou bezinka, vanilka, rafaelo, borůvka, 
ananas, banán, limeta a už osvědčený alp-
ský karamel,“ vysvětluje Diana Mazániková. 
Tak natočeno bych měla, to nejhorší roz-
hodování mě však teprve čeká – posypky. 
Je jich takové množství, že nevím, kam dřív 
s očima. Horké borůvky, karamel, vlašské 
ořechy, čerstvé maliny nebo radši studenou 
čokoládu, sušenky Oreo a kousky ananasu? 
Abych všechno ochutnala, musela bych tu 
snídat, obědvat i večeřet. „Tak nějak to mám 
já (smích), ale teď vážně – frozen yogurt je 
hutný a ač se nemusí na první dojem zdát, 
dokáže velmi nasytit. Každý si přijde na to 
svoje, máme výběr opravdu z mnoha variant. 
Naši zákazníci konzumují frozen yogurt pře-
devším jako zdravou svačinu, v nabídce ale 
máme i jogurt nemražený, třeba takový ovoc-
ný parfait. Skládá se z jogurtu, ovoce a musli, 
což je vynikající a výživově hodnotná snída-
ně pro správný start dne,“ říká s úsměvem 
manažerka Diana Mazániková.

A ta nejlepší zpráva přichází na konec – když 
nejde Hradečák do YOBARu, přijde YOBAR 
k Hradečákovi. „V jednání máme také mož-
nost mobility našeho konceptu. Zákazní ci po 
celý rok chodí za námi do Auparku, v době 
venkovních akcí a festivalů bychom jim do 
budoucna šli rádi naproti ven,“ dodává Diana 
Mazániková.

Michaela Zumrová

Vystoupat do nejvyššího patra hradecké-
ho Auparku chvilku zabere, mně to ale ani 
v nejmenším nevadí. Mířím totiž do hradec-
ké pobočky YOBARu, kde široko daleko jako 
jediní točí mražený jogurt. Že jste ho ještě 
neochutnali? Velká chyba!

Když vcházím do YOBARu, vítá mě roztomilá 
retro grafika, pult s těmi nejlákavějšími slad-

To nejlepší osvěžení
Říká se mu různě – frozen yogurt, froz yog nebo jednoduše česky mražený jogurt. Chuťově se hodně podobá 

klasické zmrzlině, má ale jednu velkou výhodu – je podstatně zdravější. Na rozdíl od zmrzliny si ho navíc můžete 
dochutit přesně podle sebe, stačí jen „vzít za páku“. Jako já!

Foto: FiftyFifty kreativní agentura
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Na snídani 
s coolinářkou
Kavárny a restaurace stále častěji zařazují do své nabídky i snídaně. Nejinak tomu je 
i v Hradci a Pardubicích. Ty nejlepší jsem pro vás otestovala. Zkuste si příště obchodní 
schůzku, rande nebo setkání s kamarádkou naplánovat hned na ráno a odstartovat 
den výjimečnou snídaní!
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FérOvá pALAČINkárNA
Hradec Králové, Masarykovo nám. 396/15

Jestli má pro mě nějaký podnik tzv. genia 
loci, tak je to právě Férová palačinkárna na 
Masarykově náměstí. Na nic si nehrají, při-
padáte si tu jak u babičky, ale zároveň má 
toto bistro mladého ducha. Zdejší snídaňo-
vá nabídka obsahuje oblíbené lívance, kte-
ré si můžete dát z pšeničné či pohankové 
mouky, a kdo radši slané, ten si může vy-
brat z několika variant zapečených sendvi-
čů. Ale pozor, otevřeno mají až od 9 hodin!

dOBrý kAFe
Pardubice, Mozartova 566

Ani v sousedních Pardubicích nezahálejí! 
Důkazem toho budiž úžasná kavárna Dobrý 
kafe, kterou byste nejspíš nehledali upro-
střed sídliště Polabiny, ale je tam a rozhod-
ně stojí za návštěvu. Jak už název napovídá, 
kávu tady opravdu umí, na mlýnku je ta 
nejlepší výběrová a k ní si můžete poručit 
například nadýchanou vaječnou omeletu, 
ale i lehčí snídani v podobě salátu se ztra-
ceným vejcem nebo jogurtu s chia semínky.

gALerIe CAFé
Pardubice, Sukova třída 1935

Nejen Pardubáci si rychle oblíbili překrásný 
podnik Galerie Café ve zrekonstruovaných 
Tyršových sadech. I zde mají snídaňovou 
nabídku, dát si můžete třeba sázená či mí-
chaná vejce, ale doporučuji ochutnat i vý-
borné máslové croissanty s náplní či bez. 
Opravdovou idylu zde prožijete při snídání 
s výhledem do parku na zdejší zámek. Při-
znám se, že tento podnik našim krajským 
sousedům vážně závidím!

Text i foto: Svatava (Coolinářka) Vašková

reSTAurACe pArk gOLF
Hradec Králové, Roudničská 730

Jednou z prvních hradeckých restaurací, 
která měla součástí menu i snídaňovou na-
bídku, byla restaurace Park Golf v Roudnič-
ce. Za sebe musím říct, že dát si snídani na 
jejich příjemné terase s výhledem na zeleň 
golfového hřiště je ten nejlepší start dne. 
Je to také snad jediná restaurace, ve které 
můžete posnídat i tzv. po anglicku – grilo-
vaný bůček, sázená vejce, pečená rajčata, 
houby a párečky. Zaručuji vám, že oběd už 
nebudete potřebovat!

Coolinářka
• Foodblog vzniká už druhý rok 

a obsahuje recepty na snídaně, 
polévky, masitá i zeleninová jídla 
a jednoduché dezerty z kvalitních 
a dostupných surovin.

• Kromě receptů na něm najdete 
i tipy na tuzemské hotýlky, 
restaurace a kavárny.

• Autorka má na kontě dvě 
kuchařky: Coolinářka – 
Testováno na rodině a Vánoční 
kuchařka pro kluky a holky.

reSTAurACe A CAFe 
LOCALIS
Hradec Králové, Velké náměstí 145/14

V sympatické restauraci, kde si majitelé 
zakládají na vaření z kvalitních lokálních 
surovin, si můžete dát mimo jiné i slavná 
vejce Benedict nebo jejich variantu s uze-
ným lososem vejce Florentine s výborným 
domácím pečivem. Pro vyznavače sladkých 
snídaní jsou tu k mání lívance nebo domácí 
loupák. A otevřeno mají ve všední dny už 
od 7 hodin!
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Vůně moře 
i sálání grilu
Park Golf Hradec Králové hlásí novou posilu v kuchyni – talentovaného Jiřího Halamku, 
vítěze televizní soutěže MasterChef Česko. Mladý kuchař Quartieru exkluzivně 
představil lehké letní recepty, které budou na Park Golfu letos zaručeně hitem.
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Ingredience:
slávky
italské bílé víno
šalotka
máslo
hladkolistá petržel
sůl, pepř
pečivo

Slávky důkladně omyjeme a propereme 
ve studené vodě. Vybereme ty otevře-
né a vyhodíme je, jsou mrtvé. Pokud jsou 

Pětadvacetiletý rodák z obce Stěžery měl 
k vaření vřelý vztah už od svého dospívá-
ní. Jen co se postavil na vlastní nohy, pře-
tavil svou vášeň v každodenní rutinu a tím 
se neustále zlepšoval. Po vítězství v soutěži 
amatérských kuchařů MasterChef se rozho-
dl u vaření zůstat na plno a z koníčku udě-
lat práci na plný úvazek. Po svém triumfu 
v soutěži dostal Jiří Halamka mnoho nabí-
dek na spolupráci. Nakonec si vybral právě 
oblíbenou hradeckou restauraci v roudnič-
ské zeleni.

„Restauraci na Park Golfu jsem již velmi dob-
ře znal, neboť je vyhlášená dobrým jídlem 
a krásným prostředím. Proto jsem měl ve-
likou radost, když jsme se domluvili na spo-
lupráci,“ říká k tomu nová hradecká hvězda 
gastronomie. „V rámci této spolupráce tam 
budu mít příležitost prezentovat některé ze 
svých pokrmů a zároveň se budeme s hosty 
v těchto úžasných prostorech potkávat i bě-
hem připravovaných akcí. Jsem velice rád, že 
budu moci svoje umění a ideje propojit právě 
s tímto podnikem,“ říká nadšeně nový člen 
Park Golf týmu Jiří Halamka.

Jeho novou rolí na Park Golfu bude spo-
lupráce na tvorbě a rozvoji gastronomie 
v místní restauraci. Velmi úzce také s celým 
týmem spolupracoval na přípravě nového 
letního jídelního lístku, který byl představen 

1. června. V této nové svěží nabídce tak na-
jdete i několik speciálních receptů, které 
pocházejí z dílny tohoto výjimečně talen-
tovaného kuchaře. Dva z nich vám i s celým 
procesem přípravy odhalíme.

Mix zelených 
salátů s malinovým 
vinaigrettem, 
čerstvými ostružinami 
a grilovaným kozím 
sýrem

Ingredience:
čerstvé a proprané lístky mladých salátů

malinový ocet

olivový olej

sůl, pepř

bílé víno

cukr

čerstvé ostružiny

kozí sýr

Malinový ocet vyšleháme s trochou bílého 
vína, olivovým olejem, lžící cukru, špetkou 
soli a čerstvě mletým černým pepřem. Zá-
livku následně vyladíme podle chuti. Lístky 
salátu důkladně propereme a vybereme ty 
nejlepší. Salát posléze necháme oschnout. 
Kozí sýr lehce osolíme, opepříme a za-
kápneme olivovým olejem. Takto připrave-
ný ho vložíme na rozpálený gril a grilujeme 
z obou stran. Na závěr salát smícháme se 
zálivkou a navrch pokládáme kozí sýr.

lehce pootevřené, zkusíme na ně pokle-
pat. V případě, že se nezavřou, vyhodíme 
je také. Poté nakrájíme nadrobno šalotku 
a dáme povařit do bílého vína. Do várky 
přihodíme omyté slávky a přiklopíme po-
kličkou. Ve chvíli, kdy se všechny slávky 
otevřou, přihodíme kostičku másla, ná-
sledně osolíme, opepříme a vsypeme hrst 
nasekané hladkolisté petrželky. Podáváme 
s bagetkou a sosem z vína, které se u slá-
vek svařilo.

(red)

Mušle ve vinné várce ze šalotky, italského bílého 
vína a petrželové natě s bagetkou
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Hvar všemi 
smysly
Lásku k dobrému jídlu a pití můžete povýšit na opravdový rajský požitek. 
Stačí, když svým smyslům namícháte koktejl z toho nejlepšího. Na ostrově 
Hvar si to vyzkoušelo mnoho celebrit – John Malkovich, Tom Cruise, Giorgio 
Armani i náročná Demi Moore. Do kuchyně hvarských šéfkuchařů ale 
pravidelně nahlíží i český moderátor Mirek Vaňura.
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Mě třeba naučil vychutnat si plněnou pa-
priku s bramborovým pyré podle receptu 
své maminky. Trochu to připomíná naše 
plněné papriky, ale protože omáčka je bez 
smetany, nadchne vás ta lehkost. Vše do-
hromady spojuje kořeněná chuť a vůně 
čerstvé celerové natě. Servíruje se v hlubo-
kém talíři a jí se lžící. Nejlépe samozřejmě 
s kouzelnou vyhlídkou ve stínu borovic, 
s kulisou šumícího moře a sklenkou vína 
na dosah. Domagoj svou restauraci záso-
buje vlastním vínem z rodinné vinice na 
příkrých svazích nad kouzelnou vesničkou 
Svatá Neděle. Sám jsem si vyzkoušel jak 

náročná je sklizeň hroznů, když za plného 
slunce neustále hlídáte kbelík u svých no-
hou a celý den šplháte a balancujete pod 
úhlem 45 stupňů. Domagojova rodina je ale 
úžasná a náročný den česačů vždycky kon-
čí grilovaným selátkem a jak jinak – dobrým 
vínem!

Za roky, co na Hvar jezdím, jsem měl mož-
nost sledovat i proměnu mnoha letitých 
hospůdek s báječnou atmosférou a sotva 
dvěma stoly pro hosty. Obrovsky fandím 
těm, kteří postupně dokázali sloučit od-
kaz svých předků s moderní dobou. Jedním 
z těchto úžasných hvarských rodáků je šéf-
kuchař Krsto Barbić. „Náš Kryštof“ pokra-
čuje v rodinném podniku, který pro první 
turisty v Zavale na Hvaru otevřel v padesá-
tých letech jeho dědeček s babičkou. Malá 
restaurace Davor s nádherným výhledem 
na Korčulu v sezoně sotva zvládá nápor tu-
ristů a základem její kuchyně jsou čerstvé 
ryby a plody moře. Mě, který miluje maso, 
ale překvapivě nadchly i jednoduché přílo-
hy, které se klidně dají servírovat jako lehké 
hlavní jídlo – grilovaná zelenina s pestem 
z olivového oleje, česneku a petrželky nebo 
blitva. Blitva je vlastně tradiční mangold 
uvařený s bramborami a pak dochucený 
česnekem a dostatečným množstvím oli-
vového oleje. Když se časem propracujete 
k ochutnávce sváteční kuchyně, nemůžete 
vynechat pašticadu. Jídlo, které si v Dalmá-
cii připravují na svatbu, o Vánocích či Ve-
likonocích, má podle místa původu mnoho 
mírně odlišných variací. Tak trochu se po-
dobá naší svíčkové bez smetany a chutná 
neskutečně lahodně.

Miluju Hvar, jeho nádherné scenérie, křiš-
ťálově čisté moře a vzduch provoněný solí, 
bylinkami a levandulí. Vracím se sem pra-
videlně v různých ročních obdobích a jed-
ním z důvodů je středomořská kuchyně. 
Útulné hospůdky ve stínu olivovníků a kve-
toucích oleandrů a posezení se skleničkou 
červeného hvarského vína Plavac Mali je 
zaručený balzám na vytížené nervy. K té 
pohodě patří i místní ostrované, kteří ni-
kdy nikam nespěchají. Je pravda, že zvlášť 
v restauraci vás to může zaskočit, ale já si 
rád zvyknu a nechám se pohltit absolut-
ním blahem. Vždycky to pak končí chutí na 
něco k zakousnutí. Talíř s olivami, tvrdým 
sýrem a pršutem je základ, který vás nikdy 
neomrzí. Ale u toho nezůstanete. Fasci-
nuje mě místní gastronomie, založená na 
jednoduchosti, darech moře a obyčejných 
surovinách. Jejich základem je téměř vždy 
ten nejlepší olivový olej a je jedno, jestli ho 
zkombinujete s rybou, olihněmi, brambo-
rami nebo zeleninou.

Tomu báječně rozumí neskutečný pohodář 
Domagoj Kraljević, který na Hvaru vyrůstal, 
a když viděl turisty zklamané přístupem 
některých hvarských podnikatelů v oboru 
gastronomie, rozhodl se zvednout laťku 
kvality. V malé rybářské vesničce Vrboska 
si pronajal stylové terasy pod borovice-
mi přímo u moře a přišel s nabídkou toho 
nejlepšího. Domagoj má péči o své hosty 
v krvi a neuvidíte ho jinak než rozesmáté-
ho pobíhat mezi stoly. Nemusíte vybírat jen 
z jídelního lístku – připraví vám klidně jídlo 
na míru, podle toho na co máte chuť. A mů-
žete experimentovat.

Krsto Barbić a fanoušci jeho kuchyně

Sklizeň odrůdy Plavac Mali s Domagojem. Foto: archiv Mirka Vaňury
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Postupně jsem se Kryštofovi i Domago-
jovi vnutil až do kuchyně, abych viděl, jak 
všechny ty lahůdky připravují, a mohli jsme 
je vyzkoušet doma. Naučil jsem se, že nic 
nezkazíte, když přidáte i vlastní fantazii 
a poměr ingrediencí doladíte ke spokoje-
nosti vlastních chuťových buněk. Na su-
rovinách ale nešetřete. Tak jestli chcete 
ochutnat středomořské blaho i vy, přiklá-
dám pár receptů pro inspiraci!

Brambory s blitvou 
(mangold, špenát) 
nebo cuketou

Suroviny na 4 porce:
1 kg brambor

200 g mangoldu (nebo špenátu, nebo 2 malé 
cukety)

3 stroužky česneku

2 lžíce extra panenského olivového oleje

sůl

Brambory oloupeme, nakrájíme na čtvrt-
ky a vložíme do hrnce. Přidáme nasekaný 
mangold (podle chuti případně můžeme 
obměnit variaci se špenátem nebo pokrá-
jenou cuketou). Zalijeme osolenou vodou 
a uvaříme doměka. Poté slijeme, dochu-
tíme rozdrceným česnekem a olivovým 
olejem a promícháme. Servírujeme teplé, 
ozdobené petrželkou nebo černými oliva-
mi. Výborně chutná jako lehké hlavní jídlo 
nebo jako příloha ke steakům a grilovnému 
masu.

Krevety na buzaru

Suroviny na 2 porce:
500 g neloupaných krevet
1 menší cibule
2 rajčata

3 stroužky česneku
50 ml olivového oleje
150 ml suchého bílého vína
malá hrst sekané petrželové natě
1 lžíce strouhanky
bobkový list
sůl a pepř

Nadrobno nakrájíme cibuli, česnek a také 
oloupaná (předem spařená) rajčata. Roz-
pálíme olivový olej, vložíme do něj cibuli 
a necháme zesklovatět. Přidáme česnek, 
promícháme a přisypeme pokrájená raj-
čata. Dusíme 3 až 4 minuty. Poté přidáme 
krevety, promícháme a vlijeme bílé víno. 
Osolíme, opepříme a přidáme podle chu-
ti bobkový list (možno vynechat). Pomalu 
necháme dusit asi 15 minut. Před koncem 
zasypeme strouhankou na jemné zahuště-

ní. Jako přílohu podáváme bílý chléb nebo 
pizza chléb a bílé víno.

Grilovaná zelenina 
s česnekovým pestem

Suroviny na 4 porce:
2 mladé cukety
1 lilek
4 masitá rajčata
1 červená cibule
1 bílá cibule
2 papriky
3 stroužky česneku
kvalitní olivový olej
hrst petrželky
sůl

„Malé Benátky“ ve Vrbosce

Zavala a výhled na Korčulu a Pelješac
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inzerce

vyjmeme, nakrájíme na plátky a dáme ještě 
na chvíli dodusit. Na Hvaru se pašticada 
podává s bramborovými noky.

Mirek Vaňura

Pašticada
Suroviny na 5 porcí:
1 kg zadního hovězího

slanina na prošpikování

500 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, 
petržel)

1 větší cibule

200 ml červeného vína

100 ml kvasiny (vinného octa)

vývar

4 stroužky česneku

sůl, pepř

muškátový oříšek

hřebíček (švestky)

Maso v celku prošpikujeme slaninou, čes-
nekem a několika hřebíčky, zalijeme tro-
chou vinného octa a necháme 24–48 hodin 
odležet v chladu. Maso vyndáme, osolíme, 
opepříme, ochutíme muškátovým oříškem 
a připravíme k dušení s nakrájenou koře-
novou zeleninou a cibulí. Opečeme, po-
dusíme a zalijeme červeným vínem (pro 
ozvláštnění chuti můžeme přidat i nadrob-
no nakrájené švestky). Doplníme vývarem, 
aby maso bylo dostatečně ponořené. Du-
síme pomalu, nejméně 5 hodin. Maso pak 

Cuketu nakrájíme na plátky, lilek na koleč-
ka. Rajčata, papriky a cibuli rozčtvrtíme. 
Lehce osolíme a potřeme olivovým olejem. 
Dáme na gril krátce ogrilovat a mezitím 
připravíme pesto na ochucení. Rozdrtíme 
česnek, přidáme nadrobno nakrájenou 
petrželku, zalijeme do mističky olivovým 
olejem a promícháme. Servírujeme s bílým 
chlebem a sklenkou dobrého bílého vína.

Mirek Vaňura

• V Hradci Králové vystudoval 
lidovou konzervatoř, obor hra na 
saxofon, a střední průmyslovou 
školu, obor výroba pian.

• Je ženatý, má tři děti - Ondru, 
Belindu a Káju.

• Působil v TV NOVA jako 
moderátor a reportér pořadů 
Áčko, Občanské judo, Na vlastní 
oči, 112 – V ohrožení života.

• V současné době moderuje 
zprávy na TV Barrandov.

• Je autorem a producentem 
série dokumentů Legendy 
kriminalistiky a Legendy 
záchranářství na ČT, 
spolupracuje a produkuje 
projekty na Seznam.cz.

Pašticada podle originálního receptu
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Budova bývalého Dřevotvaru, kde 
dnes sídlí firma Polstrin, stojí na 
Pražské třídě už od roku 1957. Vy jste 
v ní začal pracovat o rok později. Jak 
na tu dobu vzpomínáte?
Nastoupil jsem 4. dubna 1958, to si pamatuji 
na den přesně. Tehdy tam sídlilo družstvo 
Kvalita, které sdružovalo kromě čalouníků 
i truhláře a sedláře a kam nastoupil jeden 
můj kamarád a zároveň spolužák z učení. 
Jednou jsem ho potkal ve vlaku a zeptal se 
ho, jestli by tam pro mě taky nebylo místo. 
Vzali mě a já byl hrozně rád, protože sehnat 

zaměstnání v té době nebylo vůbec lehké. 
Čalouníci neměli skoro žádné uplatnění ani 
zázemí, nábytkářská výroba pomalu neexis-
tovala. Většina mých spolužáků tak skončila 
ve Škodovce nebo ČKD. Já se po vyučení ži-
vil různě, třeba jako zedník.

Když vás v 23 letech zaměstnali v Kva-
litě, co přesně jste dělal?
Protože jsem byl vyučen v oboru, přijali mě 
do prototypového oddělení, kde se vyrábě-
ly různé vzorky a zároveň se tam doučovali 
učni. To se mi hodilo, protože jsem od vy-

učení čalounické řemeslo vlastně nedělal. 
Vzpomínám si, že náš mistr byl hodně přís-
ný, špatnou kvalitu výroby někdy dokonce 
řešil fackou. Tehdy totiž převládala ruční 
práce, na pomoc jsme měli jen šicí stroj. 
Jinak jsme si museli vystačit s kladívkem, 
hřebíčky a zahnutou jehlou. Člověk tedy 
musel být naprosto precizní. Pak jednoho 
dne náhle zemřel vedoucí skladu a mě pře-
řadili z dílny na jeho místo. To pro mě byla 
velká škola na materiály, byl jsem hozen do 
vody. Třeba truhlářské materiály pro mě 
do té doby byly velká neznámá. Tuhle práci 
jsem dělal asi tři roky, než jsem povýšil na 
technologa, přičemž jsem u toho dálkově 
studoval Střední uměleckou průmyslovou 
školu nábytkářskou v Praze na Žižkově.

V čem spočívala práce technologa?
Určoval jsem a sepisoval výrobní postupy 
na veškeré čalouněné výrobky. Po něja-
ké době jsem mohl vymýšlet i úplně nové 
kousky, zanedlouho jsem se vypracoval na 
návrháře čalounění. I když u nás tehdy pra-
covali dva architekti, čalounění moc nero-
zuměli. Uměli sice krásně nakreslit, jak to 
bude vypadat, ale co má být vevnitř, aby se 
na to nejen hezky koukalo, ale dobře se na 
tom i sedělo, to už moc neřešili. Sám jsem 
potom na dílně zhotovoval prototypy svých 
návrhů, abych jim dokázal, že jsou funkční.

A dokázal?
Například rozkládací souprava Granada 
podle mého návrhu měla velký úspěch, do-
konce získala cenu na veletrhu v Brně, tak-
že bych skromně řekl, že dokázal (smích). 
Nebo sedací soupravy KLASIK, které se 
úspěšně prodávaly po celé republice. Sna-
žil jsem se přicházet pořád s něčím novým. 
Třeba křeslo typu Siesta bylo ve své době 
absolutní novinkou. Do té doby se totiž 

kAreL pACák:

Za špatně odvedenou 
práci se dřív fackovalo

Tradice, kvalita, patriotismus. Hodnoty tak příznačné pro hradeckou čalounickou výrobu, která letos slaví 60 let.  
Úspěšným pokračovatelem v této tradici je pod značkou Polstrin její zakladatel Karel Pacák st. (82), který 

v rozhovoru pro Quartier vzpomíná na dobu, kdy čalouníkům stačily nůžky, kladívka, hřebíčky a dlouhá jehla,  
ale i na chvíle, kdy maloval na silnici protiokupační nápisy nebo spoluzakládal Občanské fórum.

Propagační materiál tatínka Karla Pacáka st., brašnáře z Třebechovic p. O. Foto: archiv Polstrinu
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kostry křesel dělaly výhradně ze dřeva, 
my jsme je v tomto případě odlili ve formě 
z tvrdého polyuretanu. Viděl jsem to náho-
dou v jedné továrně v NDR, kde tyhle che-
mikálie vyráběli. Poslali nás tam na exkurzi 
s jedním architektem z Brna. Jen co jsem se 
vrátil, běžel jsem za kamarády do Vertexu, 
aby mi udělali laminátovou formu. Do ní 
jsme ty chemikálie nalili, forma se uzavřela, 
záhy to vypěnilo do tvrdé hmoty a mohlo 
se čalounit. Byli jsme tehdy vlastně vůbec 
první v republice, kdo takový postup zavedl.

To musela být ve vašem oboru docela 
revoluce.
To ano, ale velkou školou pro mě byly i ve-
letrhy v Německu, Francii a Itálii, kam jsem 
se dostal pár let před revolucí. Tam jsem 
viděl výrobky a materiály, o kterých se nám 
doma nesnilo. Třeba Třebechovice, ze kte-
rých pocházím, se kdysi přezdívalo „měs-
tečko kůže“. Stálo tam hned několik koželu-
žen a představte si, že až na těch veletrzích 

jsem zjistil, jak moc tady s kůží z našich kra-
viček plýtváme. V zahraničí bylo totiž běžné 
používat kůži v celku, kdežto u nás se v po-
lovině rozřízla. Přitom právě podél hřbetu 
je nejkvalitnější. To mělo obrovský vliv jak 
na kvalitu, tak výtěžnost. Největší revoluce 
ale přišla se spojovači, což byla náhrada za 
hřebíčky a kladívka, a to bylo teprve slávy! 
Nic takového jsme předtím neznali, ani se 
tu nic takového nevyrábělo, a získat je bylo 
poměrně složité, museli jste mít devízový 
příslib. Během let jsem si ale udělal tako-
vé kontakty, že jednoho dne nám je přece 
jen přivezli a začala nová éra. Podstatně se 
zrychlil čas výroby a u některých našich za-
městnanců i bezpečnost práce. Měli jsme 
totiž jednoho čalouníka, který měl takovou 
speciální metodu. Hrst hřebíčků o délce 16 
milimetrů si hodil do pusy a pak jeden po 
druhém postupně vystrkoval jazykem, vzal 
do ruky a kladivem zatloukal (smích).

Co vás vůbec k tomuto řemeslu při-
vedlo, proč jste se vyučil právě čalou-
níkem?
Můj otec byl brašnář a strýc koželuh, tak-
že jsem vlastně v podobné branži vyrostl. 
Tatínek pocházel z Liberce, kde se vyučil 
v brašnářství, vystudoval koželužskou ško-
lu a do Třebechovic přišel za prací. V roce 
1925 pak nastoupil do jedné koželužny, kde 
si vyhlédl dceru majitele. Tu si posléze vzal 
za ženu a to byla moje maminka. Můj děde-
ček, majitel koželužny ho za to propustil, 
a tak v roce 1932, když přišla krize, začal 
s kamarádem ve sklepě vyrábět první pe-
něženky.

Tak to po něm jste zdědil podnikatel-
ského ducha.
Nějaké podnikání by mě dřív nenapadlo 
ani ve snu. Ve škole nás učili, že všechno je 
všech a tak to bude navždy. Navíc jsem se 
poměrně dost politicky angažoval a v dů-
sledku toho měl problémy. V 68. roce mi 
kamarád ze silnic přenechal bílou barvu a já 
s ní maloval na zem protiokupační nápisy. 
Když pak přišel rok 1989, stál jsem například 
u založení Občanského fóra. Nakonec ale 
i díky rozumnému vedení Dřevotvaru u mě 
zvítězila namísto politiky šikovnost a láska 
k řemeslu.

Když jste si tedy po revoluci mohl 
otevřít vlastní výrobu, na co jste se 
zaměřil?
Ze začátku to bylo hodně těžké, proto-
že nebylo pro koho vyrábět, nebylo komu 
dodávat. Díky svým kontaktům se mi ale 
nakonec podařilo zajistit odbyt do Němec-
ka, a to byla naše záchrana. Pan majitel se 
tehdy přijel do Hradce podívat, co jsme zač, 
a když viděl ty naše zastaralé technologie, 
vyslovil podmínku, že než pro něj začneme 
pracovat, musíme do Německa na zkuše-
nou. Tak jsme se s jedním čalouníkem se-
brali a na měsíc odjeli do té jejich obrovské 
továrny, kde pracovalo přes dva a půl tisíce 
lidí, přitom u nás jsme měli se vším všudy 
85 zaměstnanců. Každou středu jsme pak 
naložili stěhovací vůz a ve tři hodiny ráno 
odjeli s novými výrobky do Německa. Zpát-
ky jsme zase vozili materiál.

Co je podle vás v dnešní době ve va-
šem řemesle nejdůležitější?
Dnes je velká konkurence, a tak je nejdů-
ležitější spojit zákazníkovy představy s re-
alitou a funkčností. Čalouněný nábytek je 
specifický v tom, že přichází do kontaktu 
s lidským tělem. Design je bezesporu dů-
ležitý, nicméně podstatnější je funkčnost, 
komfort a použití kvalitních materiálů. Tvr-
dím, že kvalita je skrytá uvnitř. Když si v ka-
várně sednete na špatnou židli, budou vás 
brzy bolet záda, rychle vypijete kávu a ne-
dáte si ani zákusek.

V Polstrinu pracují už tři generace 
Pacáků, co to pro vás jako zakladatele 
znamená?
V první řadě cítím velké zadostiučinění, že 
jsem se nehonil zbytečně. Mám radost, že 
jak syn, tak oba vnuci se zapojili a hlavně, že 
je to všechny baví. Myslím si, že je vždycky 
lepší, když člověk dělá práci, která je zá-
roveň jeho hobby, než když pracuje jenom 
proto, že musí.

Michaela ZumrováKarel Pacák st. jako třiadvacetiletý se svým mistrem.

Karel Pacák st., zakladatel značky Polstrin v Hradci Králové.
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léto jak má být
Letní měsíce skýtají mnohá pokušení, my vám vybrali ta „bezpečná“. Možná trochu 
provětrají vaši peněženku, ale co. Léto je třeba si užít, koneckonců další šanci 
budeme mít až za rok!

mrAžeNý JOgurT

Vyzkoušejte skvělé letní osvěžení plné živých 
jogurtových kultur a lahodné chuti. Mražený, 
v angličtině frozen, jogurt je vyroben z kva-
litního českého mléka a můžete si ho vylepšit 
přesně podle vaší chuti, ze široké nabídky 
polev a posypek si vybere každý.
YOBAR, OC Aupark Hradec Králové 
www.yobar.cz 
od 39 Kč / 100 g

SedACÍ SOuprAvA dAIdALOS II

Do detailu propracovaná sedací souprava Daidalos II se zaručeně stane perlou interiéru. 
Vlastní originální sestavu lze poskládat z několika elementů různých rozměrů a široké 
nabídky potahových materiálů.
Studio Polstrin, www.polstrin.cz
Cena v látce od 43 560 Kč

dámSké pANTOFLe dApI

Lehkých a pohodlných bot není, ob-
zvlášť v letních horkých dnech, nikdy 
dost, že dámy? V těchto barevných 
pantoflích zazáříte vždy a všude, ať už 
chcete korzovat po palmové promenádě 
nebo se jen tak projít v parku.
Dapi, OC Futurum Hradec Králové
2 199 Kč

COLTON Chk SLIm FIT 
STreTCh TOmmy hILFIger

Padnoucí košile podtrhne každý outfit. 
Tomuto ikonickému kousku renomova-
né značky neodoláte!
Tommy Hilfiger, 
OC Futurum Hradec Králové
2 900 Kč

medvěd Wrr: 
pO přeČTeNÍ zAvřÍT

Znáte ten pocit, když se začtete do knihy 
a její příběh vás zcela pohltí? Tak přes-
ně tohle se stalo i medvědovi Wrr. A to 
doslova! Dobrodružný příběh roztomilé-
ho medvídka z dílny královéhradeckých 
ilustrátorů vychází v polovině června.
www.thewrr.cz
349 Kč
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CUKRÁRNA 

NA TRADIČNÍ ADRESE 

V KOPEČKU

DOMÁCÍ ZMRZLINA

ZÁKUSKY A DEZERTY

SLAVNOSTNÍ DORTY

ČERSTVĚ PRAŽENÁ 

KÁVA

w w w. m l s o u n .e u
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e

NeALkOhOLICké vÍNO

Kolekce pojmenovaná „VIANTE“ přináší trojici nealkoholic-
kých, ale přesto odrůdových vín – Chardonnay, Rulandské 
modré Rosé a Cabernet Sauvignon. Poznáte je jednoduše, na 
etiketách jsou zásadními prvky symboly 0%, které jasně vy-
značují nulovou hodnotu alkoholu a jsou tedy vhodné nejen 
pro řidiče, ale i těhotné ženy, maminky a lidi užívající různé 
typy léků a léčiv citlivých na alkohol.
Vinotéka u Mazlíka, www.vinotekaumazlika.cz
169 Kč

FOCuS – 28“ he CrATer LAke LITe LTd 27g

Ideální kolo do Hradce! Má blatníky, stojánek a když budete hodně smlouvat, 
dostanete i kolíček na nohavici.
Bikero, www.bikero.cz
13 999 Kč

kAkAOvý dOrT S JAhOdAmI

Tento dort z exkluzivní kolekce Stiasini je přímo chuťovou fantazií. Kombinace kakaového 
korpusu, čerstvých jahod, jemné čokolády a lahodné panna cotty je jako stvořený na oslavu, 
rodinné odpoledne či jen tak ke kávě.
Kavárna Stiasini nebo na e-shopu www.stiasini.cz s rozvozem až domů
220 Kč / 1240 g
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máChOvO JezerO

Kdyby vám někdo poradil, ať v létě vyrazíte 
k Velkému rybníku, asi byste moc nechápa-
li, kam že to máte jet. Málokdo totiž ví, že 
právě tak se Máchovo jezero ještě před ne-
celými šedesáti lety jmenovalo – a ano, že 
je to opravdu „jen“ rybník. Samotný Karel 
Hynek Mácha navštívil jezero (nebo rybník?) 
u městečka Doksy celkem šestkrát. Zdejší 
krajina mu natolik učarovala, že právě sem 
situoval básnickou skladbu, která ho pro-
slavila nejvíc. Co u Máchova jezera zažijete? 
Najdete tu ubytování v kempech i v hotelu, 
ujít si nesmíte nechat lodní projížďky nebo 
širokou paletu vodních sportů, svůj vyhláše-

ný ráj tu mají i rybáři. A když prší, můžete 
vyrazit třeba do zdejšího Muzea Čtyřlístku. 
Právě Doksy byly totiž předobrazem legen-
dárních Třeskoprsk a rybník Blaťák je ve 
skutečnosti právě Máchovo jezero. Tip na 
nejromantičtější zážitek z dovolené u Má-
cháče: v podvečer přiviňte na břehu svou 
milou či svého milého a zasněně recitujte: 
„Jezero hladké v křovích stinných zvučelo 
temně tajný bol, břeh je objímal kol a kol…“

K rybníku, 
nebo k moři?
Když v létě ležíte se zavřenýma očima na pláží a od spánku vás dělí jen šplouchání 
vln, můžete zrovna být na Mácháči stejně jako na Korfu. Někdo stihne za jeden rok 
oboje. Někdo se nikdy v létě nepodívá k moři, jiný k rybníku. A co vy? 
Do jakých vln skočíte letos? Pokud ještě nevíte, zkusíme vám pomoct s výběrem 
našimi domácími i zahraničními tipy.

hOdNOCeNÍ quArTIeru:

pohodová rodinná dovolená
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NOvé mLýNy

Léto, Morava, voda…a samozřejmě – víno! 
Jestli vás taková představa slunečných 
prázdninových dnů láká, není lepší volba 
než Nové Mlýny. Za vznikem tohoto vodní-
ho díla je smutná historie: při jejím vzniku 
byly zatopeny cenné lužní lesy i obec Mu-
šov, z níž zůstal jen kostel, který z ostrůvku 
shlíží na vodní hladinu dodnes. Současnost 
je však mnohem veselejší. Pod Pálavskými 
vrchy kypí život plný radosti, vína a pohody. 
Dovolená u Nových Mlýnů je zárukou pří-
jemného koupání, ale i inspirací pro výlety. 
Nejen Pálavské vrchy s unikátními přírod-
ními scenériemi, kterým vévodí zříceniny 
Dívčího a Kozího hrádku, stojí za vaši po-

zornost. Pokud se vydáte na jižní Moravu, 
určitě patříte do velké rodiny milovníků 
vína. Okolí Nových Mlýnů si vás pak doslova 
podmaní. Už jen názvy okolních obcí – Zaje-
čí, Přítluky, Rakvice, Hustopeče, Němčičky, 
Velké Pavlovice, Šakvice – to je jako byste 
četli z etiket ve vinotéce. Tajným tipem re-
dakce Quartieru je vinařská vesnička Pav-
lov na samém úpatí Pálavy. Až pozvednete 
sklenku v některém ze zdejších sklípků, při-
pijte na zdraví vinařů.

ryBNÍk SvěT

Kde strávíte dovolenou u vody a zároveň 
stihnete cestu kolem světa? Když se spo-
kojíte se světem s velkým S, pak se vydejte 
do jižních Čech. Nedaleko Třeboně najdete 
rybník Svět, který založil v 17. století Jakub 
Krčín. Kolem rybníka vede 14 kilometrů 
dlouhá naučná stezka Cesta kolem Světa, 
která vás seznámí s historií rybníka i rybní-
kářstvím. Dnes je Svět využíván nejen pro 
chov ryb, ale také pro vodní sporty a re-
kreaci. Oblíbené je hlavně menší koupaliště 
Ostende s příjemnou hospůdkou a zázemím 
pro sport. Svět není tím jediným, co by vás 
v jižních Čechách mělo zajímat. Pokud se na 

dovolenou ke Světu vydáte, máte jedinečnou 
možnost podniknout řadu výletu po idylic-
kých jižních Čechách: do malebného Jind-
řichova Hradce, do hvozdů Šumavy, do ulic 
atmosférického Českého Krumlova. Anebo 
můžete prostě jen tak lelkovat na hrázi Svě-
ta, dokud vás to neomrzí. Vzpomeňte si na 
rybník Svět, až budete na Vánoce stát frontu 
na Třeboňského kapra… Dost možná ho ry-
báři vylovili právě z rybníka Svět.

řÍČNÍ LázNě SeNOhrABy
„Tento způsob léta zdá se mi býti…“ Zbytek 
si doplníte jistě sami. Jako ze slavného filmu 
Rozmarné léto vypadají unikátně obnovené 
říční lázně Senohraby. Strávit dovolenou 
právě tady je výzva pro všechny, kterým 
učarovala idylická doba první poloviny dva-
cátého století. Zdejší říční lázně vznikly na 
soutoku Mnichovky a Sázavy už v roce 1906, 
ale po letech úpadku byly obnoveny až té-
měř sto let po svém vzniku. Dnes je jejich 
návštěva skutečnou cestou proti proudu 
času a šancí zkusit si wellness, jak ho znali 
naši pra-prarodiče. Nechybí tu přívoz, ge-
niálně obyčejná a přitom dokonalá zahrádka 
s občerstvením, barevně natřené převlékací 

kabiny z dřevěných prken a z dálky slyšitel-
né funění Posázavského pacifiku. Pokud vám 
bude zřícenina hradu Zlenice, která se tyčí 
nad vámi, nějak povědomá, máte pravdu – 
znáte ji z obrázků Josefa Lady, který prožil 
dětství v nedalekých Hrusicích a rodnou 
krajinu zvěčnil ve svém díle. Prostě a jedno-
duše – užít si léto ve středních Čechách mů-
žete, ať už bude rozmarné, nebo slunečné.

hOdNOCeNÍ quArTIeru:

Dovolená se sklenkou vína

hOdNOCeNÍ quArTIeru:

Dovolená v jihočeské idylce

hOdNOCeNÍ quArTIeru:

Dovolená pro milovníky první 
republiky
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kOupALIšTě dAChOvA

Koupat se s čolkem horským? Brrrr! Na 
druhou stranu výskyt tohoto živočicha je 
znakem mimořádně čisté vody, jaká je tře-
ba na koupališti u vísky Dachovy nedaleko 
Hořic. Nejméně polovinu kouzla zdejšího 
koupaliště a slunečních lázní tvoří stavba 
dřevěných převlékacích kabinek natřených 
jasnými barvami, která je jako vystřižená 
z třicátých let. Dno pod vodou tvoří pískov-
cové kvádry, uprostřed vodní plochy se vy-
jímá dřevěný ostrůvek a na březích najdeme 
písečné i travnaté pláže. Bydlet zde můžete 
v chatkách, stejně jako ve vlastním stanu. Na 
pláži si zahrajete pétanque, volejbal, plážový 

volejbal nebo stolní tenis, do vody se dosta-
nete i po toboganu nebo z dvoumetrového 
skokánku. Často se říká, že koupaliště Da-
chova je v dnešní době protivahou aquapar-
ků se záplavou atrakcí, trendy občerstvením 
a technickými dokonalostmi. A skutečně. 
Sevřené v zeleni a oproštěné od téměř 
všech výdobytků posledních sta let působí 
areál koupaliště jako přízračné zjevení, jako 
to pravé pro skutečné romantiky.

NezIderSké JezerO

Pokud si od dovolené u vody slibujete víc 
než jen lelkování na pláži, vydejte se do 
rakouské spolkové země Burgenland. Ta 
je nejen vyhlášeným rájem milovníků gas-
tronomie a zdejších vynikajících vín, ale 
v neposlední řadě zde najdete Neziderské 
jezero, největší stepní jezero ve střední Ev-
ropě. Zdejší krajina nápadně připomíná af-
rickou step nejen vzhledem, ale i výskytem 
zvířat. Více než 300 různých druhů ptáků 
tu v rákosí hnízdí a vyvádí svá mláďata – od 
hrdého orla až k malinkému budníčkovi 
menšímu. Kdo nemá náladu na pozoro-
vání ptactva ve zdejším národním parku, 
ocení místní cyklistický ráj: 130 kilometrů 

dlouhou trasu kolem jezera, která částeč-
ně vede i po maďarském území. Protože 
na dovolené není kam spěchat, seskočte 
ze sedla a než budete pokračovat dál, užij-
te si městečka kolem jezera. Podersdorf 
s větrným mlýnek a majákem, Eisenstadt se 
zámkem Esterházy, Mörbisch s malebnými 
uličkami, Rust s rybářským kostelem nebo 
Purbach s historickou vinařskou čtvrtí. Ra-
kousko skutečně nabízí víc, než bychom 
mnohdy čekali.

mOSTAr
Když někde uvidíte fotografii Mostaru, 
bude na ní nejspíš most, který toto bosen-
ské město proslavil. Podle té fotografie bys-
te si nejspíš představili, že Mostar je o něco 
větší vesnička, která je výjimečná právě jen 
tím mostem přes řeku Neretvu. Ale zdání 
klame. V Mostaru totiž žije víc než sto tisíc 
obyvatel a most není zdaleka to jediné, co 
lze vidět v „evropském Jeruzalémě“, jak se 
městu přezdívá. Světoznámý most vyros-
tl už v roce 1566 a stál zde až do občanské 
války, jíž padl za oběť v roce 1993. Na svou 
obnovu čekal jedenáct let. Pohádkově ma-
lebná zákoutí města jsou však už po staletí 
stejná. Křivolakými uličkami voní silná káva, 

hlas muezzinů svolává věřící k modlitbě, te-
rasy restaurací jsou plné květin a za dveř-
mi každého domku se skrývá kus historie. 
Siluetu města utvářejí kromě mostu i štíhlé 
věže minaretů, které městu propůjčují sku-
tečně orientální vzhled. V Mostaru vedle 
sebe dřív žili muslimové a katolíci. Nábo-
ženská tolerance je sice už od dob občan-
ské války minulostí, přesto však z kamen-
ných ulic Mostaru dodnes dýchá vzpomínka 
na časy, kdy ještě stál původní most.

hOdNOCeNÍ quArTIeru:

Romantická dovolená

hOdNOCeNÍ quArTIeru:

Aktivní dovolená

hOdNOCeNÍ quArTIeru:

Dovolená s nádechem orientu
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JerSey

Kde leží kanál La Manche tuší asi každý Ev-
ropan. Že se v něm nalézá sedm Norman-
ských ostrovů už však není zdaleka tak zná-
mým faktem. Jedním z nich je ostrov Jersey, 
který je sice ze sedmi ostrovů největší, ale 
i tak ho napříč přejdete za slabé tři hodiny. 
Jediným koutem městského rázu je na ost-
rově přístav St. Helier, který je zároveň hlav-
ním městem ostrova. Dominantou Svatého 
Heliera je pevnost Alžbětin hrad a archi-
tektonickou zvláštností skleněný kostel sv. 
Matyáše. Ostrov je však známější díky zoo-
logické zahradě, kterou tu založil věhlasný 
spisovatel Gerald Durell, nebo díky skuteč-
ně impozantní záplavě zeleně, v níž ostrov 

tone. Zejména severozápadní část ostrova 
vybízí k pěším výletům mezi barevně kve-
toucími vřesovišti a nekonečným porostem 
kapradin. Pokud se vám zdá, že pro samé 
poznávání by vám na Jersey nezbyl žádný 
čas na plážové válení, buďte v klidu – jsou 
tu doslova kilometry liduprázdných píseč-
ných pláží bez slunečníků, lehátek či stánků. 
Chcete rovnou i tip na dárek z dovolené? 
Jersey je známé chovem perlorodek, takže…

kOrFu
Smaragdový ostrov, jedno z nejkouzelněj-
ších míst Řecka. Ostrov Korfu je trochu 
jiný než zbytek Řecka, ale hodně stejný. 
Vévodí mu Kerkyra, působivé historické 
město s atmosférou blízkou Římu či Benát-
kám. Vysoké domy lemující úzké uličky, ale 
i výstavní náměstí s impozantními stavba-
mi utvářejí jeho kouzlo, které je stejně sil-
né ráno jako večer. Na Korfu však najdete 
mnohem víc než hlavní město. Rakouská 
císařovna Sissi milovala ostrov natolik, že 
si zde nechala postavit zámek Achillion. 
Když ho navštívíte a rozhlédnete se z te-
rasy v jeho zahradě, pochopíte, proč právě 
tady Sissi našla klid. Chválit řecké pláže by 

bylo nošením příslovečných sov do Athén – 
jsou neobyčejně malebné a většinou tiché. 
O těch na Korfu to platí dvojnásob. Neo-
pomenutelnou součástí návštěvy Řecka 
je místní kuchyně, kterou prostě musíte 
ochutnat – když necháme stranou notoric-
ky známé plody moře, čeká vás zeleninový 
nákyp musaka, jehněčí kotlety či tzatziki, 
vše zapíjené legendárním smolným vínem 
retsina. Už hledáte letenky do Kerkyry? 
Nedivíme se!

SICÍLIe

Sicílie je ten přibližně trojúhelníkový ost-
rov, který leží na špičce „italské boty“, jinak 
Apeninského poloostrova. Žije zde na pět 
milionů obyvatel, jejichž hlavním městem je 
Palermo, místo už navždy spojené s legen-
dou sicilské mafie. Pokud milujete rekordy, 
vyražte na Sicílii, protože právě zde se bě-
hem jedné dovolené můžete vykoupat hned 
ve třech mořích – Tyrhénském na severu, 
Jónském na východě a Středozemním na 
jihu. Zejména jih omývaný Středozemním 
mořem je turisty vyhledávaný pro své písči-
té pláže a průzračně čistou vodu. Na celém 
ostrově nenarazíte na jinou než vynikající 

italskou kuchyni a skvostná místní vína. A co 
tvoří genius loci Sicílie? Kromě mafiánské 
legendy ještě spousta dalších věcí. Městeč-
ka, která připomínají staré romantické filmy, 
tajuplná Etna, čarokrásné přírodní scenérie, 
omamná vůně pomerančovníků a citro-
novníků, ale i hřebeny hor, jejichž vrcholky 
bývají pokryty sněhem i v horkých letních 
dnech. Potřebujete vlastně od pohodové 
dovolené u moře něco víc?

Emil Stelinger

hOdNOCeNÍ quArTIeru:

Dovolená v pohorkách

hOdNOCeNÍ quArTIeru:

Dovolená pro gurmány

hOdNOCeNÍ quArTIeru:

Dovolená na pláži

léto 2017 Tipy



78

Vzhůru za 
novými zážitky
Až vás přestane bavit opalování a pohoda u vody, je čas vyrazit za zážitky. 
Nechte se inspirovat výběrem zajímavých letních akcí v Hradci Králové a okolí. 
Ať už zatoužíte po nevšedních gastronomických zážitcích, pulzujících hudebních 
koncertech, dechberoucích tanečních show nebo jen po klidném posezení se 
sklenkou vína v ruce, věřte, že tohle léto máte rozhodně z čeho vybírat!

STreeTmANIA
23. 9. – HK, OC Futurum

Velkolepou oslavu 20. narozenin 
hradecké taneční skupiny T-BASS 
bude od 15 hodin hostit střecha Ob-
chodního centra Futurum v Hrad-
ci Králové. Tradiční akce nazvaná 
Streetmania bude tentokrát obo-
hacena o mnohá hudební překva-
pení, top taneční show a hvězdné 
moderátory Jakuba Kotka a Davida 
Gránského.

JIČÍNSký FOOd 
FeSTIvAL
17. 6. – Jičín, zámecký park

Zámeckému parku v Jičíně jen stě-
ží odoláte, koná se tam totiž třetí 
ročník Jičínského Food Festivalu, 
kde nebude nouze o gastronomic-
ké zážitky. Mimo jiné vystoupí i ví-
těz MasterChef Česko Jiří Halam-
ka. Kromě vybraných dobrot čeká 
příchozí i bohatý program, zazpívá 
třeba Jakub Děkan.

zářÍCÍ měSTO
26. 6. – HK, ulice Jana Masaryka

O hlučných sousedech, domovních 
schůzích v kočárkárně, cizích lidech 
žijících v bytech oddělených tenkou 
příčkou, městských mýtech a pobli-
kávajících televizorech. Nejen o tom 
bude akce Zářící město, která se koná 
v rámci osmidenního divadelního fes-
tivalu Open Air Program. Kam dorazit? 
Ve 22 hodin do paneláku na adrese 
Jana Masaryka 2017.
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rOCk FOr peOpLe
4.–6. 7. – HK, Festivalový park

Gothic rocková formace Evanescence, 
kalifornští Foster the People nebo ji-
hoafrické trio Die Antwoord. To je jen 
malý výběr hudebních lákadel, které 
čekají návštěvníky už 23. ročníku fes-
tivalu Rock for People. Akce se jako 
tradičně koná na letišti v areálu králo-
véhradeckého Festivalparku.

SváTek vÍNA NA SOuTOku
1. 9. – HK, Jiráskovy sady

Již potřetí si budete moci od 13 hodin 
vychutnat vína zhruba dvacítky vinařství 
z Čech, Moravy i ze zahraničí. Ani letos 
nebude chybět divadelní kapela Mastix, 
kapela Campine Avenue z konzervatoře 
Jaroslava Ježka a přední osobnost čes-
kého jazzu Jana Koubková s kapelou.

hrAdeCká v8
18.–20. 8. – HK, Stříbrný rybník

Kdo by neznal tento legendár-
ní sraz amerických automobilů? 
Kromě stále populárnější soutěže 
o nejhezčí ameriku na srazu vás 
nemine ani soutěž o nejbrutálněj-
ší a nejhlasitější zvuk, klání o nej-
vzdálenějšího účastníka a MISS 
Hradecká V8.

9. 10.
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Knižní tipy
Knihu na dovolenou si každý vybírá jinak. Někdo chce jen lehké čtení, jiný si prázdniny 
neumí představit bez detektivky, další má za celý rok konečně čas na serióznější žánr. 
Snažili jsme se proto v našich letních knižních tipech vybrat pro každého něco.

FrANCOuzSká JÍzdA
Ivana Peroutková

Konečně bude zachráněna! Ivaně se splnil 
sen – nejenže se dostala na filozofickou 
fakultu a studuje divadelní vědu, ale jede 
na jazykový kurz do Francie. Do sladké 
Francie, na západ, za hranice, které si my-
slela, že nikdy nepřekročí. Vyráží do Paří-
že, potkává mnoho nových lidí, seznamuje 
se s cizinci a stopem jede do Toulonu. Je 
to životní zkušenost, která ji změní, i když 
úplně jinak, než si myslela. Protože žádná 
cesta není taková, jakou si ji představuje-
me… Nenáročné letní čtení, ideální na plá-
žové lehátko. Stránky knihy vám uplynou 
stejně rychle jako dovolená.

TAurOS
Vojtěch Otčenášek

Na starověkém ostrově Kréta žije mladý 
Aristo se svým otcem Cleanderem. Chla-
pec touží po otcovské lásce. Cleander však 
po synovi žádá kázeň, tvrdost i sobeckou 
touhu vždy zvítězit bez ohledu na následky. 
Chce skrze svého jediného syna uskutečnit 
sny, kterých sám nedosáhl. Aristo trpí a do 
jeho snů se vkrádají děsivé představy. Blíží 
se den skákání přes býky, kdy se z jinocha 
stane muž. Dokáže se chlapec zbavit vnitř-
ních démonů, získat osobní svobodu a najít 
nesobeckou lásku? Kromě dramatického 
příběhu kniha předkládá i poměrně věrný 
popis historického prostředí starověké Kré-
ty, její kultury, náboženství i běžného života.

žÍzeň
Jo Nesbø

V Oslu dojde rychle po sobě k vraždám ně-
kolika žen, které si domluvily schůzku pro-
střednictvím seznamky Tinder. Vyšetřova-
címu týmu, jemuž nově velí Katrine Bratt, 
zůstává rozum stát nad způsobem, jímž 
byly oběti zavražděny, i faktem, že z míst 
činů vždy zmizela část jejich krve. Vrchní 
policejní náčelník Mikael Bellman potřebu-
je případ co nejrychleji vyřešit, aby mohl 
na kariérním žebříčku postoupit ještě výš. 
Proto povolá zpět Harryho Holea, který se 
mezitím odstěhoval k Ráchel na Holmen-
kollen a chtěl si užívat spokojeného man-
želského života a poklidného vyučování na 
policejní akademii.
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Fortunae, s.r.o.
Eliščino nábřeží 842

500 03
mobil: 774 289 077

495 516 162

Hradec Králové

tel.:

www.fortunae.cz

OD LISTOPADU 2016 ZAHÁJEN PRODEJ NOVÝCH BYTŮ

MEDIUMPARK

Hradec Králové, Moravské P edm stí,
ul. Jana Masaryka

117 bytových jednotek 1+kk až 4+kk
v etn garážových stání a sklep
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www.medium-park.cz
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výLeTy S děTmI NA JIžNÍ 
A výChOdNÍ mOrAvě
Eva Obůrková

Chystáte se strávit dovolenou na jižní či 
východní Moravě a hledáte tipy, jak si ten-
hle kout naší země užít naplno? Dávají vaše 
děti přednost pohádkovým hradům a zám-
kům nebo raději řádí v herních centrech či 
vylezou na každou rozhlednu? Milují tech-
nická muzea a rády se dívají do dalekohledu 
ve hvězdárně nebo si raději po hmatu zjistí, 
jakou mají lamy srst? Ať již vaše děti patří 
k jakékoliv skupině, tato knížka vám nabí-
zí spoustu tipů, díky kterým si budete vy 
i vaše ratolesti odnášet z jižní a východní 
Moravy spoustu krásných vzpomínek. Stačí 
jen zalistovat v knize, nechat se inspirovat, 
sbalit svačinu a vyrazit.

Emil Stelinger

zpOCeNá zádA
Sára Saudková

Strhující příběh čerstvého čtyřicátníka, 
dobře situovaného právníka Davida, který 
žije pro svou rodinu a práci a vede zdánlivě 
šťastný a spořádaný život. Pod taktovkou 
své ženy probíhají jeho dny bez sebemenší-
ho překvapení, vše je naplánované, idylické 
a úspěšné. David si neochotně uvědomuje, 
že rezignoval na jakékoliv dobrodružství 
a cokoliv nečekaného. Do cesty mu vstoupí 
záhadná žena, která se stává jeho vstupen-
kou do doposud neznámého světa volnosti, 
prostopášnosti a sexuálního osvobození. 
Všechno se mu rozpadá pod nohama a on 
se řítí do katastrofy, ale cítí, že žije naplno.

FrANTIšek JOSeF I.
Michaela a Karl Vocelkovi

Málokterý monarcha splývá s předsta-
vou „starých dobrých časů“ jako poslední 
habsburský císař František Josef I. (1830–
1916). V moderně pojatém životopise není 
však pro nostalgii místo. Představuje muže 
čelícího nejtvrdším ranám osudu. Krásná 
Sissi, s níž se oženil z lásky, se mu postup-
ně odcizila, korunní princ Rudolf spáchal na 
zámku Mayerling v roce 1889 sebevraždu, 
bratr Maxmilián I. Mexický byl roku 1867 po-
praven. Slova, jimiž v roce 1898 komentoval 
zavraždění své manželky, zcela odpovídají 
trpkým skutečnostem jeho života: „Na tom-
to světě ničeho nezůstanu ušetřen!“
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Hned v červnu začínáme ve velkém stylu. 
Po květnovém hitu „Piráti z Karibiku: Sala-
zarova pomsta“ si přijdou na své příznivci 
komiksových filmů. Prvního června má 
totiž premiéru snímek „Wonder Woman“. 
Týden na to uvede multikino CineStar další 
pokračovaní dobrodružného akčního fan-
tasy hororu „Mumie“, kde se v hlavních ro-
lích představí Tom Cruise a Russell Crowe.

Jak děti, tak rodiče si přijdou na své hned 
u dvou filmů – nového filmu Disney•Pixar 
studia „Auta 3“, který se poprvé promítne 
na plátně 15. června, přesně za dva týdny 
má potom premiéru velmi očekávaný „Já, 
padouch 3“. Speciálně pro tento film navíc 
multikino CineStar připravilo v předpremi-
éře oblíbenou akci „Dětská neděle“. Koná se 
25. června a kde si kromě toho, že uvidíte 

film jako první, užijete i doprovodný pro-
gram se spoustou soutěží a dárků pro děti. 
K mání budou také oblíbené postavičky Mi-
moňů s kelímky na pití. No uznejte, existuje 
lepší místo, kam vzít děti jako odměnu za 
vysvědčení?

Vzpomenete si ještě na kultovní film Luca 
Bessona „Pátý element“? Tak stejný režisér 

léto budiž 
pochváleno. 
I v kinech!

S létem a blížícími se prázdninami přichází do kin i porce zábavy, kterou si užijí diváci 
všech žánrů. „Samozřejmě, že je pro nás v CineStaru nejlepší, když venku prší a o nějakých 

outdoorových aktivitách nemůže být řeč. Do kina ale můžete i v parných dnech - to když vás 
slunce unaví a zatoužíte po troše zábavy ‚v chládku,‘“ říká v exkluzivním výběru filmových 

novinek pro Quartier marketingový ředitel sítě multikin CineStar Tomáš Volt. 

Wonder Woman (Freeman Entertainment)
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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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stojí i za novým filmem „Valerian a město 
tisíce planet“. Luc Besson na jeho adresu 
přiznal, že komiksový seriál z roku 1967 sle-

doval už jako desetiletý chlapec. Film chtěl 
přitom podle svých slov natočit už dávno, 
ale musel počkat, než technologie srovná 
krok s jeho představivostí. Když pak v roce 
2009 viděl Avatara, došlo mu, že přišel 
správný čas na splnění snu.

Milovníci komiksů budou mít tohle léto 
vážně žně, 6. července totiž uvedeme film 
„Spider-Man: Homecoming“, kde se o po-
řádnou zápletku postará nový padouch 
Vulture v podání Michaela Keatona.

Závěrem ještě jeden letní hit. Film „Po str-
ništi bos“ podle scénáře Zdeňka Svěráka, 
v režii Jana Svěráka a s plejádou českých 
herců a hereček. Typicky milý a chytrý film, 
jaký umí napsat jen Zdeněk Svěrák. Bude se 
líbit, na to dám krk! V multikině CineStar 
Hradec Králové je navíc opět v plánu před-
premiéra s filmovou delegací, stejně jako 
tomu bylo u Zahradnictví Jana Hřebejka. 
Přeji vám krásné léto a zastavte se někdy 
v kině, nebudete zklamáni!

tomáš Volt

Pobřežní hlídka (CinemArt)

Po strništi bos (Bioscop)

V červnu stojí za zmínku ještě film „Trans-
formers: Poslední rytíř“, který do kin při-
chází 22. června, a zapomenout nesmíme 
ani na „Pobřežní hlídku“, snímek natočený 
podle kultovního seriálu. Pozor, dočkáte se 
jak Davida Hasselhoffa, tak mladého Zacka 
Efrona.

Valerian a město tisíce planet (Bioscop)



Změnily se nějak za těch 10 let ná-
kupní zvyklosti a preference míst-
ních zákazníků?
Lidé jsou náročnější, chtějí vybavenější 
auta. Dřív, když si měl klient dokoupit do 
auta klimatizaci za 50 tisíc, tak to hodně 
zvažoval a když už, tak ji koupil do Passatu, 
do Golfu takřka nikdo a do Pola už vůbec 
ne. Dnes už takřka neexistuje, že by si ně-
kdo koupil auto bez klimatizace. Podobné 
je to s automatickou převodovkou, před 10 
lety bylo výjimkou, že by si jí někdo koupil. 
Dnes je to ve vyšších kategoriích standard, 
lidé už neradi dělají kompromisy. Velká 
změna přišla také s operativními leasingy. 
Klienti už nepotřebují auto vlastnit a raději 
si ho pronajmou. Začínají přijímat výhody, 
které z toho plynou. Co se také změnilo, 
je fakt, že na prodaných vozech stále klesá 
marže a zákazníci více smlouvají. Naučili se 
obchodovat.

Který z modelů vám za uplynulou de-
kádu nejvíce přirostl k srdci?
U Volkswagenu jsou to dva modely. Prvním 
je Golf GTI. Podle mého názoru je to velmi 
příjemný vůz a ve své třídě je etalonem pro 
konkurenční vozy. Druhým je Touareg. Na 
léto Golfa a na zimu Touarega (smích).

Kolik vystřídáte aut za rok?
Dříve to bylo i více jak čtyři za rok, teď vyu-
žívám jeden sportovní a jeden SUV vůz.

Když dorazí nový model, máte chuť 
hned sednout za volant a vyzkoušet 
ho?
To určitě mám, auta mě baví. Navíc máme 
jako dealeři možnost vidět nové modely 
zhruba o dva roky dřív než ostatní v rámci 

statické prezentace. Dva nebo tři měsíce 
před uvedením na trh nás pak importéři 
zvou na testovací jízdy, které se většinou 
konají na zajímavých místech. Například 
na Mallorce, kde jsou kvalitní cesty, ale zá-
roveň hodně zatáček, abyste si mohli auto 
pořádně vyzkoušet. Takových akcí se zú-
častňuji rád, protože jsou hodně motivační 
v tom smyslu, že skutečně cítíte sílu té oné 
značky. Když se nedávno v Řecku před-
stavoval nový Passat, tak nám říkali, že od 
olympiády to byla největší investiční akce. 
Speciálně pro tuto příležitost tam opravi-
li silnice, aby ta prezentace byla opravdu 
reprezentativní a probíhala na kvalitních 
površích.

Prozradíte, co chystáte do budoucna, 
nějaké novinky nebo rozšíření?
Úplně všechno neprozradím, možná že 
Hradečáky překvapíme! Rozšiřujeme se 
ale neustále, každý rok hodně investuje-
me. Jen za poslední čtyři roky jsme posta-
vili škodovku, rozšířili servis, loni koupili 
areál v Choustníkově Hradišti, kde vzniká 
moderní centrum prodeje ojetých vozů. 
Také jsme přestavěli lakovnu s klempírnou, 
modernizovali interiéry obou showroo-
mů Volkswagenu jak v Hradci Králové, tak 
v Trutnově. Teď znovu rozšiřujeme servis 
v Hradci Králové a do konce příštího roku 
přestavíme také exteriéry obou showroo-
mů Volkswagenu do nového konceptu. A to 
určitě nebude všechno. Jsem rád, že po 
těch 10 letech v Hradci Králové je OlfinCar 
vnímán jako stabilní a prosperující společ-
nost. To je pro mě k těm 10. narozeninám 
asi největším dárkem.

Michaela Zumrová

Před deseti lety jste kupoval společ-
nosti Palace s.r.o., dealera Škody Auto 
v Novákových garážích a Auto Hra-
dubická a.s., která se zaměřovala na 
značku Volkswagen. Jak na tu dobu 
vzpomínáte?
Velmi živě. O tom, že je společnost Hra-
dubická a.s. na prodej, jsem se dozvěděl 
v zimě na dovolené v Rakousku. Zvedl jsem 
na svahu telefon a bylo mi řečeno, že se 
musím rozhodnout okamžitě. Tak jsem 
sbalil lyže, vrátil se do Čech a začal jednat. 
O škodovku jsme tehdy moc zájem nemě-
li, šlo nám hlavně o Volkswagen, jenomže 
obě společnosti byly majetkově provázány, 
a tak jsme museli koupit obě. Obě také v té 
době výrazně prodělávaly, takže to rozhod-
nutí pro nás nebylo lehké. Věděl jsem, že 
nás čeká spousta práce.

A nelitujete, že jste tak učinil?
Určitě nelituji, bylo to dobré rozhodnutí. 
Troufám si tvrdit, že kdybychom to neu-
dělali, těžko bychom se na trhu s auty stali 
tak silným hráčem. Úplně původně jsme 
začínali jako malý prodejce v Trutnově, 
a tak pro nás expanze do Hradce zname-
nala zásadní krok kupředu. Jednoduché to 
ale nebylo, nejprve jsme museli poplatit 
dluhy v původních společnostech, a když 
se nám to konečně podařilo, tak přišla kri-
ze a zájem zákazníků začal upadat. Museli 
jsme se s tím ale nějak poprat, a tak jsme 
v průběhu krize hodně investovali. Jako 
první v republice jsme postavili škodovku 
v novém designu, a po konci krize jsme byli 
připraveni plně se vrhnout na obchod. To 
byla naše obrovská výhoda oproti konku-
renci. Když ostatní teprve začínali stavět, 
my jsme už naplno prodávali.

Olfincar v Hradci slaví 
OlfinCar působí v Hradci Králové již desátým rokem. S nástrahami při převzetí společnosti Palace s.r.o. a Auto 

Hradubická a.s. se již dávno vypořádal a dnes patří mezi klíčové hráče na trhu s automobily. Jediný autorizovaný 
prodejce a servis vozů Volkswagen v kraji a přední dealer vozů Škoda v Hradci Králové letos v krajské metropoli slaví 

10. narozeniny. Jaké byly začátky? „Trochu divočina,“ vzpomíná s úsměvem Viktor Kuhn.
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10 let v Hradci Králové 
10% SLEVA na všechny vozy Volkswagen.
OlfinCar slaví deset let od svého působení v Hradci Králové, s naším výročím pro Vás máme jubilejní dárek!

Všichni klienti  - současní i noví, od nás získají odměnu.

Za vozy, které si objednáte do konce června obdržíte 10% slevu na jakýkoliv vůz Volkswagen.

Tímto Vám chceme poděkovat za Vaši přízeň! Jedeme v tom s Vámi již 10 let!

Nabídka platí do 30. 6. 2017. Například u modelu Volkswagen Nový Golf Jubileum 1,0 TSI 81 kW s 10% slevou ušetříte 41 900 Kč.
Kombinovaná spotřeba a emise CO  modelu Nový Golf: 3,9-7,9l/100 km; 102-180 g/km.
Vyobrazený model je pouze ilustrační a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

10let

2

10let

2
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experT NA eTIkeTu:

Češi příliš nevoní 
a nosí špinavé boty
Krájí se brambora správně nožem, nebo vidličkou? Je přípustné, aby žena platila za muže? 
A jací jsou vůbec Češi v konkurenci Britů, Francouzů či Italů? Taje bontonu prozrazuje 
průvodce etiketou a společenským chováním, Jan Holata z Hradce Králové.

Když si s Janem Holatou na přivítání podá-
vám ruku, zmocňuje se mě mírný neklid. 
Přece jen je to zkušený profesionál a svým 
diskrétním, leč zkoumavým pohledem 
hodnotí každý můj pohyb, gesto i volbu 
slov. Samou nervozitou upouštím propis-
ku. Vzápětí se pro ni automaticky ohýbám 
a v tom se mi dostane jemného pokárání. 
„To, že vám spadla tužka, není vůbec vaše 
věc. Já, jako muž, bych měl okamžitě přisko-
čit a podat vám ji, ale vy jste mě předběhla,“ 
říká s úsměvem.

Vidíte, mně už to ani nepřijde, co si 
shodím, to si seberu.
Je to jeden z nešvarů dnešní společnos-
ti, mám ale pocit, že si za to ženy mohou 
bohužel tak trochu samy. Neočekávají již 
od mužů takovou pozornost a galantnost. 
Neočekávají, že jim partner pomůže do ka-
bátu, nebo že jim otevře dveře u auta. Den-
nodenně jsme svědky toho, že muž v do-
provodu partnerky automaticky zamíří na 
sedadlo řidiče a vůbec ho nezajímá, zda si 
žena bude do vozu sundávat kabát. Správ-
ně podle bontonu by měl muž své ženě, 
ale i zcela cizí ženě, spadlý předmět vždy 
ochotně zvednout. Pokud bychom ovšem 
seděli v restauraci a spadl vám příbor, tak 
to už je záležitostí obsluhujícího personálu.

S prohřešky proti etiketě se ve své 
praxi musíte setkávat často. Co vás 
dokáže nejvíce nazdvihnout?
Za roky, co se etiketou zabývám, jsem se 
naučil emoční zdrženlivosti, snažím se ne-
dávat nic najevo, neupozorňuji na prohřeš-
ky, nikoho nekárám. Často se sice setkávám 
s neúctou mužů vůči ženám nebo mladších 
ke starším. Mrzí mě, když se muž nechová 

jako gentleman a žena není dámou. Mnoho 
chyb se dělá také při stolování. Dovolte mi 
uvést konkrétní příklad: V restauraci spo-
lečně večeří šest lidí a jeden z nich ještě 
nedojedl. Je nepřípustné, aby obsluha za-
čala prázdné talíře od ostatních spolusto-
lovníků odnášet. Celý stůl se zanáší, my-
šleno servírování jídel, najednou a stejný 
postup je při tzv. debarasování. V praxi to 
znamená, že obsluhující personál vyčká, 
až dojí poslední spolustolovník, a až po-
tom může sklízet talíře ze stolu. Jako hosté 
nevyžadujeme ani neočekáváme odnesení 
prázdného talíře od personálu dříve, pokud 
někdo u stolu ještě nedojedl. Často se chy-
buje také v držení příboru nebo ve správ-
ném krájení brambor.

Na krájení brambor lze něco zkazit?
Když si chcete rozkrojit vařenou bram-
boru, udělejte to vidličkou. Jelikož etiketa 
zakazuje rozmačkat brambory do omáčky, 
měla byste správně k rozkrojení brambory 
použít vidličku. Má zpravidla tři hroty a při 
krájení tak vytvoří hrubší strukturu. Díky 
tomu se omáčka do brambory lépe nasaje 
než v případě krájení nožem, který vytvoří 
čistý řez. Těchto pravidel etikety stolová-
ní je opravdu mnoho a dělá se v nich velké 

množství chyb. Důležitější pravidlo však je 
být taktní a neupozorňovat na chyby ostat-
ních.

Existuje nějaká univerzální rada, jak 
zapadnout na formálních akcích, na 
které člověk běžně nechodí a chce si 
ušetřit nepříjemné faux-pas?
Když si nejste s čímkoliv jisti, doporuču-
ji použít zdravý selský rozum. Ani člověk 
skutečně zdatný v oblasti etikety mnoh-
dy nemusí zareagovat na danou situaci 
správně, ať už kvůli nervozitě nebo jiným 
okolnostem. Ideální je zpočátku nepro-
jevovat přílišnou aktivitu a chovat se tak, 
jak se chovají ostatní. Trochu to zlehčím, 
když někdo udělá něco špatně a vy to po 
něm zopakujete též nesprávně, tak se tomu 
všichni maximálně zasmějete. Obecně však 
radím: pokud víte, na jakou společenskou 
událost jdete, připravte se na ni. Minimálně 
se pokuste zjistit, jaký je požadovaný dress 
code, uděláte tím dobrý první dojem. Když 
přijdete do společnosti v kravatě a po prv-
ním kroku do sálu zjistíte, že ostatní páno-
vé jsou bez ní, jen v rozhalence, tak není 
nic jednoduššího, než si kravatu sundat. 
Opačně je to ale problém. Představte si, že 
musíte shánět nejbližší obchod, kde si kra-
vatu koupíte. Komplikovanější situace by 
nastala, kdyby v dress codu byl vyžadovaný 
smoking a vy jste přišli pouze a jen v tma-
vém obleku.

Jak si v oblasti etikety stojí obecně 
Češi?
Oproti ostatním Evropanům máme poměr-
ně značný skluz – ať již mluvíme o soused-
ním Německu či Rakousku, Francii, Itálii 
nebo dokonce Velké Británii. Obecně se 

„Ženy byly odjakživa 
brány jako šperk, 
který muže zdobí.“

léto 2017 Rozhovor
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čeští muži neumí správně oblékat, často 
chybují v pravidlech odívání na dané spo-
lečenské události. Velkým problémem je 
u nás také otázka základní hygieny. Nega-
tivně k tomu přispívá i poměrně rozšířené 
až laciné české dogma, že správný muž 
by měl „všichni jistě znáte“. Každý muž by 
o sebe měl pravidelně pečovat, neříkám 
nějak přehnaně, ale rozhodně by měl dbát 
o svůj vzhled, a to nemám na mysli jen o své 
tělo, ale i o své oblečení. Češi mají bohužel 
ve světě vizitku, že příliš nevoní a nosí špi-
navé boty.

To tedy nezní příliš pozitivně.
Spousta mých kolegů říká, že se u nás situ-
ace zlepšuje, já osobně ale místo vzestupu 
etikety pozoruji spíše mírný propad, a to 
jak u mladší generace, tak bohužel i u star-
ších ročníků. Připadá mi, že je to způso-
beno současnou chatrnou atmosférou 
v české společnosti. Prosazujeme více své 
osobní zájmy před zájmy celé společnosti, 
lidé začínají být méně otevření, a to etiketě 
bohužel neprospívá. Nemáme v sobě natu-
rel Francouzů či Italů, řekněme horkokrev-
nějších národů, které jsou přátelštější než 
my. Není to ale tak, že bych viděl jen nega-
tiva. Chci s tím bojovat, a proto pořádám 
kurzy etikety, kde mým klientům pomáhám 
osvojovat pravidla společenského chování. 
Z mého pohledu je etiketa důležitá součást 
vzdělání vyspělého, gramotného člověka. 
Netvrdím, že by měl každý znát diploma-
tický protokol, stačí úplné základy etikety. 
Je to podobné, jako když se člověk naučí 
číst a psát nebo pravidlo, že přes přechod 
se nechodí na červenou.

Pravidly etikety se tedy nejen řídí-
te, dokonce je i vyučujete. Jak jste se 
k tomuto oboru dostal?
Etiketa mě přitahovala odmalička, vždyc-
ky se mi líbilo, když se k sobě lidé uměli 
chovat. Je to pro mě něco osvobozujícího, 
co mi pomáhá celý život a otevírá mi nové 
možnosti. Můj tatínek měl vždy vybrané 
chování a nenucenou noblesu, pracoval 
v cizině, a díky tomu měl možnost vstřebá-
vat pravidla společenského chování i v za-
hraničí. Hodně jsem toho od něj v mládí 
odkoukal.

Pravidla etikety jsou kvůli své slo-
žitosti pro mnoho lidí tak trochu 
„strašákem“, jaké situace s vámi vaši 
klienti nejčastěji konzultují?
Muži potřebují nejčastěji poradit s oble-
čením, tápou, jak se vhodně obléknout 
na danou společenskou událost. U žen je 
tato otázka také aktuální, ty naproti tomu 
hřeší tím, že se občas obléknou do něče-
ho, co není zcela vhodné pro jejich posta-
vu, takzvaně nejsou samy k sobě upřímné. 
Těch otázek je opravdu mnoho a já jsem za 
každou rád a těším se na ně.

Mě například vždycky zajímalo, jest-
li je dle bontonu přípustné, aby za 
muže platila žena.
Dříve nesměla žena do společnosti za žád-
nou cenu sama, potřebovala tzv. garde, ať 
už maminku, manžela nebo třeba bratra. 
Dnes je tomu jinak, žena může pozvat muže 
do restaurace a může za něj i zaplatit. Ne-
mělo by se tak dít v partnerském vztahu, 
v takovém případě by se měl účtu vždy 

chopit partner nebo manžel. Pokud však 
žena pozve muže, obchodního partnera na 
pracovní schůzku, tak za něj samozřejmě 
může i zaplatit, i když číšník pravděpodob-
ně donese účet muži. Pokud by se dáma 
chtěla tomuto vyhnout, měla by se omluvit 
s tím, že si odskočí na toaletu, a v tichosti 
s personálem otázku placení vyřešit. Obec-
ně řečeno to ženy mají ve společnosti stá-
le ještě o trochu složitější. Odjakživa byly 
brány jako mužův šperk, který muže zdobí. 
Také se příliš neví, že by dámy, na rozdíl od 
pánů, v restauraci neměly být opřené zády 
o židli, vždy by měly sedět pouze v její první 
třetině a být za všech okolností narovnané, 
i když je to mnohdy ne zcela příjemné.

Pracoval jste na Pražském hradě, or-
ganizoval jste společenské akce na 
zámku v Lánech. Jak se jako odbor-
ník díváte na poslední roky poměr-
ně rozšířený zvyk chodit do divadla 
nebo do opery v modrých džínách 
nebo sportovním oblečení?
Nedávno jsem zavítal do Národního divadla 
a osobně se přesvědčil, že jít v riflích do 
sálu už skutečně není žádné tabu, i když 
je to proti etiketě, obzvláště v Národním 
divadle. To je další věc, která mě z mé po-
zice trápí. Některá pravidla etikety se tak 
rozvolňují, až zcela zaniknou, nebo se při-
způsobí dnešní době. Pořadatel má v tomto 
případě právo nevhodně oblečené návštěv-
níky do sálu jednoduše nepustit. Divadla by 
měla tomuto předcházet a již na vstupen-
kách uvádět informace o společenském 
oblečení. Jistě si ještě živě pamatujete, kdy 
na předávání nejvyšších státních vyzna-
menání – Řádu Bílého lva – dorazil nejme-
novaný muž ve fleecové bundě. Názorná 
ukázka neúcty k tomuto vyznamenání, jed-
noduše neměl být vůbec puštěn do prostor 
Vladislavského sálu Pražského hradu. Pra-
vidla musí být respektována.

Jan Holata

• Narodil se 23. 11. 1976.

• Absolvoval Hotelovou školu 
v Poděbradech.

• Pracoval v prestižním 
michelinském hotelu Residenz 
Heinz Winkler v Německu.

• Nejvíce si odpočine se svými 
dvěma dětmi. Se svojí rodinou 
žije v Hradci Králové.

• Rád cestuje a poznává jiné 
kultury a národnostní odlišnosti.

Průvodce etiketou a vybraným chováním Jan Holata a koordinátorka svateb a společenských akcí 

Sabina Kvak (vlevo). Foto: Jakub Misík
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BUĎTE VÝJIMEČNÁ
 SE ŠPERKY 

Tel.: 603 889 534
E-mail: stylewith.pl@gmail.com

inzerce

Snad každý zná film Pretty Woman, ale už 
málokdo z nás si uvědomuje, že je to nejen 
„pohádka“ o lásce a o tom, jak chudá hol-
ka ke štěstí přišla, ale zároveň jednoduchý 
návod pro obě pohlaví, jak by se gentleman 
měl chovat k dámě a naopak dáma chovat 
v přítomnosti gentlemana.

V každé z nás se po celý život skrývá malá 
holčička. A o čem sní holčičky? O princi na 
bílém koni. I já měla stejný jasný sen. Po-
stupem času přišla realita a priority jsem 
měnila jak bylo potřeba, se stejnou rych-
lostí jak přibývaly roky. Stále jsem čekala 
na prince, o koně už tolik nešlo. Až přišla 
životní etapa s názvem „Princové vymřeli!“.

Jak se to mohlo stát? Trochu si za to ženy 
můžeme samy. I já podlehla modernímu 
trendu a z holčičky se proměnila v samo-
statnou nezávislou ženu, která všechno 
zvládne stejně jako muž, ba co víc? Muže 
nepotřebuji. Prince, jak často pojmenová-
váme hodného a milého gentlemana, jsem 
nadobro přestěhovala zpátky do pohádek. 
Pravda, pomohli k tomu zkušenosti. Stejně 
jako s Julií Roberts na dostihových závo-
dech, když se k ní choval jistý právník zase 

jako k dívce z ulice. V tu chvíli ve vás dáma 
úplně umře, veškerá ženskost je ta tam a je-
diné co ze sebe dostanete je „vodprejskni“.

A dnes? Potkala jsem před časem Prince, 
dokonce na bílém koni, ale být dámou jsem 
se musela znova naučit. Můj manžel je je-
den z nejgalantnějších mužů na planetě. Na 
prvním rande vyskočil z auta a otevřel mi 
dveře od spolujezdce. Říkala jsem si: „Co 
blbne ten kluk?“ O to samé se chtěl poku-
sit, když zaparkoval před restaurací. Já ale 
vystřelila z auta takovou rychlostí, že ho 
chudák nestihnul ani oběhnout. Dveře re-
staurace jsem rozrazila, jak jsem tomu byla 
zvyklá. Ve chvíli, kdy mi sundal kabát a po-
věsil na věšák, podržel mi židli, aby mě usa-
dil, pochopila jsem, že to není on, kdo spad-
nul z Marsu, ale že já na Venuši byla příliš 
dlouho. Docvaklo mi, že pokud se chci cítit 
jako dáma, musím svému partnerovi dopřát 
prostor, aby mohl být gentlemanem. Nau-
čil mě, jak elegantně vklouznout do kabátu, 
když mi jej podrží. Když dopiju skleničku, 
nesápu se po lahvi, abych si dolila.

Jeden můj chytrý kamarád mi jednou řekl: 
„Holky naše, my víme, že si přezutí vašeho 
vozítka umíte zařídit sami, ale pro nás je to 
radost pro vás udělat.“ Proto se tím řídím 
a moc ráda nechám svému muži prostor 
být mužem.

Sabina Kvak

Dámou vedle gentlemana
Teď v létě řada mužů řeší, jak se ve 
vedru obléknout elegantně, ale záro-
veň komfortně. Co byste jim poradil?
Doporučuji nechat si ušít letní variantu 
oblečení, která nemá takovou gramáž a je 
z lehčího, průdušnějšího materiálu – oblí-
bený je například len v kombinaci s viskó-
zou. Je lehčí, pružnější, nemačká se. Určitě 
se také vyplatí mít sako bez podšívky a ve 
světlé barvě, pokud to příležitost a denní 
doba konání pracovní schůzky dovolí. Exi-
stují rovněž tělová, neviditelná trička, kte-
rá dokonale sají pot a chrání před tvorbou 
mokrých skvrn na košili. To samé platí pro 
ponožky. Nadměrnému pocení nohou po-
máhají do jisté míry zabránit speciální pud-
ry. Důležité je také nenosit stejné boty dva 
dny po sobě, měly by se nechat vydýchat. 
Pro tuto příležitost doporučuji používat 
kvalitní cedrové napínáky, které řádně od-
sají vlhkost z boty.

Existuje něco, co byste si na sebe za 
žádných okolností neoblékl?
Asi pytel od brambor (smích). Občas se mě 
někdo zeptá, jestli jsem měl na sobě někdy 
tepláky, tak ano, měl. Dvacet let jsem aktiv-
ně sportoval a žádné oblečení mi není proti 
srsti, záleží na příležitosti. Když jedu s dět-
mi na kolo, také nepředpokládám, že bych 
si oblékl žaket nebo smoking.

Platí i ve vašem případě pořekadlo, že 
za dobře oblečeným mužem stojí vět-
šinou žena?
Já spíše preferuji přísloví, že za šťastnou že-
nou stojí milující muž (smích), ale souhlasím 
s Vámi. A je tomu tak i v mém případě.

Michaela Zumrová

Sabina Kvak
koordinátorka svateb 
a společenských akcí

léto 2017 Rozhovor



Od léta 
krásnější
Estetická laserová chirurgie je v kurzu. Aby ne, vyzmizíkuje 
vrásky, navždy odstraní chloupky a umí zredukovat 
i celulitidu. Jaké zákroky teď nejvíc frčí a v čem dalším může 
estetická medicína pomoci, prozrazuje Petra Velichová 
z estetického laserového centra Hradecká Estela.
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inzerce

V boji s nechtěnými chloupky už nestačí 
jen běžná žiletka, vosk nebo cukrová pas-
ta. Stále více lidí touží po hladké pokožce 
24/7, jak potvrzuje Petra Velichová z Hra-
decké Estely: „V tuto chvíli vrcholí vlna 
zájmu o zákroky laserové depilace. Mnoho 
dívek, žen, ale i mužů se chce zbavit nechtě-
ných chloupků, a to ideálně natrvalo, což 
v možnostech laserové depilace bezesporu 
je. Pokud máte tmavé chloupky a zákrok 
zhruba čtyřikrát opakujete, dojde k jejich 
70–90% redukci. Žádné zarůstající chloup-
ky, jen hladká pokožka.“

Bez NArkózy

Oproti dobře známým klasickým plastic-
kým operacím, kdy musí pacient většinou 
podstupovat rizikovou narkózu, je laserová 
chirurgie šetrnější a časově méně nároč-
ná. Po zákroku jdete navíc většinou hned 
domů. „Například plastická operace horních 
i dolních víček je v našem centru velmi žá-
daným zákrokem. Pacient je v našem centru 
v rukou špičkového očního chirurga s mno-
haletou praxí – pana primáře Karla Havlíč-
ka. Celková doba strávená v naší ordinaci 
při takovémto ambulantním zákroku je 90 

minut. Rekonvalescence je pro pacienta na-
víc velmi rychlá a nenáročná,“ přibližuje 
Petra Velichová.

dO pLAvek

A pak je tu jedna ryze dámská záležitost – 
plavková sezona. Ruku na srdce, která žena 
s příchodem tohoto ročního období někdy 
nezatoužila po nějakém tom vylepšení. 
Pro všechny takové máme dobrou zprávu! 
Ubrat pár centimetrů na stehnech, pozadí 
nebo bocích nebylo díky estetické laserové 
chirurgii nikdy jednodušší. „V našem centru 
provádíme například účinnou radiofrek-
venční lipolýzu. Je to neinvazivní varianta 
klasické liposukce, která pacienta nezatíží 
narkózou ani pooperačními komplikace-

mi. Je však nutné takový zákrok opakovat 
několikrát, aby došlo k odstranění tukové 
vrstvy, modelaci postavy a vyhlazení celu-
litidy. Je tedy vhodné proceduru naplánovat 
tak, aby bylo možné provést 3 až 4 zákroky, 
mezi kterými je vždy týdenní pauza,“ dodává 
Petra Velichová. Žádné další omezení z této 
procedury přitom neplyne, a tak po jejím 
skončení můžete s nově nabytým sebevě-
domím své tělo hrdě vystavit na odiv.

(red)

Hradecká Estela

Estetické laserové centrum Hradec-
ká Estela vítá své klienty již dvacá-
tým rokem. Po celou dobu se věnuje 
především laserové medicíně a es-
tetické dermatologii. Vybavena je 
těmi nejvýkonnějšími lasery umož-
ňujícími trvalou depilaci, redukci 
rozšířených žilek v obličeji i na no-
hou, vrásek v obličeji nebo odstra-
nění kožních znamének.

„Tmavé chloupky 
dokážeme zredukovat 

o 70–90 procent.“

léto 2017 Móda & Beauty
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V barvách u vody
Zapomeňte na černobílou klasiku. Léto hýří barvami! Nechte se inspirovat výběrem Quartieru. Zaručujeme, 

že budete na pláži nepřehlédnutelná. A je jedno jestli u moře, nebo u rybníka.

Jen ne nudu! v žabkách 
s výraznou květinovou aplikací 
rozhodně nešlápnete vedle.

do plážové tašky se musí vejít všechno: plavky, 
svačinka, opalovací krém a magazín quartier. 
To, že navíc dobře vypadá, je příjemný bonus.

plameňáci, to jsou držáci! 
díky nim (a jim podobným) 
vám už nikdy letní větřík 
ručník z lehátka neodnese.

že se vám v těchto brýlích bude 
svět zdát hezčí, slíbit nemůžeme. 
pro svět se však stanete rázem 
středem pozornosti.

léto 2017 Móda & Beauty



dejte sbohem nudným kruhům, tohle léto 
frčí nafukovací melouny – velké a šťavnaté. 
Ale pozor, nekousat! hrozí utonutí.

Trendy pareo nesmí chybět 
v plážové výbavě žádné ženy. 
uvázat se dá na mnoho různých 
způsobů, třeba jako šaty za krk.

pokud je pro vás nafukovací 
meloun velký úlet, doporučjeme 
tuhle osušku. pohled na ni vás 
spolehlivě osvěží.

ze slunce jednomu 
vyprahne! doplňovat 
tekutiny z nudných 
plastových lahví ale 
naštěstí nemusíte. 
Tahle lahev má navíc 
jeden bonus – ve 
spodku můžete do 
vody mixovat ovoce.

kdo by prahnul po úpalu, 
nechť vystaví rozevláté 
vlasy slunci na odiv. 
v opačném případě 
nezklame klobouk ve 
svěží barvě.
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Chcete být vidět v příštím vydání Quartieru? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz

Babí léto 
v evropě
Tipy na nejlepší Eurovíkendy

Podzim plný 
magie

V co věřili naši předkové a jaké 
rituály praktikovali?

Všechny barvy 
podzimu

Jak si užít podzim 
a nepropadat depresím?

Halloween: 
strašidla i dýně
Tradice svátku, který zdomácněl 
i u nás

očekávejte v září
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 doporučuje
Doporučujeme služby profesionálů ve svém oboru. Budete královsky spokojeni!

Legalcom advokátní kancelář, s. r. o.
komplexní právní služby

Obránců Míru 331, 
Předměřice nad Labem

tel.: 777 118 385, www.legalcom.cz

TopStyl boutique
dámský a pánský boutique

Masarykovo náměstí (naproti kašně), 
Hradec Králové

tel.: 495 511 230, www.topstyl.cz

Jakub Misík
svatební, portrétní a reportážní fotograf

tel.: 604 780 622, www.jakubmisik.cz 

Jan Holata
průvodce etiketou a společenským chováním

tel.: 736 726 643, www.kurzy-etikety.cz

Olfin Car, s. r. o.
prodej automobilů značky Škoda a Volkswagen

Na Rybárně 1670, Hradec Králové
tel.: 495 000 555 pro VW a 495 521 222 

pro Škoda, www.olfincar.cz

OC Futurum
obchodně zábavní centrum

Brněnská 1825/23a, Hradec Králové
tel.: 495 260 981-3, www.futurumhradec.cz

Park Golf
golf resort, penzion a restaurace

tel.: 491 611 948, www.parkgolf.cz

YOBAR
samoobslužný mléčný bar

OC Aupark, Puškinova 1215/11, Hradec Králové
www.yobar.cz

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

Rybova 1904/23, Hradec Králové
tel.: 604 734 956, www.vinotekaumazlika.cz
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Bikero
vybavení pro cyklistické nadšence

5. května 835/10, Hradec Králové
tel.: 602 555 530, www.bikero.cz

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

Lesní 2080/6a, Nový Hradec Králové
info@fifty-50.cz, www.fifty-50.cz
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Centrum SION
MŠ, ZŠ, SŠ, Křesťanské centrum

Na Kotli 1201, Hradec Králové
tel.: 495 263 623, www.sion.cz

léto 2017 Quartier
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ZDARMA

Hlavní je nikdy 
se nevzdat
Rozhovor s odcházejícím uměleckým 
šéfem Klicperova divadla Davidem 
Drábkem a jeho dcerou Justýnou

Už neplýtváme 
časem

Rozhovor s úspěšnou hradeckou 
kapelou Memphis

Češi příliš nevoní 
a nosí špinavé boty

Expert na etiketu odhaluje, jak jsme 
na tom s vybraným chováním

K rybníku, 
nebo k moři?

Tipy na letní dovolenou u nás 
i v zahraničí 


