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Naše milé čtenářky a čtenáři,

uteklo to jako voda a slavíme první rok s královským magazínem Quartier. Nemohly jsme jinak a oslavily 
tyhle narozeniny společně v X-treme cocktail baru. Přitom jsme vzpomínaly na všechna čtyři předešlá čísla, 
tváře na jejich obálkách a témata, o kterých už Quartier za tu dobu psal.

A samozřejmě jsme také mluvily o podzimním, narozeninovém čísle, které právě držíte v rukou. Že určitě 
musíme psát o všech výhodách podzimu! O mladém víně, vaření z dýní, cestování, magii tohoto ročního 
období, českých Dušičkách a americkém Halloweenu… A samozřejmě o všem důležitém, co se děje v Hradci 
Králové a také o jeho osobnostech. Tentokrát se nám jich na stránky Quartieru vešlo opravdu hodně – 
máme tentokrát výjimečně 112 stran! Je to malý dárek od redakce Quartieru pro vás, naše věrné čtenáře. 
Moc děkujeme za přízeň čtenářů, partnerům a inzerentům, bez nichž by Quartier nemohl být.

Když jsme tak mluvily o podzimu, přepadl nás trochu smutek, že léto i letos uteklo jako voda a že i když 
horké dny byly někdy k nevydržení, bude se nám po sluníčku už na podzim stýskat. Vám taky?
Tak nevěšme hlavu…léto je sice pryč, ale pojďme si užívat podzimu!

Vaše

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky magazínu

Michaela Zumrová
šéfredaktorka

Editorial
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Na snímku zleva: Jana Zbořilová, Michaela Zumrová a Monika Staňková
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Letní číslo pod 
širým nebem

Městská hudební síň Hradec Králové – 
právě v této historicky významné budo-
vě v srdci starého města jsme na začátku 
června představili letní číslo Královského 
magazínu Quartier s Davidem Drábkem 
a jeho dcerou Justýnou na obálce. Ačkoli 
šlo o v pořadí již čtvrté číslo magazínu, 
pojila se s jeho představením hned dvě 
poprvé. Poprvé se konalo pod širým ne-
bem a poprvé přítomným hostům za-
hrála živá kapela, a to Memphis z Hrad-
ce Králové, která byla jednou z hlavních 
tváří uplynulého vydání.

(red)

Kapela Memphis na slavnostním představení čísla v Městské hudební síni. Foto: Jakub Misík

podzim 2017 Quartier
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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

vítá nové členy!
Královská společnost Quartier Clubu se v létě rozšířila o další nové členy. Okamžik slavnostního předávání členského 

certifikátu byl pokaždé jiný a my bychom se s vámi, našimi čtenáři, rádi alespoň o některé z nich podělili. Kdo ví, 
příště můžete na jedné z momentek být právě vy!

Lukáš Gottwald a Tomáš Valášek - 
Flyboard HK

Petr Knápek - Spa resort Tree of 
Life

Diana Mazániková - YOBAR Jakub Misík - CVAKMAT

Jiří Šeba - Miele Ing. Milan Přibyl - Gist Jana Broulíková - Pierre Lang Lenka Fikrová - Restaurace Baroque

podzim 2017

7
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Oba se živíte jako novináři, Mirek 
moderuje hlavní večerní zprávy na 
TV Barrandov, točí dokumenty pro 
Českou televizi nebo stojí za popu-
lárními pořady z prostředí složek in-
tegrovaného záchranného systému. 
Ondřej pracuje jako zpravodaj České-
ho rozhlasu Hradec Králové a Radio-
žurnálu. Mirku, napadlo vás někdy, že 
se syn takhle pracovně „potatí“?
Mirek Vaňura: Nikdy mě to nenapadlo, ani 
historicky v rodině se nestávalo, že by se 
povolání dědilo. Naopak jsem si vždycky 
myslel, že Ondra bude herec. Odmalinka 
hrál v Divadle Jesličky, což je stálá scéna 
ZUŠ Střezina, pak to zkoušel i na JAMU. Ni-
kdy jsem ho neviděl třeba jako fotbalistu.
Ondřej Vaňura: Zkoušel je to správné slo-
vo, vždycky jsem se na JAMU dostal do po-
sledního kola a selhal na zpěvu a pohybu. 
Všichni zpívali populární písně, jen já Pec 
nám spadla (smích).
MV: Možná, kdybych tě k tomu víc vedl…já 
se hudbou dva a půl roku živil, možná jsem 
tě mohl naučit víc, než šest akordů na ky-
taru.
OV: Na to, že babička učila hudební výcho-
vu, jsem toho opravdu moc nepochytil. My-
slím ale, že v tátovi jsem se viděl vždycky, 
začalo to tím, když jsem jako dítě vysílal 
zprávy pro plyšáky, ve třetí třídě jsem pak 
založil školní časopis Mandysánek.
MV: Na ten si pamatuju, nejdřív to byl čistě 
rodinný časopis, který posléze expando-
val i na Základní školu Mandysova, kam jsi 
chodil.
OV: Táta mi v tomhle byl vzorem, když ještě 
pracoval v rozhlase, vstával jsem s ním ve 
čtyři ráno na ranní vysílání a stejné to bylo, 
když potom začal dělat i v televizi. Hodně 

jsem to s ním prožíval a v budoucnu to pro 
mě byla velká výhoda. Když jsem začal dělat 
eléva v rozhlase, znal jsem už veškeré pro-
gramy, postupy, prostředí i lidi. Paradoxně 
pamatuji starou budovu rozhlasu, kterou 
řada mých současných kolegů nezažila. 
Jsem takový nejmladší pamětník (smích).

Ondro, měl jste možnost u táty okou-
kat práci před kamerou i za mikrofo-
nem. Čím vás nakonec zlákala právě 
rozhlasová žurnalistika?
OV: Nikdy jsem to takhle neodděloval, táta 
dělal televizi i rádio souběžně a já to tak 
bral jako komplexní práci. Když jsem na 
gymplu začal pracovat v rozhlasu, neměl 
jsem cíl, že budu novinář, bral jsem to jako 
brigádu a dobrou zkušenost. Přiznám se, že 
v té době jsem taky trochu doufal, že budu 
hercem. Měl jsem to otočené, jako dítě 
jsem toužil být novinář, v pubertě herec.

Z brigády v rozhlase se nakonec stala 
práce na plný úvazek, kterou děláte 
už šest let.
OV: Přičemž už ve svých šestadvaceti cítím, 
že ve zpravodajství přesluhuju. Každý, kdo 
někdy dělal zprávy, ví, jak to člověka vysává. 
Rozhlas je o to složitý v tom, že tam nee-
xistuje žádná uzávěrka, Radiožurnál vysílá 

nonstop. Někam večer přijedete a za deset 
minut jdete bez přípravy živě do vysílání, 
člověk zkrátka neví dne ani hodiny.
MV: Na jednom kurzu nám říkali, že novi-
nář je nejstresovější povolání hned po pi-
lotovi a já s tím souhlasím, pokud to chceš 
fakt dělat dobře.
OV: Velký respekt každému, kdo vydrží dě-
lat zpravodajství v terénu víc jak deset let, 
to si neumím představit.

Mirku, na rozdíl od svého syna nemá-
te mediální vzdělání, berete to zpět-
ně jako handicap?
MV: V jisté době jsem to tak cítil, ale na 
druhou stranu i ta moje cesta, kdy jsem se 
učil se za pochodu, měla své výhody. Pova-
žuji za štěstí, že v 90. letech, kdy jsem s no-
vinařinou v regionu začínal, byla na média 
opravdu skvělá doba. To už se nebude ni-
kdy opakovat. Když tehdy někdo dělal v te-
levizi, tak to sice znamenalo, že jste nosili 
kafe zasloužilým redaktorům, ale také ráno 
a večer živě vysílali. Byla to obrovská ško-
la. Vzpomínám si, že jsme dělali živý pře-
nos, kamera mě zabírala do pasu a já pod 
ní držel spojené dva dráty. Když jsem pak 
v roce 1999 přišel na Novu a zkoušeli na 
mě technologii výroby, všechno jsem věděl. 
Proto se usmívám, když někdo srovnává te-
levizní práci před dvaceti lety a dnes. Dnes 
dostane redaktor mikrofon, kameramana 
a jen spolu obcházejí akce. Na druhou stra-
nu Ondra má oproti mně právě díky škole 
velký přehled. Pociťuju to vždycky, když 
se spolu bavíme o nových médiích, on mi 
něco vysvětluje a já se v tom hrozně plá-
cám. Tenhle svůj „handicap“ jsem se snažil 
dohánět na různých kurzech, a že jsem jich 
během let navštívil nespočet. V tomhle má 

mirek & ondřej vAňurovi:

Když se potkáme, 
ani se nezastavíme
Když potkáte Mirka a Ondřeje Vaňurovy, na první pohled je vám jasné, že tihle dva musí mít něco společného – a ne 
jen příjmení nebo vzájemnou podobu. Otec a syn, které dělí přesně 20 let, toho sdílí mnohem víc. Oba pracují v médiích, 

milují hi-tech hračky a věří v lásku na celý život.

„V tátovi jsem se vždycky viděl. 
Nejdřív jsem vysílal zprávy pro 
plyšáky, později založil školní 

časopis.“

podzim 2017 Osobnosti čísla



10

Ondra, myslím si, jednu velkou výhodu. Na 
co já jsem musel tvrdě přicházet a osahat 
si to, tak aspoň třetinu z toho mu dá škola.
OV: Vždycky jsem si myslel, že titulu není 
třeba, že důležitá je hlavně praxe, takže po 
nástupu do rozhlasu jsem k dalšímu studiu 
příliš motivace neměl. Myslím si ale, že je to 
hodně o oboru. Studuji ve Zlíně obor Multi-
média, což je mix PR, marketingu a nových 
médií a přijde mi to lepší, než klasická žur-
nalistika.
MV: Titul ze žurnalistiky, a to se nechci ni-
koho dotknout, ti především nezaručí, že 
budeš dobrý novinář. Třeba jeden z nej-
větších světových novinářů Ernest Hemin-
gway dělal novinařinu od baru, to je známá 
věc. Ale co mi taky zbývá říkat… (smích)

Sdílíte jako otec a syn nějaké typicky 
mužské koníčky, třeba rybaření?
MV: Na rybách jsme spolu byli jednou 
v životě, před 16 lety, když se měla naro-
dit dcera Bělinka. Nejeli jsme ten rok na 
dovolenou, a tak jsme si s Ondrou koupili 
čtvrtletní rybářskou povolenku k nám - do 
Roudničky. Koupil jsem v supermarketu dva 
pruty a s chlebem pod paží vyrazil s malým 
Ondrou k rybníku. Tam seděli nasáčkovaní 
„profíci“ a nás vyštvali na příšerné místo 
někde v rákosí. Skončilo to tak, že jsme na-

hodili, za 20 minut jako jediní vylovili kapra 
a vítězoslavně odkráčeli (smích).
OV: A to si vzpomínám, že jsi mi tehdy ří-
kal, ať se připravím, že tam budeme sedět 
hodiny a hodiny. To bylo všechno, co jsme 
spolu kdy chytili.
MV: To je pravda, od té doby jsme na ryby 
vyrazili ještě jednou, ale takové štěstí už 
jsme neměli, tak jsme si kapra od jednoho 
rybáře na břehu koupili.
OV: Spíš než na ryby, jdeme radši běhat.

Takže společně běháte?
OV: To ne, spíš se náhodně potkáváme. Ko-
likrát se stalo, že si tak běžím, už začínám 
mít nutkání zastavit a dát si pauzu a najed-
nou vidím, jak se proti mně blíží jiný běžec. 
Tak se hecnu, narovnám, dělám, že nejsem 
zadýchaný, zrychlím a najednou koukám, 
že je to taťka. V ten moment na sebe jenom 
mávneme, plácneme si, ale běžíme dál, 
protože kdybychom zastavili, už bychom 
se možná nerozběhli. Navíc by nám klesla 
tepovka, a to za ty zkažené statistiky v apli-
kacích nestojí (smích).
MV: Já sportuju, ale nesoutěžím. Kdyby mě 
někdo doběhl a hecoval, kdo tam bude dřív, 
tak radši zastavím a nechám ho běžet. Na-
víc běhám strašně málo, kolik běháš, On-
dro?
OV: Aktuálně tak 12 kilometrů.
MV: To já dám tak šest. Jednou jsem uběhl 
14 a půl, ale to jsem se ztratil (smích).
OV: Mě na tom běhání hrozně baví to pro-
pojení s moderními technologiemi. Všech-
no mám spojené s iPhonem - měřič tepu 
a všechny ty vychytávky okolo. Strašně rád 
sleduju svoje statistiky, jaké převýšení jsem 
zdolal, jestli jsem se na stejném okruhu od 
minula zlepšil a tak.

MV: Já mám třeba jeden iPhone speciálně 
na běhání. Na mobilech ulítávám obecně, 
Ondra potvrdí, že se podělím o všechno, 
ale na mobil mi nesmí sáhnout. Mám jich 
asi deset.

Mirku, jste podruhé ženatý, máte 
tři děti, přičemž Ondřeje jste měl ve 
20 letech a nejmladšího Karla skoro 
v osmatřiceti. Jaké to je mít děti v ta-
kových věkových rozestupech?
MV: Je to asi takové, že někteří moji kama-
rádi si užívali a pak měli děti, jiní měli hned 
děti a pak si užívali, jenom já mám pořád 
nějaké dítě (smích). Ne, to je legrace, já 
jsem za ně nesmírně rád, rodina je pro mě 
moc důležitá.
OV: Z mého pohledu je to třeba úplně su-
per, protože můžu být ten velký brácha. 
Můžu je brát do kina, nebo pro malého Káju 
zajet do školy autem, a to jsem za boha. 
Třeba letos na dovolené v Chorvatsku jsme 
spolu chodili šnorchlovat, hecovali se, kdo 
vydrží déle pod vodou, nebo natočí lepší 
záběr na GoPro. Najednou jsem si připadal, 
že mi je taky osm. Ségra mě zase udržu-
je v tom, co je zrovna „trendy“, bavíme se 
spolu o filmech a hercích, to máme hodně 
společné.

Když už jsme u té rodiny, co vy a ženy. 
Věříte v lásku na celý život?
OV: Určitě, nedovedu si představit, že bych 
byl s přítelkyní jen tak na dobu určitou 
s tím, že se to nějak vyvine. Doufám, že je 
to napořád. Možná je to naivní, ale stojím si 
za tím. Když bych v to nevěřil, neinvestoval 
bych do toho vztahu ani čas, ani energii.

Foto: archiv Mirka Vaňury

Mirek Vaňura

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

• Je ženatý, má tři děti - Ondřeje, 
Belindu a Karla.

• 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.

„Na mobilech ulítávám obecně. 
Ondra potvrdí, že se podělím 

o všechno, ale na mobil mi 
nesmí sáhnout. “

podzim 2017 Osobnosti čísla
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MV: Jsem překvapený, tohle jsme si vlastně 
nikdy neřekli, to jsi podědil, takhle přesně 
jsem to měl vždycky i já. I když jako nácti-
letý jsem byl hodně naivní, skoro až blbej. 
Myslím si, že každý si najde toho pravého, 
dřív nebo později, věřím, že někdo takový 
pro každého z nás existuje. Ne vždy se ale 
člověk trefí na první pokus, jako tomu bylo 
i v mém případě, ale život jde dál. Já bych 
třeba v klidu mohl jít do politiky, mě nena-
chytají na žádné milence (smích).

A co otázka nevěry?
MV: Nesdílím názor většiny, že je to pud, 
že je to příroda. Myslím si, že právě láska je 
jedna z věcí, která nás od těch zvířat odli-
šuje. Hodně lidí říká, že je to přirozená věc. 
Ano, je přirozené, že se mi líbí ženy, ale to 
že nejdu a nevyspím se s nimi, je to, co mě 
dělá člověkem a odlišuje od těch pudy zmí-
taných zvířátek.
OV: To naprosto sdílím, ale opravdu.

Mirku, vy se svojí manželkou společ-
ně i pracujete. Jaké to je mít životní-
ho partnera zároveň jako kolegu?
MV: My jsme si to vysnili, myslím, že to 
funguje skvěle. Ale je pravda, že když už 
se hádáme, je to vždycky kvůli práci, a to 
někdy bývá drsné. V době, kdy jsme každý 
den jezdili do Prahy, jsem věděl, že pokud 
se neudobříme do Poděbrad, tak je to špat-
ný (smích). Má to jako všechno své výhody 
a nevýhody. Vím, že se mnou Dana vždycky 
jedná narovinu, a když řekne, že se něco po-
vedlo, tak si jsem jist, že to tak opravdu je. 
Na druhou stranu je těžké přijmout a skous-
nout od tak blízkého člověka kritiku.

Když jste takhle denně dojížděli, ne-
uvažovali jste o přestěhování z Hrad-
ce do Prahy?
MV: Rok a půl jsme tam skutečně bydleli, 
ale vrátili jsme se do Hradce, prostě se nám 
obyčejně stýskalo. Jsme rodilí Hradečáci, 
máme tu kořeny.
OV: Já jsem na to, že jsem Hradečák, třeba 
hrozně hrdý. Mám přítelkyni z Pardubic, 
takže je to u nás velké téma (smích). Navíc, 
jak jsem loni v létě jezdil po celé republice 
jako prázdninový zpravodaj Radiožurnálu, 
tak můžu říct, že nikde se mi nelíbilo tolik, 
jako doma.
MV: To je pravda Hradec jako město je nád-
herné, ani komunisti ho nestačili po archi-
tektonické stránce zničit. Navíc stotisícové 
město je podle mě na život tak akorát. Když 
má člověk splín, vždycky najde nějakou za-
padlou hospodu, kde se ztratí, když ale na-
opak chce mezi lidi, vždycky někoho potká. 
Prahu sice miluji, každý Čech by měl, ale 
Hradec je Hradec.

Měl jste jako známá tvář z televize 
někdy problém se stalkery nebo do-
těrnými lidmi?
MV: Míval jsem takové dva skalní fanoušky, 
teď už se mě drží jenom jeden, ale ten je 
zase vytrvalý. Mám jednu zásadu, a to, že 
jsem se nikdy nebál dávat své číslo. Když 
jsme poprvé dělali talkshow Áčko s vrahy 
v ústavní léčbě, tak všichni do jednoho 
měli můj mobil a ačkoli to ve své podsta-
tě byli lidské zrůdy, nikdy nebyl problém. 
Vždycky jsem se s nimi domluvil. Akorát 
jednou mi vyhrožoval nějaký vrah, kterého 
měli pustit po 15 letech z vězení, a ten mi 
napsal dopis, že se na mě těší. To byl ale 
takový ten případ psa, který nekouše.

Máte nějakou pracovní nebo životní 
metu, kterou byste si určitě chtěli 
splnit?
MV: Nedávno jsem nad tím shodou okol-
ností přemýšlel a došel jsem k závěru, že 
se mi vlastně všechno splnilo. Prosadil 
jsem projekt 112 - v ohrožení života, které-
mu nikdo nevěřil a jsem moderátor hlav-
ních večerních zpráv. Takové moje životní 
krédo, které jsem převzal od Einsteina, je: 
něco vymyslíš, vymyslíš i jak by to mohlo 
jít a deset fundovaných odborníků ti řek-
ne, že to nejde a taky proč to nejde. Pak 

přijde jedenáctý absolutní idiot a amatér 
a udělá to. A v tomto duchu bych si vlastně 
ještě jeden sen rád splnil, chtěl bych dělat 
talkshow.
OV: Mě by bavilo do budoucna dělat něco 
na způsob 20 minut Radiožurnálu, kdy je 
prostor se celý den připravovat na jedno-
ho člověka. Zkrátka bych chtěl dělat něco 
víc do hloubky, něco, co by bylo delší než 
minuta třicet nebo i tři minuty.
MV: Myslím, že až doděláš školu, že se to 
zlomí. Vidím v tobě nadějného moderátora!
OV: Tak to děkuju, teď by měla přijít zá-
vorka „rdí se“ (smích).
MV: Jak říkával můj tatínek: zásada lidské 
moudrosti je ničeho nelitovat. Tak zkoušej 
a uvidíš.

text: Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

„Rád bych v budoucnu dělal 
něco na způsob 20 minut 
Radiožurnálu, něco víc do 

hloubky.“

Ondřej Vaňura
• Narodil se 14. října 1990 

v Hradci Králové.

• Vystudoval Fakultu 
multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně.

• Je editorem a reportérem 
zpravodajství Českého rozhlasu 
v Královéhradeckém kraji.

• Záliby: běh, cestování, severská 
krimi, divadlo, aktuální dění, 
playstation.

Foto: Khalil Baalbaki

podzim 2017 Osobnosti čísla
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Léto nabité 
zážitky
Není to tak dávno, kdy slunce pálilo do tváře, fronty na zmrzlinu nebraly konce a v kraji to 
žilo velkými hudebními festivaly, sportovními kláními či akcemi s historickou tematikou. 
Už jste zapomněli? Quartier vám zapomenout nedá!

náBřeží pAromilů

Pyšní milovníci parních strojů a všeho 
s nimi spojeného jistě vyrazili koncem srp-
na do Hradce Králové, kde se konal jubilejní 
15. ročník tradiční akce pojmenované 
Nábřeží paromilů. I letos nebyla nouze 
o ukázky unikátních strojů, automobilů 
a kol. Návštěvníci si dokonce mohli pro-
hlédnout stříkačky, které kdysi hasily po-
žár Národního divadla nebo jedinou parní 
stříkačku svého druhu v Evropě od firmy 
Němec a Černý ze Slatiňan.

rock for people

Letos už po třiadvacáté zavítal začátkem 
července na hradecké letiště monstrózní 
hudební festival Rock for People. Kapely 
zvučných jmen jako Die Antwoord, Para-
more, Evanescence nebo Foster the People 
zlákaly do areálu tisíce lidí, celkem vystou-
pilo na deseti pódiích během tří oficiálních 
festivalových dní přes sto kapel a interpre-
tů zastupujících nejrůznější hudební žánry. 
Návštěvníci byli doslova ve varu, a to ne-
jen díky exkluzivním hudebním zážitkům, 
ale také kvůli počasí, které festivalu letos 
zvlášť přálo.

zkus noČní kuks

Zkusit běžet noční Kuks se v druhém 
ročníku tohoto závodu odvážilo posled-
ní červencovou sobotu víc jak 350 nad-
šenců. Za svitu čelovek startovali buď 
na pěti, nebo desetikilometrové trati 
a pořadatelé si připravili speciální závod 
také pro ty nejmenší závodníky. Kromě 
poměření sportovních výkonů, se mohli 
všichni běžci kochat dechberoucími vý-
hledy na nasvícený majestátní Hospitál 
Kuks – tu pravou barokní perlu východ-
ních Čech.

podzim 2017 Kultura
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inzerce

festivAl sportu

Znáte hradecké Jiráskovy sady? Nádher-
né místo, že? V polovině června byste 
ho ale asi úplně nepoznávali, neboť se to 
tam hemžilo judisty, gymnasty, taneční-
ky, zkrátka sportovci! V rámci Mistrov-
ství Evropy žen v basketbalu 2017, kte-
ré hostil místní zimní stadion, se právě 
v přilehlých sadech konal Festival sportu, 
který lákal na pestrý program a účast zá-
stupců všech možných sportů.

königgrätz 1866

V létě si Hradečané tradičně připomínají 
výročí bitvy u Hradce Králové a jinak tomu 
nebylo ani letos. Letos to bylo již 151 let, kdy 
se ve východních Čechách osudově střetla 
pruská a rakouská vojska a stejně jako při 
loňských jubilejních vzpomínkových akcích 
nechyběl bohatý program pro všechny vě-
kové kategorie. Na náměstí například vy-
rostla obří vojenská krčma a nouze nebyla 
ani o přehlídky jezdectva či pěchoty.

hrAdecká v8

Milovníci nablýskaných amerik v srpnu ur-
čitě nechyběli na Stříbrném rybníku v Mal-
šově Lhotě, kde se jako každoročně konala 
Hradecká V8. Návštěvníky kromě pohledů 
na krásné vozy bavil i nápaditý doprovodný 
program, jako například soutěže o nejhezčí 
americký vůz na srazu, klání o nejbrutál-
nější a nejhlasitější zvuk, soutěž o nejvzdá-
lenějšího účastníka nebo Miss Hradecká 
V8. Škoda, že podobně atraktivní akce tak 
rychle utečou. Nicméně nezoufejte, pořa-
datelé už potvrdili další ročník a i ten bude 
určitě stát za to!

(red)

podzim 2017 Kultura
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HRADEC PŘEKROČIL 
HRANICE. Open Air Program 

při mezinárodním divadelním festivalu 
přilákal poslední červnový týden do centra 

Hradce Králové na 39 tisíc návštěvníků. Jedi-
nečnou atmosférou dýchající akce se tu konala 

už po osmnácté a na 14 otevřených scénách, ulicích 
i šapitech nabídla rozmanitý program o více než 200 
divadelních, hudebních a doprovodných produkcích, 
jejichž pojítkem bylo letos téma Open Vacuum – pře-

kročit své hranice. Nechyběla činohra, fyzické di-
vadlo, pohádky, loutková představení, speciální 

rozhlasová vysílání, improvizace či koncerty 
a večerní DJ sety.
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skladeb, o kterých si myslíme, že mají šanci 
posluchače zaujmout, potěšit ho a otevřít mu 
třeba i nové obzory,“ vysvětluje dramaturg 
festivalu Marek Hrubecký. Dodává, že se při 
plánování dramaturgie snaží neuhýbat z vy-
tyčeného směru a vyhnout se tak úlitbám 
typu samoúčelného vkládání známých jmen 
do programu koncertů.

Odvahy královéhradecké dramaturgie si už 
před několika lety ve své recenzi všiml i pu-
blicista Pavel Klusák. „Pravidelný podzimní 
festival Hudební fórum Hradec Králové se 
rozvíjí nenápadně, ale navzdory slabé reak-
ci velkých médií urazil takový kus cesty, že 
jeho současný stav se nedá nazvat jinak než 
vynikajícím. Kdo ví, jak vypadají dobré zápa-
doevropské festivaly poskládané ze součas-
né skladatelské tvorby, musí uznat, že akce 
pořádaná Filharmonií Hradec Králové se 
dostala na jejich úroveň,“ napsal v Lidových 
novinách.

Hudební fórum Hradec Králové letos na fes-
tivalovou scénu přivede třeba i houslistku 
Gabrielu Demeterovou, která vystoupí za 
doprovodu Symfonického orchestru Čes-
kého rozhlasu na posledním z festivalových 
koncertů ve čtvrtek 2. listopadu. „O lásce 
bude písňový cyklus Liebersona ověnčený 
Grawemeyerovou cenou. Oscarem oceněná 
filmová hudba zazní v houslovém koncertu 
Krvavé housle Corigliana. Ke slovu přijdou 
živelné latinskoamerické taneční figury Si-
erry i kaligrafická gesta Hosokawy. Sklada-
tel Górecki vyjádří smutek nad rozdělením 
Československa před pětadvaceti lety, zatím-
co Vasks sáhne do svědomí mocným tohoto 
světa, kteří poslali v roce 1991 do Litvy a Lo-
tyšska sovětské tanky. V symbolické zádušní 
mši za oběti čarodějnických procesů vysloví 
MacMillan varování před každou netoleran-
cí a válkou za ´svatou´ věc,“ přibližuje Marek 
Hrubecký letošní festivalovou dramaturgii.

Emil Stelinger

„Festival Hudební fórum Hradec Králové už 
od roku 2005 přináší českému poslucha-
či reprezentativní panorama zahraničních 
orchestrálních děl přelomu 20. a 21. století. 
S nadsázkou bych řekl, že importovaná hudba 
je zpět exportována do zahraničí prostřed-
nictvím přenosů Českého rozhlasu Vltava 
a Evropské vysílací unie,“ usmívá se ředitel 
Filharmonie Hradec Králové Václav Derner 
a upozorňuje, že festival je výjimečný svě-
telným a výtvarným designem, animacemi, 
videoprojekcemi nebo choreografiemi.

Hradecká filharmonie před třinácti lety pro-
kázala značnou odvahu, když se rozhodla 
domácímu publiku předkládat tak zvanou 
moderní vážnou hudbu, kterou mnohdy 
reprezentují díla obtížněji stravitelná. „Ne-
bojíme se toho. Přiznávám, že na takových 
dílech festivalovou dramaturgii nestavíme, 
ale čas od času s nějakým tím experimentem 
přijdeme. Většinou se ale snažíme o výběr 

hudeBní fórum hrAdec králové 2017:

Odvaha, rozhlasoví 
symfonici a Demeterová
Pokud by roční období byla nadána ke hře na hudební nástroj, podzim by v Hradci Králové určitě zdatně brnkal některou 
ze skladeb soudobé vážné hudby. Už třináct let to za něj vždy na podzim dělá Filharmonie Hradec Králové, která letos 

od 24. října do 2. listopadu pořádá už 13. Hudební fórum Hradec Králové.

Hudební fórum 
Hradec Králové
24. října – 2. listopadu 2017, 
sál Filharmonie Hradec 
Králové

Podrobný program na 
www.hfhk.cz

foto: František Hloušek

podzim 2017 Kultura
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Letos slaví T-BASS kulatých 20 let, 
máte vlastní taneční studio, tisíce 
odchovanců, spousty cen. K tomu 
všemu ale vedla dlouhá cesta, jak 
vzpomínáte na úplné začátky, kdy 
skupina vznikala?
Zdeněk Zolman: Od patnácti jsem tancoval 
na Jacksona, to jsem miloval, ale vadilo mi, 
že jsem na to sám, chtěl jsem mít kolem sebe 
partu lidí, kteří by byli na stejné vlně. V osm-
nácti jsem potom objevil hiphop, dnes se 
tomu říká street dance, a cítil nutkání posu-
nout se dál, vytvořit nějaké zázemí a potká-
vat se s dalšími tanečníky pravidelně. Dělat 
to zkrátka pořádně, ne se jen kroutit doma 
před zrcadlem. Byl to krok do neznáma, 
protože tady nic takového nebylo, T-BASS 
vznikl teprve jako třetí taneční skupina v re-
publice, která se zabývala čistě hip hopem. 
Poprvé jsme o sobě dali vědět hiphopovou 

choreografií, kterou jsme vymysleli čerstvě 
po vzniku skupiny, a nazvali ji STAP. Odjeli 
jsme s ní na soutěž a přivezli 7. místo, což 
byl tehdy nepředstavitelný úspěch, protože 
o nás do té doby nikdo neslyšel.

Když T-BASS vznikl, internet teprve 
začínal. Kde jste sbírali inspiraci na 
vymýšlení choreografii?
Filip Rančák: Pravda, tehdy neexistoval 
Youtube, ani nic podobného. Fungovalo 
to tak, že jsem zachytil v televizi na kanále 
MTV jeden videoklip a z toho, co jsem si na 
první zhlédnutí zapamatoval, jsem potom 
tvořil a dával dohromady jednotlivé kroky. 
Jenže ten klip se mi poštěstilo vidět třeba 
jen jednou za půl roku, a když jsem na něj 
znovu po pár měsících v televizi narazil, 
najednou jsem zjistil, že to vlastně tančíme 
úplně jinak. Ono to ale vůbec nevadilo, pro-

tože to zkrátka bylo funkční. Dalším zdro-
jem inspirace pak byly jiné skupiny, prostě 
jsme se potkali s tanečníky na akci a předá-
vali si, co umíme.
ZZ: To je to, co dnešní děti nechápou. My 
museli objevovat, zkoušet, vymýšlet. Ony 
sednou k počítači a je to.
FR: Mělo to své kouzlo, paradoxně se tím 
teď ztrácí originalita, všichni si to můžou 
najít na Youtube a tancují stejně. Kdežto 
my si to cucali ze sebe, inspirace byla, ale 
každý zkrátka tancoval jinak a po svém.

Máte v týmu tanečníky, kteří u vás 
tancují třeba patnáct let a fungují už 
i jako lektoři. Jaké to pro vás je spolu-
pracovat lidmi, které jste učili tanco-
vat jako děti?
ZZ: Je to hrozně zajímavá zkušenost, pro-
tože v jejich očích jsem už stařík a oni pře-

tAneČní skupinA t-BAss:

Rádi provokujeme
Když mezi street dance tanečníky vyslovíte Hradec Králové, automaticky se jim vybaví T-BASS. Tahle taneční skupina 
se za 20 let své existence stala tak trochu místním vývozním artiklem, vychovala takřka 6 tisíc tanečníků a pravidelně 
sbírá medaile na těch nejprestižnějších akcích. „Máme dar strhnout lidi,“ říkají v  rozhovoru pro Quartier zakladatel 

T-BASSu Zdeněk Zolman a hlavní choreograf Filip Rančák.

Zdeněk Zolman a Filip Rančák. Foto: Jakub Misík
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ce vědí nejlíp, jak na to (smích). Mají na to 
pochopitelně svůj názor a nebojí se mě se-
řvat, že už se to dělá jinak. Já jsem za to ale 
strašně rád, rád jim naslouchám a snažím 
se vnímat. Vždycky jsem měl za cíl, aby moji 
tanečníci byli lepší než já, aby mě přerost-
li. Cítím, že role se pomalu otáčejí a že se 
můžu zase já něco naučit od nich.

Co považujete za svůj největší 
úspěch?
FR: Momentálně asi to, že máme konečně 
pořádné studio. Po letech trénování v tě-
locvičnách a na parkovištích je to příjem-
ná změna. Už nemusíme řešit kdejakého 
školníka, který nás přišel seřvat, že se ně-
kdo nezul (smích).
ZZ: S prostory jsme bojovali od začát-
ku. Měli jsme dar strhnout lidi, a tak 
se nám třeba stalo, že na nábor přišlo 
500 zájemců a my měli pronajatou jednu 
mrňavou tělocvičnu. Byli jsme v tomhle 
takoví pankáči, chtěli jsme prostě tanco-
vat, šířit myšlenku a to podstatné oko-
lo moc neřešili. Najednou jsme koukali 
na ty davy lidí s otevřenou pusou a stáli 
před otázkou, kde na to seženeme prostor 
a z čeho ho zaplatíme. Když jsme získali 
budovu bývalé Severky na Slezkém, splnil 
se mi konečně sen o tom, že kdykoli bude-
me chtít, prostě vezmeme klíče a půjdeme 
tancovat.

Berete do svých řad každého, kdo má 
chuť tancovat, nebo dopředu posuzu-
jete míru talentu?
ZZ: Jsem toho názoru, že talent není to nej-
důležitější, hlavní je dávat do toho srdce. 
Jsou lidi, kteří na první pohled talent ne-
mají, ale dotáhnou to strašně daleko. Takže 
kohokoli, kdo má chuť tancovat a baví ho 
to, rádi přivítáme mezi sebe.
FR: Aktuálně máme něco mezi čtyřmi sty 
a pěti sty členy a přijímáme všechny věko-
vé kategorie - děti od 2,5 let v doprovodu 
rodičů i dospělé, jedné naší fantastické ta-
nečnici je 55 let. Není výjimkou, že u nás 
tancuje celá rodina.
ZZ: Navíc pro mnoho rodin, které mají pro-
blémy v komunikaci, je T-BASS takovým 
pojítkem, mostem, který je nenásilně sbli-
žuje. Máma s tátou i děti jedou na soutěž 
a vzájemně si neuvěřitelně fandí. Navíc do-
spělí tanečníci jsou pro juniory tak trochu 
vzorem, že se dá tanec prožívat i jinak, že 
nejde jen o to, která skupina vyhraje me-
daili, není v tom tolik rivality. Dospěláci si 

to umí užít, tréninky neflákají, dávají to do 
toho všechno a náramně se při tom baví.

Stojíte i za vznikem taneční skupiny 
Křečkovi muži, která vyhrála Mist-
rovství České republiky, Mistrovství 
Evropy a titul Taneční skupina roku, 
navíc byla i ve finále soutěže Česko-
slovensko má talent.
ZZ: Tahle naše odnož mě hodně bavila, o to 
víc, že jako jediní jsme se po dlouhé době 
pokusili dostat do tance humor.
FR: Byla to trošku recese a dělat srandu 
v umění je vždycky to nejtěžší.
ZZ: Tvářit se vážně a důležitě je jednodu-
chý, ale dělat humor a troufám si říct, že 
chytrý humor, který by nevypadal blbě, 
a ve finále to nebylo celý trapný, je kum-
št. Tím se nám takových pět, šest let dařilo 
s Křečkovými muži vyhrát kdykoli cokoli.

Dvě dekády za vámi, spoustu ješ-
tě před vámi. Můžete prozradit, co 
chystáte?
ZZ: Organizujeme nejprestižnější battle- 
ovou soutěž v republice, máme své vys-
něné studio. Budeme se muset zamyslet, 
s čím dalším přijít (smích). Máme v hlavě 
jednu odvážnou myšlenku na takový po-
lomuzikál, který by se pravidelně hrál, ale 
uvidíme, zatím nechci předbíhat. Určitě ale 
budeme chtít dál svým uměním provoko-
vat, možná šokovat. To děláme rádi.

Michaela Zumrová

„Jsou lidi, kteří třeba na první 
pohled talent nemají, ale 

dotáhnou to strašně daleko.“

Jak šel čas s T-BASS
• Taneční skupinu T-BASS založil 

16. 9. 1997 Zdeněk Zolman.

• V roce 2000 poprvé 
zorganizovala Streetmanii, o šest 
let později soutěž Dance Floor 
Attack, která v současnosti patří 
mezi nejprestižnější události 
street dance kultury v Čechách.

• V roce 2007 vznikla taneční 
„odnož“ Křečkovi muži, která 
vyhrála za pouhý rok MČR, ME 
a zvítězila i v televizním finále 
soutěže Taneční skupina roku 
2008.

• V roce 2014 uzmula v soutěži 
Taneční skupina roku titul 
absolutního vítěze v hlavní 
věkové kategorii, a díky tomu 
i angažmá v New Yorku.

• Od roku 2015 disponují tanečním 
studiem v budově bývalé Severky 
na Slezském Předměstí.
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vod Halloweenu je však starší. Už v pátém 
století před našim letopočtem slavili staří 
Keltové v Irsku konec léta 31. října svátkem 
Samhain, který byl vlastně jejich Novým ro-
kem. Keltové věřili, že duše, které v končí-
cím roce opustily těla všech zemřelých, se 
v tento den vrací zpět a hledají živá těla pro 
svůj nový život. Věřilo se, že to byla jejich 
jediná šance, jak získat posmrtný život.

novodoBá trAdice

Živí se pochopitelně chtěli bránit. V noci 
z 31. října na 1. listopadu tak ve svých do-
mech uhasili ohně, aby byly studené a ne-
lákavé. Pak se oblékli do různých straši-
delných kostýmů, aby nevypadali jako 
lidé, a hlučně procházeli okolím, ve snaze 
zahnat duchy hledající nová těla. Dob-

Jack byl pobuda, opilec a podvodník. Ni-
koho proto nepřekvapilo, když se jednou 
dostal do křížku se samotným Satanem. 
Když nad pánem pekel zvítězil v lezení na 
strom, vyřezal do kmene toho stromu zna-
mení kříže a Satana tak nahoře polapil. Slí-
bil mu, že ho pustí, ale na oplátku ho Satan 
už nikdy nebude pokoušet. Když pak Jack 
zemřel, zjistil, že pro hříšníky, jako je on, 
není v nebi místo, ale kvůli své dohodě se 
Satanem nemohl ani do pekla. Místo toho 
mu dal ďábel žhavý uhlík, aby si mohl po-
svítit na cestu chladnými temnotami. Jack 
proto dal uhlík do vydlabané řepy, aby mu 
dlouho vydržel.

z irskA do usA
Stará irská legenda už ovšem nevyprá-
ví, zda a jak našla Jackova duše klid. Prý 
však musí do skonání věků obcházet svět 
se svou svítilnou. Zvyk vyřezávat „Jackovy 
lucerny“, zvané Jack-o-lantern, byl v Ir-
sku vždy rozšířen. Vlna irských emigrantů 
v roce 1840, kteří ze své domoviny prchali 
před neúrodou brambor, přinesla tuto tra-
dici do USA, kde se stala velmi populárním. 
Řepy či tuříny však nahradily ve zdejších 
končinách hojnější dýně.

Jak ale Halloween vznikl a co má společné-
ho se svátkem Všech svatých? Možná víc, 
než by se dalo čekat. Už původ samotné-
ho jména svátku Halloween totiž najdeme 
u katolíků. Pochází ze zkrácené zkomo-
leniny slov All Hallows Eve, tedy doslova 
večer před svátkem Všech svatých. Pů-

hAlloween & dušiČky:

Noci, kdy živí svítí 
mrtvým

Staří Keltové přikládali noci z posledního říjnového na první listopadový den magickou moc. Věřili, že jejich mrtví se 
právě tuto noc vrací mezi živé. Aby pak nebloudili na cestě zpět do říše mrtvých, svítili jim na cestu lampičkami. Sami 
se před záhrobními silami chránili převleky a pomalovanými tvářemi. Že vám to něco připomíná? Ale samozřejmě, 
Halloween, svátek slavený v poslední říjnový den. A ovšem také svátek Všech svatých a Dušičky, slavené v křesťanském 

světě 1. a 2. listopadu. Co mají společného a v čem jsou jiné?
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První listopadový den je věnován všem 
svatým všech církví, tedy i těm, kteří ne-
jsou jmenovitě uvedeni v kalendáři během 
celého roku. Úcta svatým byla prokazová-
na odedávna, ale teprve papež Řehoř III. 
v roce 731 položil základy tohoto svátku, jak 
jej známe dnes, když jednak dal v chrámu 
sv. Petra zřídit kapli ke cti a chvále všech 
svatých apoštolů, mučedníků a spravedli-
vých, ale také zároveň nařídil, aby se první-
ho listopadu konala slavnost všech svatých.

Na 2. listopadu pak připadají v křesťanské 
tradici Dušičky, v kalendářích dnes často 
uváděné jen jako Památka zesnulých, kdy 
vzpomínáme na všechny blízké, kteří už 
nejsou mezi námi.

dušiČky Blízkých
Dříve se věřilo, že o dušičkové půlnoci 
mají duchové bohoslužbu. V Pelhřimově 
se dokonce vyprávělo o jisté kmotře, kte-
rá se o dušičkové noci probudila. Měsíc za 
oknem zářil tehdy tak jasně, že si jasnou 
noc spletla s ránem. Vstala proto, oblékla 
se a spěchala do hřbitovní kaple. Proto-
že se kmotra styděla, že přichází pozdě, 
rychle se posadila do lavice a sklopila oči. 
Po chvilce je zdvihla a rozhlédla se kolem 
sebe. S hrůzou si uvědomila, že povědomé 
tváře kolem ní patří sousedům, kteří jsou 

již po smrti. Všimla si, že vedle ní sedí její 
nedávno zemřelá sousedka. Ta jí pošeptala, 
že je na mši duchů a ti že živého člověka 
po skončení roztrhají na kousky. Poradila 
jí, aby si vysvlékla kožíšek a rychle z kaple 
utekla. Kmotra ji uposlechla a ráno, poté co 
se s nočním zážitkem svěřila sousedům, se 
všichni vypravili do kaple, kde kožíšek na-
lezli roztrhaný na malé kousíčky.

Křesťané věří, že lidská duše po smrti pu-
tuje nejprve do očistce, kde je souzena ze 
svých pozemských hříchů. Naopak je mož-
né pomoct duši dobrými skutky, odpustky 
a hlavně modlitbami. A protože duše má 
v očistci setrvat až do očištění od hříchů, 
modlí se věřící za své zemřelé a rozsvěcu-
jí svíčky, aby i oheň pomohl s očištěním. 
Věřilo se, že v předvečer svého svátku 
dušičky vystupují na jedinou noc z očist-
ce, kde v plamenech pykají za své hříchy. 
V Čechách proto bylo zvykem, že hospodář 
v ten večer naplnil lampu místo olejem vý-
jimečně máslem, aby si dušičky mohly po-
třít popáleniny z očistného ohně. Hospo-
dyně zase napekla zvláštní pečivo ve tvaru 
kostí, které bylo někdy spolu s dalším jíd-
lem jako částečné vykoupení hříchů (nebo 
také dušičkám na přilepšenou) vhazováno 
do ohně. S rozbřeskem dušičková noc kon-
čila a jakmile začal v kostele vyzvánět zvon, 
musely dušičky zpátky do očistce. Když 

rým duchům naopak na zápražích domů 
nechávali jídlo. A samozřejmě do oken, 
na zahradu a vůbec kamkoliv vystavova-
li vyřezané dýně s hořícími svíčkami. Co 
nejstrašidelnější dýně měla pomoct v za-
hánění zlých duchů.

Dnešní Halloween jde zejména v USA ještě 
dál a dává tak magickou atmosféru noci, kdy 
se světy živých a mrtvých doslova dotýka-
jí. Z mnohých zahrádek se stanou hřbitovy 
s řadou hrobů, pobíhajícími duchy a strašá-
ky. Nálada Halloweenu prostupuje americká 
města i venkov již několik dní před samot-
ným svátkem, kdy poprvé začnou ulice kři-
žovat lidé v maskách. Nebývá výjimkou, že 
v nich vyrazí i do práce nebo do kina.

když slAví všichni svAtí
Mnohem pietnější podobu mají křesťan-
ské svátky Všech svatých a Dušičky. Patří 
k nim úvahy o smrti, vzpomínání na ze-
mřelé i rozjímání nad vlastním životem. 
Křesťanům svátek navíc připomíná víru ve 
vzkříšení, tedy život, který přesahuje po-
zemskou smrt. Svátek je v církevním poje-
tí tedy mnohem víc naplněn optimismem 
a radostí, než plačtivou, sentimentální 
náladou, která je často s Dušičkami spo-
jována. Tu ještě umocňuje mlhavé, deštivé 
počasí podzimních dnů.

• Halloweenský průvod má tradici především ve městech 
mezi dětmi soupeřícími o nejstrašidelnější masku. Mezi 
nejpopulárnější z průvodů patří newyorský The Village 
Halloween Parade.

• Trick-or-treating je nejznámější tradicí Halloweenu. 
„Trick or treat!“ – Koledu, nebo něco provedu! Děti ve 
strašidelných kostýmech obchází domy v sousedství, kde 
zazvoní a poprosí majitele o koledu; obvykle dostávají 
sladkosti. Pokud odejdou s prázdnou, provedou domácím 
drobnou lumpárnu. Na koledu se vyráží zásadně až po 
soumraku.

• Hororové historky jsou oblíbené u všech generací včetně 
dětí, které si mezi sebou vypráví strašidelné příběhy. Čím 
strašidelnější, tím lepší. Mnoho amerických seriálů vysílá 
v halloweenském týdnu speciální tématické epizody.

• K umocnění atmosféry halloweenského večera si lidé 
pouští horory a strašidelné filmy. Rovnou se nabízí filmy 
Halloween I. a II.

• Pokud o Halloweenu spatříte pavouka, buďte si jistí, že 
někdo blízký na vás dává pozor.

• Vlkodlaka poznáte podle spojeného obočí, chlupatých 
rukou, tetování a dlouhého prostředníčku.

Průvodce (americkou) halloweenskou nocí
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inzerce

télek je neopakovatelným zážitkem a důvo-
dem, proč o Dušičkách, na rozdíl od zbytku 
roku, přijít na hřbitov až se setměním.

Živé květiny, které přinášíme o Dušičkách 
na hřbitov, jsou symbolem víry ve věčný ži-
vot. Nejtradičnější z dušičkových květin je 
přitom chryzantéma, jinak také listopadka 
nebo lidově i dušička. Ta byla vždy poklá-

dána za ochranu proti zlým silám a stala se 
symbolem Dušiček snad i pro svou odol-
nost proti prvním mrazíkům.

Z někdejší bohaté tradice dušičkových 
zvyků a obyčejů se nám do dnešních dnů 
zachovalo vlastně jen zdobení hrobů a roz-
svěcení svíček na památku blízkých zemře-
lých. Zejména v České republice pak odklon 
od víry ve druhé polovině dvacátého století 
způsobil, že duchovní rozměr tohoto svát-
ku, stejně jako řady dalších, se vytratil.

hAlloween 
v podkrkonoší
Že se anglosaský Halloween, jak jej známe 
dnes, vyvinul z tradice svátku Všech sva-
tých, je všeobecně známé. Méně se však už 
ví, že Dušičky se v Podkrkonoší v minulosti 
slavily podobně, jako vypadají dnešní ame-
rické oslavy Halloweenu, tedy s průvody 
strašidelných a děsivých masek. Důvod je 
prostý – i na našem území žili ve starověku 
Keltové, kteří své tradice oslav svátku kon-
ce léta a začátku nového roku slavili stejně, 
jako v Irsku.

Emil Stelinger

o Dušičkách pršelo, věřilo se, že tak duše 
zemřelých oplakávají své hříchy.

ve světle svíČek
Je zvykem upravit o Dušičkách hroby na-
šich blízkých a vyzdobit je květinami, ale 
také rozsvítit na nich svíčky. Magická at-
mosféra hřbitova tonoucího v záplavě svě-
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Jaká je historie aktivit Domu dětí 
a mládeže Nová generace (DDM NG)?
Denis Doksanský: Formálně DDM NG vzni-
kl v roce 2007, kdy navázal na stále rostoucí 
počet zájmových kroužků a aktivit v rámci 
naší základní a mateřské školy. Nicméně 
dětské kluby a volnočasové aktivity nebo 
letní tábor v rámci Sionu pořádáme již od 
počátku devatesátých let. Nejznámější jsou 
pak naše akce jako Hradecká drakiáda, 
která letos v sobotu 23. 9. proběhne již po 
dvaadvacáté či Město plné lampionů, které 
vstupuje do svého 15. ročníku.
Leoš Heger: DDM se rozvíjel postupně 
po malých krůčcích. Všechno vycházelo 
z toho, že se sešla parta nadšenců – dob-
rovolníků, kteří chtěli ve volném čase něco 
udělat pro své okolí, obzvláště jsme měli na 
srdci naše děti a rodiny s dětmi. Nakonec 
se to vždy rozkřiklo a každým rokem se 
účastnilo více a více lidí. Také jsme později 
začali některým základním školám v Hrad-
ci nabízet volnočasové kluby, kde jsme vy-
tvářeli programy plné her, zábavy, vyrábě-
ní, sportů, soutěží.

Tuším, že DDM NG není klasický dům 
dětí, jak jej známe. Myslím tím třeba 
i to, že to není jeden kamenný dům.
DD: Je to dáno jeho vývojem, kdy na počát-
ku nebyla budova, jíž by bylo třeba zaplnit, 

ale naopak na počátku byl stále se roz-
růstající počet aktivit, kterým bylo třeba 
poskytnout formální střechu nad hlavou. 
Kroužky se tak dodnes přirozeně odehrá-
vají na několika místech, přičemž nejvíce 
využíváme prostor našich škol.
LH: Naše DDM vnímáme jako prostor, který 
dává možnosti převážně dětem a mladým 
lidem kvalitně využít volný čas a v souladu 
s naším mottem objevovat své talenty. Je to 
tak, že se svou nabídkou přicházíme přímo 

k dětem, do prostředí, kde se normálně 
pohybují, blíže jejich domovu, spíše, než že 
bychom je zvali k sobě. Mnozí rodiče tak 
berou naše kroužky jako příjemný servis.

Jak byste popsali souvislost aktivit 
DDM NG s činností mateřské a zá-
kladní školy Sion?
DD: Spolupráce s našimi školami přináší 
řadu výhod v nezbytném zázemí a mnoh-
dy možnosti využívat nejen prostory, ale 

Tak trochu jiný 
dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže Nová generace, provozovaný v Hradci Králové Centrem Sion, úspěšně bourá předsudky o tom, jak 
taková instituce může vypadat. Že nemusí sídlit v jednom domě, nemusí hrát na výkon a naopak může otevřít kroužek na 

přání. O tom všem jsme mluvili s ředitelem DDM Leošem Hegerem ml. a Denisem Doksanským, ředitelem Sionu.

Denis Doksanský
ředitel centra sion

Bc. Leoš Heger
ředitel domu dětí a mládeže 
nová generace

podzim 2017 Životní styl
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i vybavení. Pochopitelně aktivity DDM na 
oplátku obohacují životy Sion škol tím, že 
jejich žáci mají kroužky „pod nosem“ a ne-
musí nikam složitě dojíždět. Zároveň má 
však DDM NG své vlastní vedení, reprezen-
tované jeho ředitelem Leošem Hegerem 
ml. a svůj vlastní tým, nezávislý na týmech 
škol. Samozřejmě celkově jsme propoje-
ni v rámci skupiny Sion, což se projevuje 
v podobném přístupu k dětem, stejným 
důrazům a atmosféře, kamarádském pro-
středí, bližším vztahům mezi lektory a žáky 
apod.

Co je vodítkem pro sestavení mixu 
nabídky jednotlivých kroužku?
LH: Máme několik oblastí kroužků: spor-
tovní, kreativní, přírodovědné, hudební, 
jazykové, pro rozvoj logiky. Nabídku sesta-
vujeme podle potřeb, zájmu a ohlasů dětí 
a rodičů a zároveň našich personálních 
možností.
DD: Hodně dáme na poptávku ze strany 
dětí a jejich rodičů. Pokud se dozvíme, že 
je o nějakou z aktivit zájem, snažíme se 
otevření takového kroužku umožnit. Zá-
roveň naši spolupracovníci nabízejí mnoho 
zajímavých dovedností a my je zprostřed-
kováváme dětem a rodičům. Mají-li zájem, 
kroužek se otevře. V tomto smyslu jsme 
novým nápadům stále otevření, stejně jako 
novým spolupracovníkům.

Jsou kroužky otevřené i dětem mimo 
MŠ a ZŠ Sion?
DD: Rozhodně ano. Nikdy nebylo cílem, aby 
DDM NG sloužil pouze dětem ze Sion škol. 
Koneckonců leckteré aktivity, jako třeba 
letní dětský tábor nebo velké rodinné akce, 
jsou mnohem starší, než naše školy. Tedy 
všechny aktivity DDM NG jsou otevřeny 
všem zájemcům a na všechny děti i dospělé 
se velmi těšíme.

LH: Teď je to asi půl napůl. Obzvlášť 
u sportovních kroužků se hlásí čím dál více 
dětí z jiných škol.

Proč by rodič takového dítěte měl 
zvolit právě DDM NG?
DD: Myslím, že velkým kladem je rodinná 
atmosféra, přátelské vztahy a v tomto smy-
slu bezpečné prostředí. Ke všem dětem 
přistupujeme jako k unikátním osobnos-
tem a nejde nám o to „srovnat do krabičky“, 
ale i v rámci kroužků maximálně rozvinout 
jejich schopnosti, dovednosti a obdarování 
a vedle toho i jako osobnosti, které si sami 
sebe váží, věří si a objevují, že mohou doká-
zat mnohem více než si mysleli. V podstatě 
se snažíme v DDM NG aplikovat stejný pří-
stup k dětem, jako v naší mateřské i základ-
ní škole.
LH: Každý je u nás brán jako důležitý. Věří-
me, že každý má svoje obdarování a chce-
me to pomoci objevit a podpořit v tom. Ve-
doucí jsou většinou zkušení lidé, kteří jsou 
obětaví a mají srdce pro děti. Snažíme se 
otevírat kroužky i pro menší počet dětí.

Významnou aktivitou, zastřešovanou 
DDM NG, je florbalový klub Hradečtí 
lvi. Jak široké je jeho rozpětí a jak se 
mu daří?
DD: Na počátku našeho florbalového klubu 
stála chuť otevřít kroužek florbalu pro pár 
dětí, které o to měly zájem, postupně nám 

z toho pod rukama vyrostl klub, který má 
dnes všechny věkové kategorie od příprav-
ky začínající ve 4 letech, přes elévy, mlad-
ší a starší žáky, dorost a juniorku až letos 
nově ke kategorii mužů.
LH: Jsme otevření jak těm, kteří si chtějí jen 
tak zahrát, zasportovat si a mají rádi flor-
bal, hlavně u mladších kategorií je to musí 
bavit. Zároveň u starších kategorií chceme, 
aby fungovali jako tým, byli zdatní jako jed-
notlivci, rozvíjeli se co nejvíce florbalově, 
snažili se na tréninku, aby dosahovali spor-
tovních úspěchů a zakusili, že tvrdá práce 
se vyplatí a přináší ovoce. Sport, v tomto 
případě florbal vnímáme jako nástroj k bu-
dování charakteru. Některé týmy se vypra-
covali k tomu, že hrají i celostátní soutěže. 
Účastníme se i mezinárodních turnajů.

Dělo se něco v DDM NG o prázdni-
nách?
DD: Léto patří tradičně našemu dětskému 
táboru v překrásném údolí nedaleko hradu 
Bítov a Vranovské přehrady, kde proběhl 
i letošní 24. ročník. Koncem srpna jsme po-
řádali příměstský tábor se zaměřením na 
florbal – jak jinak. V minulých letech jsme 
pořádali pro teenagery tzv. english campy 
s rodilými mluvčími, obvykle z USA.

S jakými novinkami vstupuje DDM 
NG do nového školního roku?
LH: Rozvíjí se oblast sportovních kroužků. 
Např. volejbal pro holky, kde přidáváme 
kroužky pro nejmenší, tak zvanou příprav-
ku. Nově se letos přihlašujeme do volejba-
lového svazu a budeme hrát oficiální sou-
těž již pod naší hlavičkou. Plánujeme nové 
kroužky Přežití v přírodě, turistický krou-
žek, možná i cyklistický kroužek a chceme 
dál rozvíjet program Cena vévody z Edin-
burghu.

Emil Stelinger

„Věříme, že každý má svoje 
obdarování a chceme to pomoci 

objevit a podpořit v tom.“

podzim 2017 Životní styl



nodennost neboli svátek Mabon. Ten letos 
připadá na 22. září a pro naše předky zna-
menal poslední příležitost užít si pořádnou 
oslavu pod širým nebem. Ve velkém se za-
palovaly ohně, kolem kterých tančili muži 
i ženy opilí vínem. Hlavním symbolem to-
hoto svátku bylo jablko, které představova-
lo obnovený život. Tradice velela navštívit 
v tento den hřbitov a pokládat jablka na 
náhrobky zemřelých. Tento akt symboli-
zoval pomyslnou oběť bohům a také touhu 
živých znovu se setkat s těmi, kteří odešli 

na věčnost. Pokrmy z jablek a hroznů při-
tom tvořily význačnou část sváteční tabule.

Během oslav Mabonu se dodržovala také 
řada rituálů, které měly především očistný 
charakter. Tvořil se například tzv. kruh ka-
menů, který ženy krášlily žaludy, snítkami 
dubu, borovými šiškami, cypřišovými šiš-
ticemi, kukuřičnými klasy nebo obilnými 
snopy. Navrch se poté položily chryzan-
témy a měsíčky, vnější stranu kruhu pak 
zpravidla zdobilo nasbírané podzimní lis-

mABon – podzimní 
rovnodennost, 22. září 
22:02
Podzim byl odjakživa vnímán jako obdo-
bí vzpomínání, vzdávání díků a také pří-
prav na zimu. S posledními hřejivými pa-
prsky slunce se konaly hony a vinobraní, 
lidé oslavovali úrodu v sadech a na polích 
a v myšlenkách se vraceli ke svým blízkým, 
kteří již nebyli mezi živými. Nejočekávaněj-
ším dnem byla v tomto čase podzimní rov-

Magie podzimu
Země začíná pomalu usínat, do kraje se vkládá chlad. Přichází podzim a s ním magická atmosféra tolik typická 
pro tento čas. V co věřili naši předci a jaké magické rituály v tuto roční dobu praktikovali? Třeba vám některé 
učarují a sami je vyzkoušíte!
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pak obřadně za recitace modliteb či ma-
gických formulí zapálit. Pokud byste si po-
dobný rituál chtěli vyzkoušet doma, budete 
potřebovat malý mělký talířek označený 
symbolem kola s osmi špicemi. Do středu 
kola namalujte tečku a špice směřujte od 
středu ven z kruhu, čímž vznikne symbol 
nekonečnosti. Před oltář poté postavte 
kotlík nebo podobnou pomůcku položenou 
na žáruvzdorném povrchu a zapalte černé 
a červené svíčky. Pak už jen stačí vzít jabl-
ko, omytým nožem ho oloupat a společně 
se slupkami položit na talířek. Následně 
přichází fáze tiché meditace a hezkých 
vzpomínek na přátele a milované, kte-
ří již nejsou mezi živými. Během této fáze 
ochutnávejte jablko a soustřeďte se na 
symbol nekonečnosti na talířku. V kotlíku 
už pak jen stačí zapálit oheň, vzít do ruky 
připravený papír a za plného soustředě-
ní zapálit. Zasvěcené čarodějky radily si 
přitom představovat, jak se věc, které se 
chcete zbavit, působením ohně postupně 
zmenšuje, až nakonec úplně zmizí.

K Samhainu se váže ještě další zvyk, kte-
rý se udržel v některých zemích s keltskou 
tradicí po staletí. Buď přímo o samhainské 
noci, nebo v některou z pěti následujících 
nocí se tradičně spalovaly figuríny ze sta-
rých hadrů vycpané slámou. Měly symboli-
zovat všechno špatné, co se během uplynu-
lého roku nahromadilo a čehož je třeba se 
rituálně pomocí očistných plamenů zbavit.

(red)

tí. Uprostřed takto vytvořeného kruhu se 
vztyčil oltář se zapálenými svícemi a kadi-
dlem. Poté následovaly modlitby za mírnou 
zimu a dostatek jídla následované bohatou 
hostinou a společnou hrou.

sAmhAin neBoli noc 
z 31. říjnA nA 1. listopAdu
Rovněž nejdůležitější svátek keltského ka-
lendáře – den, kdy začíná nový rok. Pohané 
v minulosti věřili, že právě v tento den se 
dočasně loučíme s Bohem a ve jménu hoj-
nosti potravy na zimu podřezávali různá 
domácí zvířata. Za noci Samhainu byla na-
víc podle pověr hranice mezi světem živých 
a mrtvých velice úzká, zákony času a pro-
storu na chvíli přestávaly existovat. Lidé 
hojně vyvolávali duchy a snažili se s nimi 
komunikovat. Zemřelé předky vítali vyře-
zanou a vydlabanou dýní se svíčkou uvnitř, 
která zároveň sloužila i jako ochrana pro-
ti zlomyslným duchům. Před své domovy 
běžně pokládali jablka nebo talíř s jídlem 
pro putující duše. Tradičně se v tento den 
jedla řepa, tuřín, jablka, kukuřice, ořechy, 
perník, dýně i maso. Z nápojů pak vévodil 
mošt nebo svařené víno.

Stejně jako při oslavách Mabonu, tak i při 
Samhainu se stavěly opulentní oltáře plné 
jablek, tykví, dýní a podzimních květů. Roz-
šířeným magickým rituálem bylo napsat 
na papír věc, které se chtěl člověk zbavit 
(třeba nemoc, zlozvyk nebo vlastnost) a tu 

Mabon

Výraz Mabon pochází z velšské 
mytologie a v překladu zname-
ná „božský syn“. Traduje se, že 
matkou tohoto boha byla bohyně 
plodnosti a úrody Modron, které 
bylo dítě zákeřně uneseno pouhé 
tři dny po jeho narození. Na pouť 
za jeho záchranu se vydal odváž-
livec Culhwch se svou družinou 
a cestou vyzvídal od zvířat, kde 
by mohl být malý Mabon ukryt. 
Na stopu ho nakonec přivedl 
losos, který Culhwchovi vyjevil 
božské vězení za neprorazitel-
nou zdí. Mýtus končí velkolepou 
bitvou, po které je Mabon osvo-
bozen, avšak strůjce jeho únosu 
zůstává neznámý.

Samhain

Samhain či jeho počeštěná ver-
ze samain vychází z irského Lá 
Samhna, což se volně překládá 
jako konec léta. Právě tento den 
je v mytologii spojován s do-
časným vítězstvím sil temnoty 
nad silami světla neboli začátku 
chladné a tmavé poloviny roku.

podzim 2017 Životní styl
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vlastní tým. „Viděla jsem v tom příležitost, 
jak lidem pomoci mít se dobře. Když totiž 
vyděláváte víc peněz, jste bohatší a svobod-
nější. Fakt, že přitom sama budu vydělávat 
nadstandardní peníze, byl pak už jen po-
sledním kouskem zapadající mozaiky.“

Jedním dechem však dodává, že začátky 
nebyly tak růžové: „Postavit se na vlastní 
nohy nebylo vůbec jednoduché a stálo mě to 
hodně ústupků z komfortní zóny, ale záro-
veň to bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem 
kdy udělala. Měsíc co měsíc si uvědomu-

ji, jak moc jsem se osobnostně posunula, 
úkolům, které mě dříve stresovaly, jsem se 
naučila sebejistě čelit.“ K další práci ji však 
podle jejích slov motivují hlavně týmové 
úspěchy. „Hřeje mě u srdce, když na lidech, 
se kterými ten společný byznys budujeme, 
vidím, jaký obrovský kus cesty oni sami 
ušli a jak jsem jim díky svému know-how 
pomohla k lepšímu životu,“ dodává Marce-
la Anderlová s tím, že svůj tým vnímá jako 
velkou rodinu, která se rozhodla pomáhat 
lidem, pracovat na sobě a mít se díky tomu 
nadstandardně dobře.

A co ji nejvíce baví ve vztahu ke klientům? 
Právě práce s nimi, komunikace, která je 
mnohdy tou největší výzvou, avšak ty má 
tato sympatická třicátnice prostě ráda. 
„Každý z nás je jiný, máme jiné návyky, ji-
nak uvažujeme a reagujeme. Cítím obrovské 
naplnění, když vymýšlím strategii k tomu, 
abych každého takového člověka dovedla 
k úspěchu,“ říká.

Tím ale ambiciózní Marcela nekončí, už 
pár let má novou vizi – usměvavý Hradec. 
„Když mají lidé dobrou práci, rozvíjejí se 
a mají peníze, jsem přesvědčená, že se da-
leko častěji usmívají. A tak když se Hradec 
stane bohatším městem, rozkvětu se do-
čká i maloobchod, který je v současné době 
v krizi. Nenosím růžové brýle, a tak vím, 
že je to běh na dlouhou trať a taky to, že to 
nezvládnu sama. Navrátit financím prestiž, 
která jim vždy náležela, bude stát hodně 
kvalitní práce, ale já to vnímám opět jako 
velkou výzvu a podnikatelskou příležitost,“ 
dodává Marcela Anderlová.

(red)

„Z každého pohovoru jsem odcházela s poci-
tem marnosti a méněcennosti. Mou ambici 
nikdo nepodpořil, a to i přesto, že jsem byla 
odhodlaná na sobě tvrdě pracovat a být loa-
jální,“ rekapituluje své začátky sympatická 
Marcela. Když se potom po nějaké době 
objevila příležitost k vlastnímu podnikání 
v oblasti financí, neváhala. „Finance pro mě 
do té doby byly velká neznámá, ale zároveň 
to byla výzva a pro ty mám slabost,“ říká 
k tomu s úsměvem. Od začátku přitom cí-
tila, že v této oblasti bude moci uplatnit jak 
své organizační schopnosti, tak chuť vést 

mArcelA Anderlová:

Podnikatelka, která 
miluje výzvy

Když Marcela Anderlová před šesti lety jako čtyřiadvacetiletá úspěšně dokončila vysokou školu, začala obcházet 
pracovní pohovory s  jasnou vizí o  své budoucí pozici – chtěla vést lidi a  pomáhat jim mít se líp. „Protože jsem 
odpromovala jako oděvní inženýrka, měla jsem představu, že nastoupím někam do fabriky a budu šéfovat výrobě nebo 

výzkumu,“ vzpomíná. U potenciálních zaměstnavatelů však tvrdě narazila, a tak se vrhla na podnikání.

Podnikatelka ve financích Marcela Anderlová. Foto: Jakub Misík

podzim 2017 Životní styl



 
Golfová 
kulajda, 
gastronomický
klenot Hradce
Králové. *

Golf /Restaurace / Hotel /Firemní akce
www.parkgolf.cz

 * Připravili jsme již 
   25 133 porcí.



Všechny barvy 
podzimu
Za tmy z domu, za tmy domů. K tomu šedivá obloha, studený vítr a stres z blížících se 
svátků. Tak přesně takový pro vás letošní podzim nebude. Přečtěte si 6 tipů Quartieru 
a období mezi létem a zimou pro vás bude barevnější víc než kdy předtím!
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HYUNDAI Hradec, s. r. o.
Bří Štefanů 978, 500 03 Hradec Králové
+420 736 150 819 / www.hyundaihk.cz

* Podle výzkumu Médea Research „Top vozy ČR“.

Nový Hyundai i30 kombi – kombinovaná spotřeba: 3,8–5,6 l/100 km, emise CO2: 99–131 g/km. 
Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900. Fotografie je pouze ilustrativní. 

A teď ujedu všem.
Nový Hyundai i30 kombi.

▶  Operativní leasing od 
4 621 Kč bez DPH měsíčně

▶  Bez akontace
▶  S předplacenými službami

úsporné a silné turbomotory
+ dvouspojkové převodovky 

DCT

vrchol kvality 
podložen 5letou zárukou 

bez omezení

full LED
světlomety

bezdrátové dobíjení 
telefonu

10 let bezplatné 
aktualizace 

navigačních map

adaptivní tempomat,
autonomní  nouzové 

brzdění

zavazadlový prostor
602 ‒ 1650 litrů

Tak tohle je nejlepší český kombík* na mimořádně výhodný český leasing!

inzerce

Všechny barvy 
podzimu

tvořte!

…protože právě teď na to máte konečně čas! 
Tma se vkrádá za okny mnohem dřív, než 
jsme byli zvyklí, dny se krátí a ani to víno na 
terase už tolik nechutná, protože nás zebou 
nohy. Proč tedy nevyplnit pomalu dloužící 
se večery nějakou kreativní činností! Na-
malujte obraz, nazdobte květináč, vytvořte 
originální dekorace pro váš domov. Konec-
konců, zapojit můžete i děti. Vydejte se do 
blízkého parku nebo lesa sbírat kaštany 
a žaludy a tvořte z nich zvířátka. Ano, přes-
ně taková, která s vámi tvořívali rodiče, když 
jste byli malí.

hurá do sAuny!

...protože pořádně si „prohřát kosti“ před 
zimou je ideální právě v říjnu a listopadu. 
Horký vzduch vás navíc jako mávnutím 
kouzelného proutku přenese zpátky do 
hřejivého léta, a kdo by si rád nezavzpomí-
nal na chvíle válení u moře či bazénu, že? 
Odpočinek s pobytem ve wellnesu spojený 
je pak příjemným bonusem!

procházejte se!

…protože ani na jaře, ani v létě nenajdete 
v přírodě tolik roztodivných barev, jako prá-
vě na podzim. Věřte, že i místa, která vám 
po zbytek roku připadají fádní a obyčejná, 
získají v čase podzimním zcela nový náboj. 
Pokud se vám nechce jen tak bloumat o sa-
motě, skvělou volbou může být návštěva 
místního útulku pro psy, kde si můžete na 
pár hodin vypůjčit chlupatého společníka 
a krásy podzimu tak objevovat společně.

Čtěte!

…protože občas není lepšího společníka, než 
je dobrá kniha. Zapalte svíčku, v hrnečku ne-
chte louhovat oblíbený čaj, zachumlejte se 
pod deku a žijte příběhy postav na stránkách. 
A lezavá zima, šedavá obloha ani studený vítr 
už vám nemají šanci zkazit náladu.

zAvzpomínejte nA léto!
…protože bylo nedávno a veškeré prožitky 
ve vaší paměti jsou ještě čerstvé. Pořiďte si 

pěkný diář či blok v pevné vazbě a vytvoř-
te si deník zážitků z uplynulého léta. Kde 
všude jste byli, co jste viděli, koho nového 
poznali? Projděte kufry a kapsy, hledejte 
fyzické připomínky letošního léta – pomač-
kaný lístek na výlet lodí po Dunaji, jízdenku 
na metro v Barceloně, nebo vstupenku do 
muzea v Paříži. Všechny tyto „památky“ si 
do něj nalepte, doplňte popisky, vtipnými 
historkami, vlastními obrázky a uchovejte 
tak své vzpomínky na dlouho dopředu. Není 
nad to za pár let překvapit samy sebe tím, 
jak úžasné léto roku 2017 bylo.

pouštějte drAky!

…protože připomenout si dětství čas od 
času neuškodí nikomu. Ba co víc, alespoň 
ten jindy nepříjemný vítr šlehající do tváře 
konečně k něčemu bude! Buďte zase jako 
malí a rozběhněte se po louce za papíro-
vou kreaturou ideálně vlastní výroby. Ať už 
s dětmi, nebo bez nich.

Michaela Zumrová

podzim 2017 Životní styl
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během války zavražděni a žádné z nich se 
do Hradce Králové ani Československa už 
nevrátilo.

Paní Kleinerová je hrdou rodačkou z Hradce 
Králové, který však po letech poprvé navští-
vila teprve před několika lety, a to díky své-
mu manželu Cedricovi. Vedle dalších přátel 
se zde mimo jiné seznámili s Centrem Sion, 
které příběh Hany Kleinerové zprostředko-

valo mnoha Hradečákům. V loňském roce 
pak město vyhovělo žádosti ředitele Sionu 
Denise Doksanského o přejmenování ulice, 
v níž sídlí jedna ze školních budov ZŠ Sion 
J. A. Komenského na „Kleinerových“ na pa-
mátku jak tzv. Wintonových dětí a zvláště 
jejich rodičů, kteří měli odvahu je poslat do 
neznáma, tak i všech přeživších a obětí ho-
locaustu z Hradce Králové. V České republi-
ce se tak stalo vůbec poprvé.

Tato vitální dáma je jedním z 669 židov-
ských dětí, které byly zachráněny před 
hrůzami holocaustu díky vlakům, jež pro ně 
vypravil Nicolas Winton. Děti takto dojely 
z okupovaného Československa do Anglie, 
kde přečkaly druhou světovou válku v brit-
ských rodinách. Spolu s Hanou Kleinerovou 
tehdy z Hradce Králové odcestovala ještě 
její sestra a tehdy velmi malý bratr. Žel rodi-
če těchto dětí byli pro svůj židovský původ 

Devadesátiny 
„Wintonova dítěte“ 

pod Bílou věží
Koncem června jste v  Hradci Králové mohli potkat známé tváře, bratry Jana a  Ivana Krausovi spolu s  herečkami 
Ivanou Chýlkovou a Naďou Munzarovou. Důvodem však nebyla žádná kulturní událost, nýbrž narozeninová oslava, 
a to velmi výjimečná. Své 90. narozeniny se v Hradci Králové totiž rozhodla oslavit paní Hana Kleinerová – jedno z tzv. 

„Wintonových dětí“.

Hana Kleinerová mezi dětmi v Hradci Králové

podzim 2017 Životní styl
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doby Krausovi nevynechají jedinou příle-
žitost, aby se s nově nalezenou příbuznou 
setkali, mimo jiné i v Hradci Králové při 
loňském odhalení názvu ulice Kleinerových 
nebo při letošní narozeninové oslavě, kam 
se sjížděli doslova z celého světa.

Onen památný rozhovor z doby, kdy Jan 
Kraus ani Hana Kleinerová netušili, jak blíz-
cí si vlastně jsou, byl také velmi zvláštním 
bodem oslavy. Ta byla okrášlena ještě jed-
nou výjimečnou návštěvou, neboť oslavit 
devadesátiny paní Kleinerové do Hradce 
Králové přijel i syn Sira Nicholase Wintona, 
tedy Nick Winton. Z Anglie spolu s manžel-
kou přicestoval na motocyklu a po oslavě si 
užili atmosféru divadelního festivalu.

V Hradci Králové tak proběhla velmi ne-
obyčejná oslava, nejen vzhledem k věku 
a osobnosti paní Hany Kleinerové nebo 

k jedinečným a známým hostům, ale pře-
devším díky hlubokému příběhu, kte-
rý se celou oslavou nesl. Nejen příběhu 
o smutných chvílích našich dějin v podobě 
holocaustu, odvaze rodičů, díky níž za-
chránili své děti, ale také vítězství života, 
naději a v neposlední řadě znovunalezení 
blízkých, které zlo na dlouho odloučilo.

(red)

K sedmdesátému výročí vypravení tzv. 
Wintonových vlaků byl vypraven zvláštní 
vlak, putující do Anglie stejnou cestou jako 
v roce 1939. Této cesty se účastnilo i mno-
ho jejích pamětníků a také těch, kteří jejich 
vzpomínky zaznamenávali. Jedním z nich 
byl moderátor Jan Kraus, pro něhož to roz-
hodně nebyla obyčejná práce, ale cesta ke 
kořenům. Během cesty mimo jiné natočil 
rozhovor s Hanou Kleinerovou, s níž se zde 
setkal poprvé, aniž by měl tušení o objevu, 
který jej čeká. Po několika letech totiž jeho 
bratr, univerzitní profesor z Michigenu 
vypátral, že Krausovic rodina je spřízně-
na s jistou rodinou Kleinerových z Hrad-
ce Králové a podle všeho se zdá, že jedna 
z dcer této rodiny je stále naživu v Anglii, 
kam se dostala coby Wintonovo dítě. Zdálo 
se, že by mohlo jít právě o paní Hanu, s níž 
před lety Jan Kraus točil a po té co ji oslo-
vil, se ukázalo, že je to skutečně tak. Od té 

Sir Nicholas 
George Winton
(1909 - 2015) byl britský makléř a hu-
manitární pracovník, který v roce 
1939 zachránil 669 převážně židov-
ských dětí z okupovaného území 
Československa před transportem 
do koncentračních táborů tím, že 
jim zajistil odjezd vlakem do Spoje-
ného království. Sám Winton o svém 
hrdinském činu nikdy nemluvil, jeho 
manželka vše zjistila náhodou až 
koncem osmdesátých let. Teprve ná-
sledně se Nicholas Winton stal celo-
světově známým a oceňovaným.

Hana Kleinerová mezi dětmi v Hradci Králové

podzim 2017 Životní styl
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Stejně jako hlavní hrdinka filmu má i rodilá 
Trutnovačka Nikol zřejmě také tak trochu 
nadpřirozené schopnosti. Ačkoli meč dr-
žela v ruce poprvé až na castingu, získala 
roli v konkurenci 350 dívek z celého svě-
ta. Zatímco trénovala v Londýně a natáčela 
v Itálii, studovala prezenčně vysokou školu 
v Čechách a pracovala v Senátu pro prof. 
MUDr. Jaroslava Malého, CSc. „Bylo to fy-
zicky i psychicky náročné období. Ničeho ale 
nelituji,“ říká s úsměvem čerstvá držitelka 
bakalářského titulu.

Snímek o superhrdince Wonder Wo-
man vydělal jen za první víkend od 
premiéry ve Spojených státech a Ka-
nadě 100 milionů dolarů. Jak se mla-
dé Východočešce podaří dostat k roli 
v takovém filmu?
Hádám, že jsem byla ve správný čas na 
správném místě. Když jsem šla na cas-
ting, neměla jsem ani ponětí o tom, že jde 
o Wonder Woman. Sedla jsem na letadlo do 
Londýna a za pár hodin už čekala s dalšími 
asi 350 dívkami, co se bude dít. Dali nám do 
ruky meč a chtěli, ať s ním chvilku šermu-
jeme, což bylo vtipné, protože žádná z nás 
nikdy předtím meč v ruce pořádně nedr-
žela. Potom si nás natočili a poslali domů 
s tím, že se ozvou nejlepším čtyřiceti. Moc 

jsem s tím nepočítala, přece jen konku-
rence byla velká. Nakonec se ale opravdu 
ozvali a v listopadu 2015 začal čtyřtýdenní 
bootcamp.

V čem spočíval?
Pět hodin tvrdého tréninku každý den, a to 
měsíc v kuse. Polovinu tvořil šerm, polo-
vinu posilování, k tomu kondiční cvičení. 
Učily jsme se bojovat s mečem ve dvojici, 
všechny stejně. Pořád nám připomínali, 
že je důležité, abychom byly bezchybné 
technicky a zároveň u toho dobře vypadaly 
na kameře. Na konci výcviku nás všechny 
natočili a nahrávky poslali produkci, která 
vybrala finální dvacítku holek.

Takže v konkurenci 350 dívek z celé-
ho světa jste se probojovala až do fi-
nální dvacítky. Co následovalo potom?
Od ledna 2016 nám začaly čtyři měsíce os-
trého tréninku ve studiích Warner Bros. 

na severu Londýna. Opět jsme absolvova-
ly každodenní tréninkový maraton, kromě 
šermu nás trenéři učili i to, jak reagovat na 
úder pěstí nebo zásah šípem do ramene. Na 
závěr dne jsme si daly ještě tři hodiny kon-
dičního cvičení. Musím přiznat, že to bylo 
opravdu hodně náročné. Odmalička hraju 
tenis a dělám atletiku, tak jsem si myslela, 
že mám docela kondičku, trenéři mě tam 
však velmi rychle vyvedli z omylu (smích). 
Běžně se stávalo, že za den dvě nebo tři 
holky zvracely vyčerpáním.

Nepřemýšlela jste, při takovém ex-
trémním fyzickém nasazení, že to 
vzdáte?
Měla jsem stavy, kdy jsem padla do postele 
a byla přesvědčená o tom, že na další tré-
nink už nedojdu. Naštěstí tím, že nás zbylo 
už jenom dvacet, jsme byly hodně sehraná 
parta a vzájemně se motivovaly. Nemůžete 
jen tak odpadnout, když dalších 19 holek 
tam dře a dává do toho všechno. Nutno ale 
dodat, že se o nás trenéři opravdu pečlivě 
starali a bedlivě hlídali, co jíme. Měly jsme 
individuálně sestavený stravovací plán, ka-
ždý den bylo jasně spočítané, kolik bílkovin, 
tuků a sacharidů musíme přijmout. Dokon-
ce nám pořídili i aplikaci do telefonu - jed-
noduše se oskenoval čárový kód z výrobku 

nikol Bošelová:

Česká Wonder Woman
Zahrát si v hollywoodském kasovním trháku se jen tak někomu nepoštěstí. Dvaadvacetileté studentce Nikol Bošelové 
původem z Trutnova se to podařilo, zazářila jako amazonka v megafilmu Wonder Woman.„Při trénincích jsem si sáhla 

na úplné dno,“ vzpomíná sympatická brunetka.

„Běžně se stávalo, že za den 
dvě nebo tři holky zvracely 

vyčerpáním.“

podzim 2017 Rozhovor 
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a okamžitě jsme věděly, kolik čeho obsa-
huje. V momentě, kdy se ozvalo cinknutí, 
jsme měly splněno. Mezitím nám míchali 
proteinové drinky, chystali sušené maso 

a ovoce. Každá jsme přitom měla jinou die-
tu vypočítanou přesně na míru. Cílem bylo, 
abychom měly na konci podobné postavy, 
tím, že jsme hrály armádu amazonek, mu-

sely jsme vypadat víceméně stejně. Silnější 
holky tak hubly, hubenější naopak nabíraly.

Samotný maraton tréninků a pozdě-
ji natáčení musel být náročný nejen 
fyzicky, ale také psychicky. Po celou 
dobu jste studovala v Praze vysokou 
školu.
To bylo na celé téhle zkušenosti asi to nej-
horší. Byla jsem tehdy v druhém ročníku 
bakalářského studia, a jelikož jsme natá-
čeli skrz zkouškové období (od listopadu 
až do začátku května), měla jsem oprav-
du nervy. Několik tréninků jsem muse-
la vypustit, protože jsem letěla domů na 
zkoušky. Naštěstí to ale dobře dopadlo, 
učila jsem se po trénincích a o víkendech 
a nějak to zvládla. K tomu jsem po celou 
dobu na dálku pracovala pro pana senáto-
ra, který mi vycházel vstříc, jak jen to šlo, 
a v natáčení mě podporoval. Když k tomu 
připočítám další stres před tréninky, kdy 
neustále hrozila „přepadovka“ od produk-
ce a s tím spojený možný vyhazov, bylo to 
opravdu hodně psychicky náročné.

Po tomto čtyřměsíčním tréninku 
začalo samotné natáčení, jak na něj 
vzpomínáte?
Natáčelo se na různých místech v Itálii, 
bydlely jsme s holkami ve stejném areálu 
jako ostatní herci včetně představitelky 
Wonder Woman Gal Gadot. Všichni byli 
moc fajn, žádné hvězdné manýry. Chris 
Pine (představitel hlavní mužské role, 
pozn. redakce) s námi dokonce chodil na 
party. Natáčení jako takové bylo hodně 
náročné, každá scéna se točila minimálně 
desetkrát a jelo se od rána až do večera, 
klidně i 15 hodin.

Utkvěl vám z natáčení v paměti něja-
ký zážitek, na který rozhodně neza-
pomenete?
Zrovna jsme na pláži točili scénu po bitvě, 
ve které část amazonek zemřela. Štáb na-

Nikol Bošelová

podzim 2017 Rozhovor 
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jednou volal, aby si šlo deset holek lehnout 
na zem a hrát mrtvé. Byla jsem zrovna po 
ruce, a tak jsem šla. Rozmístili nás, naaran-
žovali, kde která bude ležet a skrz nás mělo 
projet stádo asi 20 koní. Jak jsem musela 
mít zavřené oči, připadalo mi, že ty koně 
běží snad 30 centimetrů ode mě, přitom to 
byly dobré tři metry. Hrozný zážitek, v je-
den moment už jsem to nevydržela, sedla 
si a koukala na holky, jak to zvládají. Ty na 
tom byly podobně, ale štáb na nás mával, 
ať jsme v pohodě, že na těch koních jsou 
jezdci, že mají všechno pod kontrolou. I tak 
to byl opravdu nepříjemný pocit. K tomu si 
vezměte, že každý záběr se netočí jednou, 
ale průměrně patnáctkrát. Tak jsem si le-
hala zpět s vědomím, že už kolem pojedou 
„jenom“ čtrnáctkrát (smích).

Ve filmu je celkově hodně bojových 
scén, přivezla jste si jako památku 
nějakou tu modřinu?
Modřiny a škrábance byly úplně normální. 
V jedné scéně jsem třeba střílela z luku, ale 
protože jsem kvůli kostýmu nemohla mít 
na předloktí chránič, tak mě tětiva neu-
stále bouchala do ruky, čímž se mi udělala 

opravdu výživná podlitina. Byla tak velká, 
že mi ji maskérky musely vždycky ráno 
zamaskovat, aby nebylo na kameře nic vi-
dět. Navíc jsme se hrozně spálily, v Itálii 
byla tehdy v dubnu nepředstavitelná ved-
ra. Maskérky nás nemohly moc mazat kvůli 
make-upu.

Když přišel film v červnu do kin, měla 
jste nutkání hledat se v jednotlivých 
scénách?
Rozhodně, prvních 20 minut filmu jsme za-
bírány v roli armády vlastně pořád. Jen mě 
mrzí, jak se na nás vyřádil střihač. Půl roku 
práce kvůli pár mžikům? Navíc tím, že jsme 
měly všechny stejné kostýmy a stejný účes, 
je pro běžného diváka takřka nemožné nás 
odlišit. My jsme ale s holkami přesně vědě-
ly, kde která stála, z čeho střílela, tudíž jsme 
se pochopitelně poznaly. Jak už jsem říka-
la, tak všechny scény jsou ale hodně rychlé 
a dynamické, takže je těžké postřehnout 
detaily, možná až film vyjde na DVD, tak si 
to budu zastavovat a zkoumat (smích).

Michaela Zumrová 
Foto: archiv Nikol Bošelové

Nikol Bošelová
• Narodila se 24. 3. 1995 

v Brandýse nad Labem, do 18 let 
žila v Trutnově.

• Vystudovala Gymnázium 
v Trutnově a Vysokou školu 
mezinárodních a veřejných 
vztahů v Praze. Na podzim po-
kračuje ve studiu na Metropo-
litní univerzitě v Praze.

• Pracuje jako asistentka senáto-
ra a uznávaného lékaře v jedné 
osobě prof. MUDr. Jaroslava 
Malého, CSc.

• Koníčky: atletika, tenis.
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stal už na jaře, během záchranářských prací 
v první lize, Fanda Čech a ještě předtím Ja-
kub Šípek. Oba jsou to reprezentanti a dou-
fám, že i další z ročníku 98, kteří s námi tré-
nují, se nám brzy podaří úspěšně začlenit do 
A-týmu.

Jak vůbec fotbalovou akademii vnímá-
te jako profesionál?
Fotbalová akademie FC HK už běží delší 
dobu na velice kvalitní úrovni, a to ať mlu-
víme o tréninkovém procesu, ubytování 
a všem ostatním kolem. Je to společenství 
trenérů a vychovatelů, jejichž úkolem je 
začlenit co nejvíce mladých fotbalistů do 
A-týmu, a to se, myslím, daří. Zdejší fotbalo-
vá akademie má podle mého názoru dobrý 
zvuk, který se snažíme stále vylepšovat.

V roli trenéra A-týmu FC Hradec Krá-
lové fungujete od května. Jak hodnotí-
te dosavadní víc jak čtvrt rok?
Z osmi zápasů jsme zatím prohráli dva – je-
den v lize, druhý v nižší lize. To myslím není 
špatné, navíc práce mě baví a chovám nadě-

ji, že se nám s celým týmem a všemi lidmi 
v klubu okolo podaří do Hradce zase vrátit 
první ligu.

Máte tedy ambici dostat tým zpátky 
do první ligy?
Samozřejmě, každý trenér, člen realizační-
ho týmu i všichni hráči mají ambici navrátit 
první ligu do Hradce, kam také patří.

Máte za sebou kariéru prvoligového 
fotbalisty. Je to pro trenéra výhoda?
Rozhodně to výhoda je, protože sám jsem se 
v mnoha situacích ocitl a dokážu se tak do 
hráčů vžít. Poznám, kdy hráč udělá na hřišti 
maximum, kdy atakoval soupeře a neměl to 
lehké, nebo když mu skočí míč.

Jako aktivní fotbalista jste působil 
v devadesátých letech. Jak se za ty 
roky fotbal změnil, kam se posunul, 
je dnes hra rozvinutější, agresivnější?
Fotbal se ohromně posunul směrem do atle-
tična, je jednoznačně rychlejší, agresivnější. 
Hodně se posunula i taktika. Největší změny 
ale pozoruji v rychlosti práce s míčem.

Letos na podzim začne první fáze de-
molice současného stadionu, což je 
první krůček k tolik očekávané vý-
stavbě toho nového. Jaký na to máte 
názor, očekáváte tento počin s napě-
tím a nadšením jako drtivá většina fa-
noušků, potažmo Hradečáků?
Vzhledem k tomu, že už před nějakými 25 
lety jsem viděl první makety nového sta-
dionu, jsem ve velikém očekávání. Hráči, 
fanoušci i všichni místní si nový stadion za-
slouží, protože dívat se na fotbal z 200 met-
rů není ideální a osobně si myslím, že právě 
stadion dělá každý rok tak 10 bodů do plusu 
v každé soutěži. Je to právě stadion, díky 
kterému se dostanou fanoušci i rozhodčí 
pod tlak a ten současný stav v Hradci je pro 
nás zkrátka nevýhoda.

Michaela Zumrová

Přebral jste A-tým Votroků v poměr-
ně smutné chvíli, těsně před klíčovým 
zápasem, který rozhodoval o záchra-
ně. Jaké to pro vás jako trenéra bylo?
Nálada byla ponurá, ale společně s celým 
realizačním týmem se nám ji, myslím si, 
podařilo zvednout. Z devíti možných bodů 
jsme udělali šest – dvě výhry plus těsnou 
prohru na Spartě 2:3. Kdybychom tenkrát 
uhráli 3:3, tak jsme se zachránili, chyběl je-
den gól, jeden bod, byla to obrovská škoda. 
Nebyli jsme od záchrany daleko, nicméně 
bohužel jsme spadli do druhé ligy a od té 
doby bojujeme.

Předtím, než jste se stal novým tre-
nérem „áčka“, jste měl na starost Fot-
balovou akademii FC Hradec Králové 
a dorost. Přivedl jste si z nich do elitní 
skvadry nějaké fotbalisty?
Přivedl jsem některé hráče z ročníku 98, 
které jsem ve fotbalové akademii vedl čtyři 
roky a dobře je znám. Proces jejich začle-
nění je dlouhodobější, ne každý to zvládne 
okamžitě. Takovým stálým členem se ale 

trenér kArel hAvlíČek:

První liga do Hradce patří!
Královéhradečtí Votroci mají od května nového trenéra, bývalého šéftrenéra místní Fotbalové akademie a dorostenecké 
základny Karla Havlíčka. Jak hodnotí uplynulý čtvrt rok ve funkci a má ambici vrátit do Hradce první fotbalovou ligu?

Trenér A-týmu FC HK Karel Havlíček. Foto: Ondřej Littera
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Projekt Hraj golf, změň život, v rámci které-
ho se můžete na Park Golfu za necelých tři 
sta korun chvíli cítit jako malý Tiger Woods, 
funguje již několik let a jeho cílem je ten-
to sport zpopularizovat a nadchnout nové 
hráče. Dávno už totiž není pravda, že by golf 
byl jen rozmařilou kratochvílí pro bohaté, 
ani sportem pro lenochy, jak jsem se sama 
přesvědčila.

Ale pěkně popořádku. Pozitivní zprávou je, 
že na to, abyste si na Park Golfu mohli jako 

úplný amatér „ťukat do míčku“, nepotře-
bujete na začátku zhola nic – od bagu přes 
hole až po míčky vám totiž všechno půjčí. 
Jen nechoďte v žabkách, jako se to podařilo 
mně. Pevná obuv prý s vaším výkonem udělá 
divy. „Je lepší sem přijít a dvakrát nebo tři-
krát si hole půjčit, než zjistíte, jaké vám sedí. 
Hlavně pánové často váhají, zda hrát napra-
vo, nebo nalevo, jaký zvolit materiál, a po-
dobně,“ vysvětluje mi hned po přivítání můj 
dnešní trenér Jaroslav Krejcar, člen české 
PGA (Profesionální golfové asociace), který 

na Park Golfu funguje jako šéftrenér a golfu 
se profesionálně věnuje již 12. sezónu.

Potom, co jsem se odbavila na recepci, jde-
me s Jaroslavem Krejcarem pro míčky. To je 
jednoduchá záležitost, stačí vhodit obdrže-
ný žeton (případně načíst čárový kód) a už 
se jeden po druhém sypou. Prý to podob-
ným způsobem funguje na všech hřištích, 
takže co se jednou na Park golfu v Hradci 
naučíš, později třeba na Karlštejně jako když 
najdeš!

Poprvé na golfu
Nehraji golf, neumím to. Na pojmy jako green, grip nebo shaft reaguji rozpačitým úsměvem a  trochu schizofrenní 
gestikulací a když někdo nedej bože vysloví „řízek“, představím si omastkem politou dobrotu na talíři. Nakonec jsem 
ale i  já podlehla nádhernému areálu Park Golfu v  Roudničce vzdáleného jen pár minut od centra Hradce Králové 

a vyzkoušela si, jaké je to hrát golf.
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Trenér Jaroslav Krejcar na Park Golfu v Hradci Králové. Foto: Luboš Lorinc
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První, s čím se seznamuji, je golfový bag. 
V něm jsou nastrkané různě dlouhé hole 
s různými hlavami (část hole, kterou za-
sahujeme míč) opatřenými čísly. „Golfová 
sada se skládá ze tří typů holí – želez, dřev 
a jediné hole svého druhu putteru. Ten je 
paradoxně ze všech nejhranější, používá 
se na klíčové údery na greenu ( jamkovišti) 
a je to hodně podobná hůl jako na minigol-
fu,“ vysvětluje trenér Jaroslav Krejcar s tím, 
že čísla na holích vyjadřují jejich parametry 
a především usnadňují hráčům orientaci 
v bagu. Dozvídám se, že se jednotlivé kusy 
liší úhlem (loftem), který svírá hlava hole 
a shaft (násada) a také délkou; čím větší 
úhel a kratší shaft (násada), tím strměji od-
pálený míček vyletí a kolměji k zemi padá. 
Dle zákonů fyziky má také golfový míček 
kratší dolet.

„Jako začátečník nepoznáte rozdíl mezi sed-
mičkou a osmičkou, ale spíše mezi sedmič-
kou a devítkou. Čím je hráč lepší, tím lépe 
zasahuje hole a tím i více rozeznává jednot-
livé délky,“ doplňuje Jaroslav Krejcar.

Trénink startuje na patovacím greenu 
(putting green), což je nakrátko (3,5-4mm) 
zastřižený trávníček, kde se hrají krátké 
údery přímo do jamky, kterou perfektně 
vidíte – připomíná mi to minigolf. „Držíte 
v ruce klíčovou hůl, právě putter totiž v tur-
najích rozhoduje o bodech, potažmo výhře,“ 
vysvětluje Jaroslav Krejcar a učí mě, jak se 
hole správně chopit. Levou rukou chytit 
rukojeť naspodu, palec na zploštěnou část, 
pravou ruku nad levou. „Pak se stačí mírně 
předklonit v pase, aby se spodní hrana hlavy 
hole položila celou ploškou na green, lehce 
pokrčit v kolenou a je to. Síla úderu je na vás, 
jen myslete na to, že je to kyvadlový pohyb, 

co uděláte doleva, je třeba udělat i doprava,“ 
usměrňuje mou první ránu Jaroslav Krejcar. 
Patování jsem si zamilovala, dokonce se 
i několikrát na první dobrou trefila. Jenže 
není čas na velké jásání, trénink pokračuje 
a my se přesouváme na přihrávky.

„Vždycky si vás, zatím jako negolfistu, po-
stavím před sebe, abych vás nezranil. Na 
první plné švihy dáváme začátečníkům do 
ruky nejčastěji sedmičku, nebo osmičku,“ 
komentuje Jaroslav Krejcar a vytahuje hůl 
ven z bagu. Já následně postupuji podle 
instrukcí: zvolit správnou stranu na odpal, 
postavit se bokem k cíli a rozkročit na šíři 
ramen. „Volba správné strany na odpal je 
to nejdůležitější. Většinou to funguje jako 
v tenise – praváci se napřahují na foreh-
and směrem doprava, odpalují doleva a sto-
jí levým bokem k cíli,“ říká Jaroslav Krejcar 
s tím, že při tomto odpalu by se měla hůl 
správně držet v prstech, ne v dlani, aby 
zápěstí zůstalo pohyblivé. „Nejjednodušší 
pro začátečníky je chytit si hůl baseballově 
– nejdřív položit levou ruku a potom pravou 
tak, aby se dotýkaly,“ ukazuje mi Jaroslav 
Krejcar. Pak už jen stačí postavit se zpříma, 
položit hlavu hole celou ploškou na trá-
vu, vyvážit váhu těla a míček odpálit. Tak, 
to už bylo v mém případě méně úspěšné. 
S láskou vzpomínám na putter a kráčím na 
odpaliště.

Tady je to teprve nádhera! Vezměte místní 
zeleň, připočtěte devět jamek a vyjde vám 
nádherná zhruba tříkilometrová procház-
ka, při které si jako bonus ještě zahrajete 
golf! Mojí favoritkou se na první pohled 
stala ostrovní jamka, kterou znám už z vý-
hledu z restaurace. Trenér Jaroslav Krejcar 
mě vede na její odpaliště, které je podle 

mě tedy až příliš daleko. Po lehkém zdě-
šení v očích mě uklidňuje, že to opravdu 
nemusím zahrát na jeden úder. „V tom je 
golf unikátní sport, protože ho mohou hrát 
společně lidé, kteří nemají stejnou výkon-
nost - mladí proti starým, ženy proti mu-
žům, začátečníci proti profíkům. Umožňuje 
to systém handicapu – ten představuje číslo, 
které vyjadřuje úroveň vaší výkonnosti. Za-
číná se na čísle 54, což je podmínka k zís-
kání zelené karty, neboli takového golfového 
„řidičáku“. Čím nižší pak číslo je, tím méně 
ran hráč potřebuje k obejití hřiště. Vy tedy 
máte k dispozici sedm ran, mně by měly 
stačit čtyři. Když dostanete odsud míček 
do jamky na sedm ran a já na čtyři, zahrá-
li jsme výkonnostně stejně,“ zasvěcuje mě 
stručně do tajů pravidel Krejcar. Sedm ran? 
Na takovou dálku bych jich potřebovala 
aspoň sedmdesát! Ještě jsem poučena, že 
na první ránu na každé jamce smím použít 
týčko, což je dřevěný nebo plastový pod-
staveček pod míček. Ten se ale po prvním 
odpalu uklízí zpátky do bagu a je jedno, 
jestli vám míček leží ve vysoké trávě nebo 
třeba v písku. Musíte si zkrátka poradit. 
Ačkoli si vůbec nevěřím, zhruba po páté 
ráně začínám reálně vidět jamku a šestým 
úderem míček utápím ve vodě. To byl taky 
nápad - vybrat si ostrovní jamku! Abych si 
ale svůj první trénink golfu v životě užila 
skutečně dosyta, lovím z bagu nový míček 
a na dvě rány ho doklepávám do jamky. Do 
avizovaných sedmi ran bych se nevešla, ale 
což, mám aspoň metu k zlepšení na příště! 
Schválně, jestli mě trumfnete, potkáme se 
na Park Golfu!

Michaela Zumrová
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Legalcom AK – Ligu gentlemanů pořádá 
Okresní fotbalový svaz Hradec Králové 
(OFS HK) a jde o soutěž pro fotbalisty 
nad 40 let. Co bylo prvotním impulzem 
jejího založení?
Martin Zbořil: Hledali jsme způsob, jak zapo-
jit do aktivního sportovního života hráče, kte-
ří skončí s aktivní fotbalovou kariérou. Když 
Fotbalová asociace České republiky (FAČR) 
přišla s nápadem hrát ligu pro fotbalisty nad 
40 let, měli jsme hned jasno, že OFS HK do 
toho půjde. Nejprve se tato soutěž jmenovala 
Legalcom AK – Veteránská liga, od letošního 
ročníku se nazývá Legalcom AK – Liga gent-
lemanů. V letošní sezóně 2017/2018 půjde již 
o čtvrtý ročník. Jsem moc rád, že se nám to 
podařilo. Zatím jsme jediný OFS v kraji, který 
tuto soutěž hraje.
Libor Zbořil: Můj bratr ví, že naše advokátní 
kancelář Legalcom v regionu finančně pod-
poruje některé sportovní oddíly a neziskové 
organizace, a proto mne zkusil oslovit. Kdyby 
mne neoslovil bratr, tak bych asi do toho ne-
šel, protože ten název - veteránská liga, byl 
pro mne děsivý, až dehonestující, a řekl bych, 
že v tomto okamžiku jsem se poprvé v živo-
tě cítil staře. Jelikož sport jako takový miluji, 

dohodli jsme se na podpoře této ligy. Bratrovi 
to ale bohužel nestačilo a požádal mne, abych 
dal dohromady i náš tým. Opět jsem mu pro 
dobro věci vyšel vstříc a oslovil kolem sebe 
pár kamarádů, až vznikl opravdu hvězdný 
tým. Následně jsem pochopil výhody této ligy, 
a to moji větší šanci někomu na hřišti utéct, 
případně se prosadit i technicky. V minulosti, 
co jsem hrával, tak byl pro mne vždy nejhorší 
pocit, když se s vámi na hřišti o balón přeta-
huje mladý borec, kterého v myšlenkách do-
stihnete mnohokrát, avšak v reálu nikdy. Až 
pro tento ročník se mi u bratra podařilo pro-
sadit změnu názvu z Veteránské ligy na Ligu 
gentlemanů, přičemž hlavním důvodem byl 
stoupající počet posměchů hlavně ze strany 
dámského pokolení. Navíc opravdu vypadá 
lépe, když se na hřišti pere gentleman, než 
veterán.

Oba Vás s bratrem spojuje láska k fot-
balu, jaký je váš fotbalový příběh?
MZ: S fotbalem jsem začal jako šestiletý kluk 
v Jaroměři a po přestěhování do Hradce jsem 
hrál za fotbalový klub Rudá hvězda. S aktiv-
ní hrou jsem pak skončil zhruba ve dvaceti 
v hradecké Olympii. Poté dostalo přednost 

dokončení studia a později rodina. Na roz-
díl od mého bratra, který hraje dodnes, už 
po hřišti neběhám. Fotbal mne však provází 
stále, mojí srdeční záležitostí se stal fotbalový 
klub Sokol Třebeš. Nesmím zapomenout ani 
na funkcionářskou činnost pro OFS, krajský 
fotbalový svaz a v rámci komise mládeže i pro 
FAČR.
LZ: Já také začal v šesti letech v hradecké 
Rudé hvězdě a poté jsem hrál za dorost FC 
Hradec Králové. V 18 letech jsem se z důvo-
du mladické nerozvážnosti a silného opojení 
jednoho krásného dne asi ve tři hodiny ráno 
upsal na vesnické zábavě Lhotě pod Libčany, 
a tak jsem za ně poté chvíli hrál. Když jsem 
začal studovat právnickou fakultu v Brně, měl 
jsem možnost hostovat za Lerk Brno, druhý 
nejlepší oddíl po Zbrojovce, za který jsem asi 
tři měsíce trénoval, z vážných zdravotních 
důvodů jsem ale musel na pár let ukončit 
aktivní kariéru, a to i přes značnou podporu 
brněnských fanynek. Po několika letech le-
nošení a nabrání kil jsem se i přes zdravotní 
problémy rozhodl dál hrát, a to za hradeckou 
TJ Lokomotiva. V souvislosti s fotbalem ješ-
tě doplním, že u FAČR jsem členem Sboru 
rozhodců, kde v první instanci rozhodujeme 

liBor A mArtin zBořilovi:

Pořád chceme 
vítězit

Je jim víc jak čtyřicet, ale vášeň pro fotbal mají stejně silnou jako ve dvaceti. O kom je řeč? Přece o hráčích Legalcom 
AK – Ligy gentlemanů, která se pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu v Hradci Králové letos hraje už po čtvrté. 
„U hráčů v našem věku je hlavní utkání ve zdraví přežít,“ říkají s velkou mírou nadsázky, která provázela celý rozhovor, 

duchovní otcové této soutěže, bratři Libor a Martin Zbořilovi.
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zejména spory mezi hráči a kluby. Navíc své 
fotbalové srdce a zkušenosti předávám syno-
vi Matyášovi, který hraje dorosteneckou ligu 
U17 za FC Hradec Králové.

Jaké to je hrát fotbal ve dvaceti a ve čty-
řiceti, zůstává touha vítězit?
MZ: Touha vítězit nás podle mého názo-
ru provází stále. Ve dvaceti jsou fotbalisté 
v nejlepším fotbalovém věku - plní elánu, 
odhodlání a cílů. U hráčů nad 40 let je to už 
jiné. Hlavním cílem je utkání ve zdraví pře-
žít, protože druhý den jdou všichni do práce. 
Dalším důležitým cílem je „udělat si“ žízeň 
a po zápase důkladně projednat a zanalyzovat 
příčiny výhry, prohry, nebo remízy. Jaké to je 
hrát fotbal ve dvaceti a ve čtyřiceti by vám ale 
z vlastní zkušenosti řekl spíš bratr Libor.
LZ: Rozdíl je obrovský, ve dvaceti máte zájem 
něčeho dosáhnout a udělat maximum pro 
to, abyste hrál za kvalitní tým. Teď po čtyři-
cítce je to úplně jinak, důležité je obklopit se 
dobrými kamarády a jak říká bratr „udělat si 
žízeň“. Dalším důvodem je i určitý únik z den-
ního pracovního stresu a taktéž občasné vy-
hnutí se manželským povinnostem. Ohledně 
touhy po vítězství mám jeden velký problém, 
a to, že nerad prohrávám jak ve své práci, tak 
na hřišti. Tato touha vás nesmí opustit v žád-
ném věku, jinak je lepší raději nic nedělat.

Kdo všechno se může stát součástí Le-
galcom AK - Ligy gentlemanů, existují 
nějaká omezení, tedy kromě věku?
MZ: Tuto soutěž mohou hrát všichni hráči od 
40 let výše. Další podmínkou je, že hráč, který 
tuto soutěž hraje, musí být aktivním členem 
FAČR a klub, který tuto soutěž chce hrát, 
musí být rovněž členem FAČR.

Jak často probíhají tréninky a kolik 
mančaftů v lize aktuálně hraje?
LZ: Na první valné hromadě našeho týmu, jež 
nebyla usnášeníschopná, jsme se se starými 
mazáky shodli, že profesionálové trénovat 
nepotřebují, a tudíž v našem týmu za celou 
dobu neproběhl jediný trénink. Někteří hráči, 
většinou tátové od rodin, na mne tlačí, abych 
zajistil minimálně dvě týdenní soustředění 
v průběhu roku. Nevidím v tom však poctivý 
záměr těchto hráčů zlepšit herní techniku 
či zlepšit fyzickou kondici, ale jen dočasně 
opustit rodinný stres a věnovat se jiným zá-
jmovým koníčkům. Je pravdou, že v počátku 
se do naší sestavy dostal ten, kdo mi přine-
sl nějaké švestičky ze zahrádky, či mi jinou 
vhodnou formou dával najevo náklonnost 
k mé osobě, ale postupem času vykrystalizo-
vala opravdu zajímavá parta, která fotbal umí 
a miluje jej. Co se týče počtu týmů v lize, tak 
ten mne zatím neuspokojuje, protože hraje 
jen šest týmů, ale pevně věřím, že se naše liga 

dostane více do podvědomí dalších kamará-
dů, kteří se přidají.
MZ: Snažíme se, aby se počet týmů každým 
rokem zvětšoval, a tak jsme pro letošní sezó-
nu připravili dvě novinky. První je nový ná-
zev a druhou novinkou je skutečnost, že po 
skončení základní části sezóny se bude hrát 
Legalcom AK CUP, tj. závěrečný jednodenní 
turnaj všech týmů. Na závěr tohoto turnaje 
bude poté slavnostně vyhodnocena celá se-
zóna. Tento turnaj bude mít charitativní punc 
a výtěžek z akce bude věnován na předem 
daný dobročinný účel.

Kolik v lize hraje bývalých profesionál-
ních fotbalistů, nebo jde pouze o nad-
šence?
MZ: Tuto soutěž hrají převážně fotbaloví nad-
šenci. V sestavě můžeme vidět i hráče s ligo-
vými zkušenostmi, například Milana Ptáčka, 
ale také hráče, kteří hrávali vyšší soutěže, než 
je okresní přebor. Nejvíce profesionálních 
fotbalistů hrálo tuto soutěž hned v prvním 
ročníku, protože jeden z týmů, co tuto sou-
těž hrál, byla stará garda FC Hradec Králové 
pod vedením Milana Frýdy. Za tento tým na-
stupovali skoro všichni bývalí ligoví fotbalisti 
FC Hradec Králové. Zahrát si proti takovému 
týmu byl určitě zážitek a diváci se mohli těšit 
z opravdu pěkných akcí v podání těchto bor-
ců. Co vím, tak v letošní sezóně byli osloveni 
zahrát si tuto soutěž například Marek Kulič, 
Karel Podhajský a další známí hráči.
LZ: Z mého pohledu je skvělé, že se na hřišti 
potkávám s kluky, s nimiž jsem hrával v mlá-
dežnických soutěžích. Nastoupit navíc proti 
hráčům s prvoligovými zkušenostmi, to má 
člověk hned větší radost ze hry, a to i přes to, 
že mnohdy zjistíte, že jste na hřišti úplně zby-
tečný. Podle mne je největší přestupní bom-
bou naší ligy Michal Šmarda, který se upsal 
našemu týmu a jen doufám, že si ve svém na-

bitém programu najde čas a zahraje si s námi 
některý ze zápasů.

Nemalá část hráčů jsou jistě tátové od 
rodin, což musí být náročné časově 
skloubit. Jak často se v rámci ligy hrají 
turnaje?
MZ: Tuto soutěž nehrajeme turnajově, ale 
ve skupině, a to systémem každý s každým 
dvoukolově. Každý zápas trvá 2x30 minut 
a hraje se na polovině velkého fotbalového 
hřiště systémem 6 plus 1 na branky o veli-
kosti 2x5 metrů. Zápasy se hrají ve všedních 
dnech, což se nám osvědčilo. Navíc i tito bý-
valí aktivní fotbalisté, kteří jsou sice vytížení 
povinnostmi jak v rodinách, tak v zaměstnání, 
se rádi odreagují od svých starostí právě po-
hybem ve fotbalovém kolektivu. Vítěz z OFS 
Hradec Králové dále postupuje do krajského 
finále a jeho vítěz pak míří do celorepubliko-
vého finále, který organizuje FAČR. Vzhledem 
k tomu, že v našem kraji tuto soutěž hraje 
zatím pouze OFS Hradec Králové, tak do ce-
lorepublikového finále vždy přímo postoupil 
vítěz z našeho OFS, a tím se zatím pokaždé 
stali fotbalisté z FC Nový Hradec Králové. Na 
závěr bych chtěl poděkovat svému bratro-
vi Liborovi a jeho společnosti Legalcom AK, 
která je partnerem této soutěže a podporuje 
ji jak po finanční stránce, tak i po té sportovní, 
protože ji aktivně hraje.
LZ: Ano, i já jsem otcem dvou dětí, přičemž 
v tomto své ženě věřím, a musím tedy spor-
tovní aktivity skloubit se svou prací a rodinou. 
Výhoda naší ligy je opravdu ta, že nebere ví-
kendy, protože se hraje v týdnu a ohlasy na-
šich partnerek jsou zatím ve skrze pozitivní. 
Dodávám, že pouze za předpokladu, pokud 
se nezbytný pozápasový rozbor a analýza ne-
protáhnou příliš dlouho do noci.

Michaela Zumrová

Martin (vlevo) a Libor Zbořilovi. Foto: Ondřej Šlambora

podzim 2017 Sport
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Původně jste pracoval jako finanční 
poradce, jak jste se z této poměrně 
exaktní profese propracoval k módě?
Že bych mohl navrhovat oblečení, mě po-
prvé napadlo před čtyřmi lety. Jednoho 
dne jsem seděl jako vždycky v kanceláři, 
předstíral práci a z nudy si začal kreslit 
takový zvláštní střih polokošile a pak už 
se to se mnou vezlo. Trávil jsem dny i noci 
přemýšlením, jak to zrealizovat, čím víc 
jsem tu myšlenku válel v hlavě, tím víc 
jsem jí věřil. Byl jsem ale asi jako každý, 
kdo v čemkoli začíná úplně od nuly, hodně 
naivní.

V čem konkrétně?
Měl jsem představu, že přijdu do skladu 
s látkami a tam si vyberu ty krásné kous-
ky, které jsem měl v hlavě. Jaké bylo moje 
překvapení, když jsem tam přišel a uviděl 
takové ty látky, ze kterých maminky šijí 
oblečky svým dětem (smích). Další pře-
kážkou byly peníze. Dlouhou dobu jsem 
byl v téhle otázce trochu laxní a spoléhal 
na to, že mi finančně pomůžou rodiče. 
Jenže po nějaké době se firmě mého táty 
tolik nedařilo, a to mě nakoplo někam od-
jet a hodně vydělat. Nejdřív jsem uvažoval 
o Skandinávii, protože ze zkušenosti vím, 
že se tam dá vydělat třikrát tolik, co tady 
a navíc bych se tam domluvil anglicky. 
Z toho ale nakonec sešlo a já se rozhodl 
pro Londýn. Přece jen je to jedno z hlav-
ních měst módy. Jediné, co mě trochu 
děsilo, byl fakt, že jsem tam nikdy nebyl 
a vůbec nikoho tam neznal.

I tak jste ale sedl do letadla a odces-
toval. Měl jste představu, jak dlouho 
budete pryč?
Měl jsem finanční plán, nikoli časový, tak-
že doba se odvíjela od toho, jak rychle 
najdu práci a jak dobře placenou. Začátky 
v Londýně byly hodně divoké, jakmile se 
mnou dosedlo letadlo, začal jsem vymýš-
let, co dál. Nevěděl jsem ani, kde tu první 
noc budu spát, prostě jsem sednul na vlak 
a jel. Pak jsem zaslechl, že další zastávka 
bude King‘s Cross, což jsem si pamatoval 
z Harryho Pottera a impulzivně tam vy-
stoupil. Naštěstí to bylo poblíž místa, kde 
jsem měl druhý den pohovor. Ubytoval 
jsem se v hostelu pro studenty, kde nebylo 
absolutně žádné soukromí – palandy ze tří 
postelí nad sebou a takových jich tam bylo 
aspoň 18 v jedné místnosti. Londýn je na 
bydlení prostě šílené místo. Ráno jsem ale 
odhodlaně vstal a s vytištěnými životopi-
sy obcházel obchod po obchodě a hledal 
práci.

Měl jste hned štěstí?
Bohužel, i když jsem poměrně brzy zjistil, 
co říkat, na co se manažeři ptají a co jim 
odpovídat, hledal jsem práci opravdu dlou-
ho. Nejhorší bylo, že mi začínaly docházet 
peníze a já panikařil, že se budu muset vrá-
tit domů. V téhle dost depresivní náladě 
jsem jednou zapadl do hospody a potkal 
tam zpěváka Eda Sheerana. Dodneška mě 
mrzí, že jsem ho nepozval na pivo. Myslel 
jsem, že to je dobré znamení a brzy se má 
situace změní, ale právě naopak. Peníze 
došly a já musel zkusit coachsurfing, což 
je služba pro turisty – místní pronajímají 
na pár dní svůj gauč a lidé, kteří jen projíž-
dějí, tak ušetří. V tomhle jsem měl v Lon-
dýně opravdu kliku, protože jsem narazil 
na skvělé lidi. Nejdřív jsem bydlel s jedním 
Italem, který mě místo dvou dnů u sebe 
nechal bydlet dva týdny. Pak už mi to bylo 
trapné, že u něj tak dlouho zadarmo žiju, 
tak jsem zkusil další coachsurfing a byd-
lel u jednoho Brita na kraji Londýna. Ten 
mě u sebe nechal pro změnu tři týdny, než 
jsem si konečně našel práci za kasou v Zaře 
a dnes jsou z nás nejlepší přátelé.

Čekání na první výplatu muselo být ve 
vaší situaci nekonečné.
To bylo, navíc ani rodiče na tom nebyli fi-
nančně dobře, přesto mi poslali posledních 
pár stovek, abych nějak přežil. Za to jsem 
jim hrozně vděčný. Snažil jsem se maximál-
ně uskromnit, tak jsem chodil nakupovat zá-
sadně do Tesca, ačkoli bylo třikrát dál, než 
jiné obchody, ale bylo to tam nejlevnější. 

emBlemm:

Módní značka 
budoucnosti

Jak daleko má finanční poradenství k módnímu návrhářství? Hodně. To ale Matěje Maňáka z Hradce Králové nemohlo 
v cestě za splněným snem odradit. A tak jednoho dne sekl s prací a odjel do Londýna, kde šetřil každou libru, aby se 
po víc jak dvou letech vrátil a rozjel vlastní značku Emblemm. A přesně tak, jak si vysnil – z výběrových materiálů, 
vyráběnou v Česku nebo na Slovensku a hlavně citlivě k životnímu prostředí. „Lidé by měli otevřít oči a zajímat se o to, 

jak vzniká jejich oblečení,“ říká v rozhovoru pro Quartier.

„Vzal jsem si rohlíky za libru, 
párky a hořčici za libru 

a u pokladny mi to nevzala 
karta, protože na účtu bylo 

vymeteno. Tak jsem to všechno 
vrátil a povečeřel plechovku 

fazolí.“

podzim 2017 Rozhovor 
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Vzal jsem si rohlíky za libru, párky a hořčici 
za libru a u pokladny mi to stejně nevzala 
karta, protože na účtu bylo vymeteno. Tak 
jsem to všechno vrátil a doma povečeřel ple-
chovku fazolí. Pracovně se mi ale pak zača-
lo dařit, v Zaře jsem byl jen pár dní, když se 
mi ozvali z obchodu Barbour, kde mi nabídli 
víc peněz. Tam jsem pracoval asi tři měsíce, 
než mi zavolali z Porsche Design. O tohle 
místo jsem hodně stál, tou dobou jsem tu 
značku miloval, měl jsem od nich pásek, pe-
něženku i tašku. Pohovor jsem u nich dělal 
celkem čtyřikrát a tak dlouho se připomínal 
manažerce, až mi řekla, ať už ji neotravuju 
(smích). Nakonec to ale vyšlo, což pro moje 
další směřování mělo obrovský význam.

Konečně jste se dostal k oblečení, kte-
ré jste chtěl sám navrhovat?
To úplně ne, ale dostal jsem se koneč-
ně k pořádné praxi. Naučil jsem se hodně 
o chodu obchodu, občas jsem i prodával 
a měl jsem možnost pracovat také v Ha-
rrods, který s naším obchodem sousedil. 
Dělal jsem i inventury, a to byla velká škola. 
Asi po půl roce odešel náš manažer i asi-
stentka a na mě přepadla půlka jejich po-
vinností, plat mi sice nezvedli, ale hodně mi 
to dalo. Tam jsem zůstal až do konce své-
ho londýnského pobytu. Měl jsem možnost 
procházet kolekce, sahat na materiály, zjistil 
jsem, jak si návrháři hrají s detaily nebo jak 
se kolekce vůbec prezentuje.

Po dvou a čtvrt roce jste se vrátil do 
Čech a představil v Hradci Králové 
kolekci hedvábných šátků nazvanou 
Scarf Prague s motivy historické Pra-
hy. Proč jste začal právě s nimi?
Už jsem byl hrozně netrpělivý, chtěl jsem 
začít tvořit a šátky pro mě byly v danou 
chvíli nejsnazším řešením. Po kavárnách 
v Londýně jsem vlastnoručně nakreslil ná-
vrhy, poslal je výrobci, a když byly hotové, 
přiletěl jsem do Hradce a značku oficiálně 
představil. Když jsem se finálně odstěhoval 
z Londýna, zaletěl jsem si na veletrh lá-
tek, kde vystavují dodavatelé pro prémiové 
značky a v tu dobu už jsem přesně věděl, co 
chci – oblekoviny, kůže, doplňky. Tam jsem 
strávil tři dny, protože než to všechno člo-
věk obejde, tak to nějaký čas zabere. Něco 
hledat byla zábava, něco ne. Vybírejte si tře-
ba z třiceti firem na knoflíky (smích).

Po šátcích jste přišel s kolekcí kabelek 
nazvanou Tone Bag, kterou jste před-
stavil na Czech Design Weeku v Praze. 
Jaké je pro muže navrhovat dámské 
kabelky nebo dámské oblečení obecně?
Je to těžké, když navrhuji pánskou módu, 
vytvářím zkrátka to, co bych chtěl sám nosit. 

Pro kabelky jsem se rozhodl, protože nejde 
o sezónní věc. Prototypy i komponenty jsem 
objednal z Itálie a nechal pospojovat v Čes-
ku. Nikdy bych neřekl, jak to bude náročné 
na realizaci, protože lidí, kteří by dokázali 
precizně pracovat s kůží, a vytvořit kabelku 
dle předem daného vzorování v Česku pře-
kvapivě moc není.

Filozofií Emblemm je, aby se veškeré 
návrhy vyráběly výhradně v Česku, 
případně na Slovensku. Je to určitá 
forma vzdoru proti trendu fast fashi-
on, neboli rychlé módy?
Rozhodl jsem se vyrábět v Česku a na Slo-
vensku především proto, že chci dát míst-
ním šikovným výrobcům práci a zároveň mít 
přehled o tom, v jakých podmínkách moje 
oblečení vzniká. Chci si být jist tím, že moje 
návrhy nešijí děti někde v Bangladéši na špi-
navé podlaze za dolar na hodinu. Možná ješ-
tě stěžejnější je v tomto ohledu kontrola nad 
materiály. Látky, které se vyrábí například 
v Indii, procházejí složitým barvením ne-
bezpečnými chemikáliemi. Takto obarvené 
látky se pak pročišťují vodou, což vede k ne-
představitelné spotřebě a co hůř, odpadní 
látky tečou mnohdy přímo do řeky a v řadě 
případů si tak místní de facto odříznou zdroj 
pitné vody. Nehledě na to, že když si pak 
v Česku koupíte z takového materiálu třeba 
tričko a několikrát ho předem nevyperete, 
tak z těch všech toxických látek můžete 
snadno chytit nepříjemnou vyrážku. Lidé by 
v tomhle měli otevřít oči a zajímat se o to, 
jak vznikalo oblečení, které nosí a za které 
platí. Někdo vidí košili za tři stovky jako su-

per kup, za normálních lidských podmínek 
ji ale za takovou cenu prostě neušijete a už 
to naznačuje, že vznikala ne úplně košér 
cestou. Chápu, že například studenti jsou 
nuceni takové produkty nakupovat, protože 
mají omezené finance, ale zároveň věřím, že 
každý, kdo chce, si dokáže našetřit a pořídit 
si oblečení, které je kvalitnější, zodpovědně 
vyrobeno a nemá ho ve skříni každý. Vím, že 
je přede mnou ještě spousta práce, ale mám 
s Emblemm velké plány a svoji práci miluju.

Michaela Zumrová

Matěj Maňák
• Narodil se 18. 2. 1993.

• Vystudoval První soukromé 
jazykové gymnázium v Hradci 
Králové.

• 16. září představí v Praze 
kolekci dámské a pánské módy. 
Přehlídku sledujte živě na Face-
booku a Instagramu Emblemm.

Matěj Maňák se zpěvákem Edem Sheeranem v Londýně. Foto: archiv Matěje Maňáka

podzim 2017 Rozhovor 
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také zdravý a aktivní styl života s dostat-
kem pohybu včetně dodržování pitného 
režimu a vyvarování se obezitě.

pomozte pAcientům, 
kteří prodělAli 
tromBoemBolickou 
nemoc
Nadační fond AQUAPURA manželů Pavla 
a Moniky Staňkových se jako jediný v ČR 
zaměřuje na zvýšení kvality péče posky-

tované pacientům s tromboembolickou 
nemocí. Dovybavuje především hema-
tologická oddělení nemocnic lékařskými 
přístroji a speciálními laboratorními sety, 
které usnadňují monitorování krve pacien-
tů na antikoagulační terapii. Pomáhat pro-
střednictvím nadačního fondu AQUAPURA 
můžete i Vy zasláním finančního příspěvku 
na bankovní účet nadačního fondu s čís-
lem: 246 101 055 / 0300. Pro více informací 
navštivte www.aquapura.cz.

(red)

vArovné příznAky 
onemocnění

Nejčastěji se nemoc projevuje v dolní kon-
četině, a to až v 90 procentech případů. 
Noha je bolestivá, někdy oteklá, při posti-
žení povrchových žil i zarudlá a proteplená. 
Jedná se o jednostrannou bolest a otok pou-
ze v jedné končetině. Při projevu příznaků 
je nezbytné co nejrychleji vyhledat lékaře. 
Zanedbání může mít fatální následky.

v Čem spoČívá prevence 
nA cestách?
Pokud jste trombózu neměli, dbejte před 
a během cesty na dostatečný přísun ne-
alkoholických nápojů, průběžně cvič-
te s dolními končetinami. Kdykoliv máte 
příležitost, projděte se. Jestliže se u Vás 
v minulosti již tromboembolie vyskytla, je 
důležitá prevence formou injekce nízko-
molekulárního heparinu (LMWH), a to vždy 
před cestou. Pokud pacient po prodělané 
trombóze souběžně s cestováním podstu-
puje antikoagulační terapii Warfarinem, 
v tomto případě injekce nutná není. Každo-
pádně i zde platí doporučení jako v prvním 
případě, tedy před a během cestování do-
statečný přísun tekutin a cvičení s dolními 
končetinami. Prevencí tromboembolie je 

Cestujte bezpečně, 
ať se vydáte kamkoliv
Slyšeli jste o  syndromu turistické třídy? Pod tímto názvem je ukryta tzv. tromboembolická nemoc neboli porucha 
srážlivosti krve a je mimo jiné spojována s cestováním na větší vzdálenosti. Sraženina v krvi se může vytvořit během 
dlouhého sezení v letadle, v autobuse, a to především při cestách delších než osm hodin. Důležitá je proto prevence, na 
kterou by měl myslet každý cestovatel. Nejčastěji jsou výskytem trombu postiženy žíly v dolní končetině. Vyskytnout 

se ale může také v horních končetinách nebo jinde v žilním systému.

podzim 2017 Cestování
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londýn
Jet do Londýna je téměř povinnost. Vždyť 
už víc než šest desetiletí mu vládne Alž-
běta II., jeho ulicemi se toulal zamyšlený 
Sherlock Holmes, vraždil tu Jack Rozparo-
vač, bydlí tady Bridget Jones, havrani krá-
kají své „Nevermore“, stráž drží ikoničtí 
Beefeatři, ve Wimbledonu létají zleva do-
prava tenisové míčky, fotbalu vládne Chel-
sea…a najednou zjistíte, že o Londýnu toho 
víte spoustu, i když jste tam třeba ještě ni-
kdy nebyli. I tak je tu ale co poznávat a ob-
jevovat. Vyrazit můžete do známé viktori-
ánské čtvrti Notting Hill, kterou proslavil 
stejnojmenný film nebo na královskou 
observatoř v Greenwich, kde si můžete 
pořídit fotografii, jak stojíte rozkročmo 

nad nultým poledníkem a jednu nohu tak 
máte na východní a druhou na západní 
polokouli. Pokud toužíte ochutnat tradiční 
anglickou kuchyni, připravte se na trochu 
jiné chutě. Například klaciká snídaně zde 
zahrnuje fazole v rajčatové omáčce, sma-
ženou slaninu, opečené párky, volské oko, 
toast, smažené žampiony a rajčata. Na 
naše poměry je to možná vydatnější ranní 
menu, než na jaké jsme zvyklí, na druhou 
stranu taková snídaně dodá určitě dost sil 
na objevování Londýna.

Babí léto 
v Evropě
Podzimní dny, kdy slunce stále ještě svítí, ale úmorná horka 
jsou již minulostí, jako by vybízely k cestování a poznávání. 
Nemusíte mít ani dobrodružnou povahu a vydávat se 
do neprobádaných končin. Často stačí zůstat v Evropě. 
Nestárnoucí klasikou jsou takzvané Eurovíkendy, tedy 
prodloužené víkendové pobyty v evropských metropolích. 
Tady jsou tipy na ty nejlepší z nich, díky kterým můžete prožít 
kouzelné babí léto v některém z koutů Evropy.

hodnocení QuArtieru:

Starý dobrý Londýn

letecky z prahy za 1:50 hod.

52



53

pAříž

O městě nad Seinou popsaly desítky autorů 
ve stovkách knih tisíce stránek. Postupně 
mu tak vytvořily pověst nejromantičtější-
ho města na světě, za níž sem každoročně 
přijíždějí miliony turistů, aby v úzkých ulič-
kách, podél Seiny, v parcích nebo na širo-
kých bulvárech ruku v ruce prožívaly své 
lásky nebo jen nasávaly onu atmosféru hlav-
ního města zamilovaných. V Paříži určitě 
nepřehlédnete Eiffelovu věž, která na město 
shlíží z výšky 324 metrů, nebo monumentál-
ní katedrálu Notre-Dame či Louvre skrýva-
jící skvosty výtvarného umění včetně Mony 
Lisy. Paříž přeje všem gurmánům: nejen že 
si nebudete moct vybrat mezi vynikajícími 

víny a skvostnými sýry, ale navíc zde na-
jdete víc než 70 michelinských restaurací, 
na jejichž menu si ovšem musíte připravit 
nejméně 150 Eur. Ušetřete si pár chvil i na 
lenošení v pařížských kavárničkách a bis-
trech. Říká se, že není na světě lepšího místa 
pro žádost o ruku, než Paříž – na Eiffelovce, 
v zahradách Versailles nebo u bělostného 
chrámu Sacré-Coeur s vyhlídkou na čtvrť 
Montmartre. Tak pánové, kam pozvete letos 
na podzim svou milou?

řím
Všechny cesty prý vedou do Říma, tak 
proč by tam neměla vést ta vaše? Snad 
žádné město nebylo tolikrát zpodobně-
no v uměleckých dílech, jako Řím. Díky 
tomu se tu budete rychle cítit jako doma. 
Koloseum, Vatikánské náměstí, Andělský 
most s Andělským hradem… Seznam řím-
ských památek, které stojí za to vidět, by 
byl dlouhý, ale je jen na vás, zda svůj řím-
ský čas strávíte jejich poznáváním, nebo se 
oddáte zdejším radostem života. A že jich 
Řím nabízí! Začíná to jedinečnou zmrzlinou 
na každém rohu, která snad nikde jinde na 
světě nechutná tak, jako tady. Gastronomie 
je vůbec doménou Italů a Řím není v tomto 
ohledu výjimkou. Ochutnejte senzační těs-

toviny, vynikající plody moře, bílá i červená 
vína. Tečku za obědem nebo večeří udělá 
spolehlivě silné espresso a některý z le-
gendárních dezertů – třeba tiramisu. Ale 
abychom nezůstali jen u jídla a pití: vydej-
te se určitě do Trastevere. O této římské 
čtvrti jste dost možná ještě neslyšeli, ale 
neměli byste ji minout. Ve zdejších křivo-
lakých uličkách žijí rázovití obyvatelé, kteří 
dodnes udržují původní tradice. Najdete tu 
i nejstarší římský kostel – Santa Maria in 
Trastevere.

vídeň
Žádná jiná evropská metropole nám není 
tak blízká, jako Vídeň. Vždyť byla dlouhá 
léta naším hlavním městem. Možná i proto 
je nám tak trochu povědomá. Trochu jako 
Brno, o trochu víc jako Praha, ale přece jen 
jiná. A ruku na srdce – čistší a úpravenější. 
Vídeň ve svém srdci skrývá řadu skutečných 
skvostů. Začněme pěkně od prostředka: 
od katedrály sv. Štěpána, která je hlavním 
vídeňským i rakouským svatostánkem. Ne-
méně majestátní je někdejší císařské sídlo 
Hofburg či kterákoliv ze staveb na Ringu, ví-
deňské okružní třídě. K vidění je toho hodně 
nejen ze stavebních památek – třeba Dunaj-
ský ostrov, kam Vídeňáci vyrážejí za odpo-
činkem i sportem; vinicemi porostlý kopec 

Kahlenberg vypínající se nad městem nebo 
legendární zábavní park Prater s ikonickým 
ruským kolem. Vídeň také nabízí řadu chutí 
a vůní, které nesmíte minout: káva v některé 
z početných vídeňských kaváren, obrovský 
řízek v restauraci Figlmüller, stejnojmenný 
dort v hotelu Sacher, labužnické chlebíčky 
a sklenka sektu v bistru Trzesniewski, neje-
den džbánek vína ve vinných sklípcích Heu-
rige… Šťastnou cestu a dobrou chuť!

hodnocení QuArtieru:

Město gurmánů a zamilovaných

hodnocení QuArtieru:

Nestárnoucí romantická klasika

hodnocení QuArtieru:

Historie s gastronomií spolu tančí 
valčík

letecky z prahy za 1:45 hod.

letecky z prahy za 1:50 hod.

Autem nebo vlakem 
z hradce králové za 4hod.

podzim 2017 Cestování
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Berlín

Důvodů, proč jet do Berlína, je hned několik. 
Především je to město, které se za posled-
ních třicet let, kdy se znovu spojily jeho dvě 
poloviny, rozdělené dříve železnou opo-
nou, proměnilo téměř k nepoznání. Vyniká 
především velkou stylovou rozmanitostí, ať 
už v umění, architektuře, kultuře, oblékání 
i toleranci vůči menšinám, které zde tradič-
ně hrají významnou a viditelnou roli – tře-
ba při někdejší tradiční party Love Parade. 
Berlín po druhé světové válce doslova po-
vstal z popela, ale další katastrofa v podobě 
rozdělení ostnatým drátem zbrzdila návrat 
k normálu, tedy alespoň u jeho východní 
části. Ta se dočkala až v devadesátých le-

tech. Dnešní sjednocený Berlín je pestrým 
městem, který nabízí bohaté kulturní vyžití 
s množstvím památek a kulturních institu-
cí. Zdejší umělecká scéna sice nezapomíná 
na tradiční publikum, ale patří už z velké 
části alternativním žánrům. Mladistvá duše 
současného Berlína sice trochu kontrastuje 
s monumentálními starobylými památkami, 
jako je třeba Braniborská brána, nicméně to 
městu na působivosti neubírá ani v nejmen-
ším. Právě naopak.

BudApešť

Maďarská metropole je pro Čechy stále 
trochu nepoznanou končinou. Budapešť je 
přitom Čechům poměrně blízká, s Maďary 
jsme sdíleli společné soustátí v dobách Ra-
kousko-Uherska. Jeho atmosféra tu dodnes 
dýchá na každém kroku z vysokých zdí 
paláců, stylově ošuntělých kaváren, ma-
lebných ulic i náměstí. Budapešť je rájem 
pro milovníky památek, na které tu čeká 
Budínský hrad, budova parlamentu, řetě-
zový most nebo opera. Protože poznávání 
stavebních skvostů unaví, můžete relaxovat 
v místních termálních lázních, kterých je tu 
víc než padesát, a pak skončit den se sklen-

kou výtečného tokajského nebo divokého 
červeného vína v ruce. Co k tomu zakous-
nout? Některou vyhlášenou sladkost z díl-
ny místních cukrářů, nebo pikantní klobás-
ku. Budapešť s jejími radostmi života, které 
tu plynou tak rychle jako voda v Dunaji, si 
snadno zamilujete a rádi podlehnete jejímu 
stylu. Jediné, čemu nejspíš za celou dobu 
pobytu v Budapešti neporozumíte, je ma-
ďarština. Ale z toho si nemusíte nic dělat.

krAkov
Když už jet do Polska, tak do jeho nejhez-
čího a nejnavštěvovanějšího místa. Do Kra-
kova. Tohle město, které svou atmosférou 
připomíná chvíli Vídeň, chvíli Florencii, 
je skutečně živou metropolí, která v sobě 
snoubí to nejlepší z evropské kultury. Sta-
robylé památky, rušný život, kulturní vyžití, 
prostor pro odpočinek. Dominantou měs-
ta je královský hrad Wawel s katedrálou sv. 
Stanislava a Václava – návštěva wawelského 
návrší je při cestě do Krakova téměř po-
vinností. Milovníci nákupů by neměli mi-
nout starobylou tržnici Sukiennice, kterou 
najdete na hlavním náměstí. Koupíte zde 
úplně všechno – třeba i kožichy a jantary. 

Na náměstí se pravidelně pořádá slavný 
květinový trh, ale i když nepřijedete zrovna 
v době jeho konání, čerstvé květiny v uli-
cích Krakova zakoupíte kdykoliv v počet-
ných stáncích. Asi nejrázovitější krakovskou 
čtvrtí je Kaziměř, chcete-li židovská čtvrť. 
V jejích křivolakých uličkách na vás čeká 
sedm synagog, židovské hřbitovy, legen-
dární továrna Oskara Schnidlera a přede-
vším bezpočet kaváren, restuarací a bister 
s vynikajícími jídly a nápoji.

hodnocení QuArtieru:

Nečekaná pestrost stylů

hodnocení QuArtieru:

Stará láska s temperamentem

hodnocení QuArtieru:

Náš tajný tip!

letecky z prahy za 1 hod.

letecky z prahy za 1:30 hod.

letecky z prahy za 2:35 hod.

podzim 2017 Cestování
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AmsterdAm

V šedesátých letech byl Amsterdam cen-
trem hnutí hippies a uvolněná atmosféra 
městu zůstala dodnes, kdy zde nizozemská 
vláda v podstatě toleruje obchod s lehkými 
drogami. Ale to není důvod, proč se sem 
vydat. Město ležící na rovině je křižováno 
spletí vodních kanálů, které mu propůjčují 
něco z benátské atmosféry, a je jako stvo-
řené k pohybu na kole. Ostatně své zálibě 
v cyklistice vděčí obyvatelé města za čisté 
životní prostředí. Po Amsterdamu se bude-
te nejlépe dopravovat právě na kole, stejně 
jako místní a většina jeho návštěvníků. Mů-
žete z něj obdivovat budovy podél kanálů, 
vystavěné na kůlech, nebo zajet třeba i do 

slavné Čtvrti červených luceren. Vyvstává 
před vámi obraz trochu ospalého, nudného 
města? Opak je pravdou. Amsterdam nabízí 
spoustu lákadel. Živé ulice i klidná zákoutí, 
květinové trhy, početné parky, slavné deli-
kátní sýry, Van Goghovo muzeum, brusírny 
diamantů, ale třeba i smutný Dům Anny 
Frankové. Zdá se vám, že tu nebudete vě-
dět, co dřív? Tak to se vám nezdá, to je pro-
stě Amsterdam.

istAnBul
Tohle město snad nikdy nejde spát. Připo-
míná velké hlučné mraveniště, které žije 
a hučí celý den a v jehož barech, kavár-
nách a hospodách kypí život doslova ce-
lou noc. Most mezi Východem a Západem, 
brána do Orientu..to je Istanbul, někdejší 
Byzanc, Cařihrad a Konstantinopol. Stojí 
za to se sem aspoň jednou za život podí-
vat a přičichnout tak ke kouzlu Východu 
tam, kde se potkává s tradicí Západu. Asi 
i proto, že leží na rozhraní dvou kontinen-
tů, je Istanbul v mnoha ohledech skutečně 
městem zmítaným určitou schizofrenií, 
počínaje tou náboženskou: dominuje zde 
křesťanství a islám, ale pozadu nezůstává 

ani judaismus. Nejvyhledávanější čtvrtí je 
Sultanahmet na samé špičce istanbulského 
poloostrova, čtvrť plná památek, jimž do-
minují světoznámá Modrá mešita a Hagia 
Sofia, dnešní muzeum, které bývalo chrá-
mem. Pokud chcete v duchu istanbulské 
dvojjakosti chvíli oscilovat mezi Evropou 
a Asií, doporučujeme projížďku lodí po 
bosporské úžině. Aby váš dojem z Orien-
tu byl úplný, nesmíte vynechat nákupy na 
zdejších tržištích, tradičně zvaných bazary.

Athény
Hledáte-li město s nejslavnější historií na 
světě, hurá do Athén! Historie tohoto měs-
ta byla psána stejným perem, jako historie 
evropské civilizace, u jejíž kolébky Řekové 
stáli. Co sem každý rok láká na čtyři milio-
ny turistů? Současná fádní architektura to 
není. Prim hrají jednoznačně starobylé pa-
mátky v čele s Akropolí, mystickým pahor-
kem, který se zdvihá nad městem a který byl 
ústředním místem starých Athén. Nejslav-
nější stavbou na Akropoli je chrám Parthe-
non, který původně zdobila jedenáct metrů 
vysoká socha bohyně Athény. Pokud chcete 
proniknout ještě hlouběji do řecké historie, 
můžete se vydat do Národního archeologic-

kého muzea, případně do Muzea Akropole. 
Ať už jste fanoušky řecké kuchyně, nebo se 
teprve chcete seznámit, v Athénách ochut-
náte všechny chutě Řecka. Český návštěvník 
ocení zdejší přístav Pireus, největší v Řecku, 
který u nás proslavil dnes již pozapome-
nutý hit Děti z Pirea. Výhodou Athén je, že 
na evropské poměry je tu velmi mírná zima 
a navštívit je tedy můžete téměř kdykoliv. 
I zimní řecké slunce totiž hřeje.

Emil Stelinger

hodnocení QuArtieru:

Vše v jednom

hodnocení QuArtieru:

Euroasijský mix pro náročné

hodnocení QuArtieru:

Evropská historie v kostce

letecky z prahy za 1:35 hod.

letecky z prahy za 2:40 hod.

letecky z prahy za 2:30 hod.

podzim 2017 Cestování
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podzim trendům zase tolik nepodléhá, 
takže je to poměrně jednoduché. Co se 
ale Halloweenu týče, tak mám pocit, že 
Češi ho zase tolik neprožívají, pokud 
tedy nepořádají nějakou větší tematickou 
party. Většinou si koupí malou dýni na stůl 
a jednu větší před dveře. V Americe je to 
ale co do výzdoby náročnější svátek než 
Vánoce. Z vlastní zkušenosti můžu říct, 
že u nás spíše vedou Dušičky, proto se 
na ně každoročně zaměřujeme a snažíme 
se zákazníkům nabídnout originální 
dekorace.

Takže klasická výzdoba v podobě 
věnců ze šišek nebo chvojí už není 
tolik populární?
Konkrétně věnce jsou, řekla bych, už tra-
dičním symbolem Dušiček, a tak je samo-
zřejmě tvoříme v mnoha různých podo-
bách a provedeních. Poslední dobou ale 
pozoruji, že Češi čím dál víc touží po ori-
ginalitě, a tak vytváříme i neotřelé kousky 
jako například vřesové větvičky spletené 
do tvaru srdce nebo netradičně vypichova-
né květinové koše. Období Dušiček si sna-
žím užít o to víc, protože vždycky strašně 

Podzim je, co se dekorací týče, hlavně 
ve znamení Halloweenu, potažmo 
českých Dušiček. Jaké jsou konkrétní 
trendy ve výzdobě na ten letošní?
Každoročně je to hodně podobné: 
spadané listí, různé sezónní plody, žluté, 
oranžové, červené a hnědé tóny. Zrovna 

studio vitAl:

Květiny a dekorace 
pro každou příležitost
Když vám pohled z  okna způsobuje podzimní depresi, je na čase vyzdobit a  zútulnit svůj domov. Své o  tom 
ví majitelka královéhradeckého květinového studia Vital Lucie Vitíková, která svými originálními květinovými 
dekoracemi krášlí interiéry i exteriéry svých klientů od jara do zimy podle jejich přání a aktuálních trendů. „Ať už si 
zařizujete nový dům či byt, nebo vylepšujete současné bydlení, vždycky je lepší nechat si poradit od profesionála,“ 

říká v rozhovoru pro Quartier.

Lucie Vitíková
majitelka květinového 
studia vital

podzim 2017 Design
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s ročním obdobím, takže na jaře nesmí 
chybět tulipány, hodně barviček, dekora-
ce by měly působit svěžím dojmem. V létě 
jsou nádherné pivoňky, nabízí se roman-
tické pojetí. Na podzim pak hrají prim 
chryzantémy a jiřinky.

A kdybych chtěla pivoňky na svatbu 
v září?
Tak je mít samozřejmě budete, ale zkusím 
vám to nejdřív vymluvit (smích). V dnešní 
době seženete jakoukoli květinu v kterou-
koli roční dobu, bude vás to ale stát pod-
statně víc peněz a výsledek nebude úplně 
stoprocentní. Pokud bychom vzali za pří-
klad právě pivoňky, tak v létě, kdy mají se-
zonu, seženete jednu v rozmezí 30 až 100 
korun. Na podzim už bude stát třeba 250 
korun, bude menší a pravděpodobně ne 
tak hezká. Na podzim kvete tolik krásných 
květin, že by byla škoda upínat se za kaž-
dou cenu na pivoňky.

Mimo tvorby květinových dekora-
cí na různé příležitosti se věnujete 
i výzdobě interiérů, ať už v případě 
jednotlivců, firem nebo třeba re-
staurací. Existuje nějaký univerzální 
postup, podle kterého se řídíte?
Každý prostor je specifický a vyžaduje in-
dividuální řešení. Určitě je dobré nechat 
si v zařizování vždy poradit od profesio-

nála, já si ideálně na místo osobně zajedu 
a udělám si obrázek. Existují samozřejmě 
jisté poučky, ale roli hraje tolik aspektů, 
že to nelze nějak zobecňovat. Ať už jde 
o velikost místnosti, barevné ladění stěn 
nebo, a to především, o preference každé-
ho jednotlivého klienta. Máme zákaznice, 
které chtějí domů jedině umělé květiny 
a pak také ty, které trvají na živých kvě-
tech. Nutno říct, že umělé květiny slaví 
v poslední době velký comeback, protože 
vypadají opravdu pěkně a na první, možná 
ani na druhý pohled nepoznáte, že nejsou 
živé. Obrovským plusem je navíc jejich 
jednoduchá údržba.

Když už jsme u té údržby, co byste 
poradila lidem, kteří touží mít doma 
živé květiny, ale jejich péči nepřežije 
pomalu ani kaktus?
Pokud vám nepřežije kaktus, nemusí být 
vaše vina (smích). Jsou to poměrně nároč-
né rostliny. Jestli ale nemáte čas se o kvě-
tiny příliš starat, zapomínáte je zalévat, 
skvělou volbou jsou třeba samozavlažo-
vací květináče. Dají se sehnat v nápaditém 
designu, takže samy o sobě působí jako 
dekorace a veškerá pozornost, kterou jim 
musíte věnovat, spočívá v kontrole hladiny 
vody na rysce jednou za 14 dní.

Michaela Zumrová

rychle uteče. Takřka okamžitě se překulí 
do příprav adventu a Vánoc a běžně se stá-
vá, že už v říjnu přijímáme objednávky na 
vánoční věnce.

Celkově to musí být v květinových 
studiích fofr po celý rok. Po Váno-
cích je hned svatý Valentýn, Den ma-
tek, promoce…
Je to tak, střídá se to hodně rychle. Hned 
po Vánocích začínáme objíždět veletrhy 
v zahraničí, abychom věděli, jaké barvy, 
materiály a vazby pofrčí následující rok. 
Vzápětí pak startují svatební veletrhy 
a svatby.

Ta „horká“ část svatební sezony je 
za námi, a tak můžete hodnotit. Co 
letos vládne svatební květinové vý-
zdobě?
Z barev to je určitě marsala, což je hodně 
tmavá červená, až bordó a spolu s ní něžná 
pudrová. Obecně řečeno je poslední roky 
hodně trendy rustikální styl svateb, lidé se 
berou v přírodě, buď rovnou v lese, nebo 
na louce, populární jsou také roubenky. 
Samozřejmě záleží na ročním období, kdy 
se svatba koná. Ráda totiž ladím květiny 

Tip Studia Vital
Když si v hobby nebo supermar-
ketu pořídíte jakoukoli hrnkovou 
květinu, okamžitě ji přesaďte, 
jinak riskujete, že vám uhyne. 
Kvůli jednoduššímu převozu jsou 
totiž květiny prodávané v těchto 
řetězcích sázeny do odlehčené-
ho substrátu, ve kterém nejsou 
obsaženy takřka žádné živiny. Po 
přesazení je také důležité květi-
nu správně zalévat. „Než květina 
zakoření, což je individuální, ale 
bývá to mezi třemi až šesti měsíci, 
je třeba ji zalévat zásadně shora,“ 
dodává Lucie Vitíková.

Květinové dekorace studia Vital. Foto: archiv Lucie Vitíkové
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eero sAArinen:

Inovativní 
křeslo 
Womb
O svém křesle Eero Saarinen řekl: „Jeho návrh staví na teorii, podle 
níž se velké množství lidí už nikdy necítí tak komfortně a bezpečně 
poté, co opustili matčinu dělohu.“ Pro ty navrhl v roce 1946 
pohodlné křeslo Womb, česky děloha.
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Setkání Florence Marguerite Schust 
a Eero Saarinena v Cranbrooku bylo pro 
design fatální. Tehdy mladá chráněnka Sa-
arinenova otce, ředitele Academy of Arts, 
v Cranbrooku studovala a Saarinen se tam 
vracel jako vystudovaný architekt. V roce 
1946 už měla Florence vzdělání a vynika-
jící zkušenosti jako designérka a archi-
tektka a vdávala se za Hanse Knolla, který 
právě zakládal podnik na výrobu nábytku. 
S jejími tvůrčími schopnostmi a jeho ob-
chodním talentem vytvořili veleúspěšnou 
značku, která stavěla na tom nejlepším 
z nejlepšího.

Eero Saarinen měl tehdy v kapse první 
místo v soutěži The Museum of Modern 
Art Organic Design z roku 1941, které zís-
kal spolu s Charlesem Eamesem, a spous-
tu nadšení prozkoumat možnosti toho, jak 
dosáhnout maximálního pohodlí křesla 
pomocí dokonalého tvaru jeho sedáku ni-
koli prostřednictvím vycpaných polštářů. 
Původně se zabýval pouze malými židlemi, 
ale Florence jej nasměrovala jinam. Přišla 
za ním a řekla mu: „Proč nechytit příleži-
tost za pačesy a nevyrobit nějaké pořádné 
křeslo? Už jsem otrávená z těch jednoroz-
měrných dlouhých a úzkých křesílek, chci 
křeslo, které je pohodlné ze všech stran. 
Chci křeslo, které je jako košík plný polš-
tářů, do něhož se můžu schoulit a číst si.“

Saarinen se té myšlenky chytil a navrhl 
křeslo původně nazvané No. 70, které si 
velmi krátce získalo díky svému pohodl-
nému organickému tvaru označení Womb. 
První výrobek přišel na svět až o dva roky 
později v roce 1948. Saarinen totiž rád vy-
užíval materiály a technologie, které byly 

v jeho době ještě v plenkách, a najít vý-
robce Womb Chair mu dalo dost zabrat. 
Kromě inovativního tvaru bylo tedy křeslo 
novátorské i z pohledu použité techno-
logie a muselo být vytvořeno z jediného 
kusu materiálu. Saarinen a Florence Knoll 
našli stavitele lodí v New Jersey, který ex-
perimentoval se sklolaminátem a prysky-
řicí. „Byl velmi skeptický, museli jsme ho 
prosit. Ale byli jsme tak mladí a nadšení, že 
to nakonec vzdal a začal s námi spolupra-
covat. Zpočátku to byla spousta problémů 
a neúspěchů, než jsme měli tvar, který by 
fungoval,“ vzpomíná Florence Knoll.

Výsledek jejich snahy, polstrovaná sklo-
laminátová skořepina usazená na kovové 
kostře s leštěným chromovaným povr-
chem, byla kombinací jednoduchosti tvaru 
a opravdového pohodlí a flexibility.

Poprvé bylo křeslo vyrobeno v roce 1948. 
Bylo prvním masově vyráběným pro-
duktem z laminátu v Americe a stalo se 
i kulturní ikonou. Kampaň firmy Coca 
Cola z roku 1958 byla postavena na Santa 
Clausovi popíjejícím nápoj z typické lahve 
a rozvalujícím se v Saarinenově křesle. Po-
zadu nezůstal ani New Yorker a v Saturday 
Evening Post se křeslo Womb objevilo na 
titulní straně. „Navrhl jsem Womb Chair, 
protože se mi zdá, že je dnes velké a oprav-
du pohodlné křeslo velmi potřeba, aby na-
hradilo stará příliš vycpaná křesla. Dnes 
si víc než kdy jindy potřebujeme pořádně 
odpočinout,“ řekl Saaarinen v roce 1948 
a jeho slova nepřestávají platit.

(red)

Eero Saarinen
• Narodil se v roce 1910 do rodiny 

vlivného finského architekta 
Eliela Saarinena a jeho druhé 
ženy.

• Od září 1929 studoval na 
Académie de la Grande 
Chaumiere v Paříži a potom na 
Yale School of Architecture, kde 
svoje studia v roce 1934 ukončil.

• Nejprve pracoval v ateliéru 
svého otce a teprve po jeho 
smrti si v roce 1950 otevřel 
vlastní architektonické studio 
Eero Saarinen and Associates.

• Jeho bezpochyby nejznámějším 
dílem je terminál TWA na 
letišti J. F. Kennedyho, který 
představuje vrchol jeho 
práce a demonstruje jeho 
neofuturistický expresionismus.

• Zemřel v roce 1961. V roce 1962 
získal posmrtně zlatou medaili 
AIA (American Institute of 
Architects).

Design
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K novinařině jste se poprvé dostal 
v královéhradeckém rozhlase, kde 
jste působil jako hlasatel. Jak jste se 
dostal k vydávání Pulsu?
V rozhlase jsem pracoval asi pět let a za tu 
dobu se ze mě stal spíš redaktor než spea-
ker. Po nějaké době mi totiž už nestačilo 
jen tak něco hlásat, nemluvě o tom, že doba 
tehdy nebyla politicky příliš dobrá. Nastu-
povala takzvaná normalizace a člověk občas 
musel leccos skousnout a přečíst i to, s čím 
niterně nesouhlasil. To však byla věc profe-
sionality. Když pak jedna kolegyně odchá-
zela z rozhlasu na městský národní výbor, 
nabídla mi tam místo a já ho vzal, protože 
plat v rozhlase tehdy nebyl nic moc. Začal 
jsem zde pracovat jako redaktor rozhlasu 
po drátě a Zpravodaje MěstNV; dnes by se 
spíše řeklo tiskový mluvčí. Měl jsem před-
stavu, že by Hradec Králové mohl mít časo-
pis, který by byl trošku obsahově pestřejší, 
než jen plný suchopárného zpravodajství 
o tom, co se událo na národním výboru 
a kde kdo splnil jaký závazek. Vhodná doba 
k uskutečnění této vize přišla s nástupem 
nového tajemníka Ing. Josefa Malíře, který 
pro mé záměry projevil veliké pochope-
ní. A tak se v roce 1987 stal ze Zpravodaje 
měsíčník Puls. Aby se, jak se říká „vlk na-
žral a koza zůstala celá“, obsahoval zprávy 
ze zasedání Rady města se všemi nutnými 
komunálními záležitostmi, ale zároveň také 
lifestylová témata. Kupodivu i za komuni-
stů, pokud měl člověk chuť něco vytvářet 
nebo vylepšovat a byl iniciativní, dostal 
prostor. Samozřejmě za předpokladu, že 
jeho nápad nešel ideově proti nim.

jiří polák:

Legenda hradecké 
žurnalistiky

Leckterý Hradečák si jistě vzpomene na měsíčník Puls – časopis, který v Hradci Králové vycházel v 80. letech, pyšnil 
se na svou dobu revoluční barevnou obálkou a neotřelými, takřka lifestylovými tématy. Jeho zakladatelem a zároveň 
šéfredaktorem je novinář Jiří Polák, kterému se na stránky podařilo „propašovat“ za normalizace nepřípustné Rychlé 
šípy. „Než se stihl vydavatel – Městský národní výbor v Hradci Králové spolu s městským výborem KSČ – vzpamatovat, 

vyšla s nimi dvě čísla. Pak ale nastal poprask,“ vzpomíná s úsměvem Polák.

Jednou jste měl ale ideově namále, 
ledna 1989 v Pulsu odstartoval ko-
miks Rychlé šípy, jejichž autor byl 
u tehdejší vládnoucí garnitury v ne-
milosti.
Odmalička jsem byl fanoušek Jaroslava Fo-
glara; po bratrovi jsem na půdě našel štos 
poválečných časopisů Vpřed s Rychlými 
šípy, které mě už jako malého kluka doslova 
nadchly. Když jsem vycítil onu benevolenci 
ze strany vydavatele, řekl jsem si, že je na 
zadní stranu magazínu zkusím propašovat, 
což se nakonec povedlo. Než se stihlo ko-
munistické vedení vzpamatovat, vyšla dvě 
čísla - v lednu a únoru 1989. Pak ale nastal 

poprask. Kolega z Krajského národního vý-
boru mi vyprávěl, že to řešili na Kraji i na 
Okrese. Brzy na to jsem pak dostal příkaz 
z městského výboru KSČ, abych seriál 
okamžitě zastavil. Pochopitelně, ač nerad, 
jsem uposlechl. Ke cti soudruhů však mu-
sím říct, že mě za Foglara a jeho kultovní 
komiks nevyhodili z místa. V listopadu té-
hož roku však přišla revoluce a my jsme 
mohli Šípům připravit slavný comeback. 
Jejich vydávání pak pokračovalo až do zru-
šení měsíčníku v roce 1991. Nicméně nikdo 
už Hradci Králové neodpáře, že byl jedním 
ze tří měst v republice, kde skutečně vy-
cházely Foglarovy Rychlé šípy.

Jiří Polák s Jaroslavem Foglarem při přebírání Rychlých šípů pro Puls
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Kromě Rychlých šípů vycházela za 
takřka pětileté historie na stránkách 
Pulsu i řada zajímavých autorských 
cyklů na pokračování. S kým vším 
jste spolupracoval?
Měl jsem několik pravidelných dopisova-
telů, například Jaroslava Zacha s jeho se-
riálem Světla i stíny magie nebo doktora 
Jana Dočkala, ředitele královéhradeckého 
Klicperova divadla, který psal cyklus o vý-
znamných královéhradeckých hercích. Ur-
čitě bych zmínil i historika Zdeňka Doubka, 
který u mě v Pulsu začínal jako publicista. 
Napsal řadu článků týkající se historie sta-
rého Hradce. S ním jsem dokonce lezl do 
staroměstských sklepů; z toho vznikly dvě 
zajímavé reportáže. Ony ty staroměstské 
sklepy jsou celé takové zajímavé; vedou 
z nich totiž další schody dolů – do prostor, 
kterým se říká lochy a kde zrálo pivo, pro-
tože většina měšťanských domů byla tzv. 
právovárečná. Říká se, že v době švédských 
nájezdů v nich bohatí měšťané zakopáva-
li cennosti. V jedné takové skrýši hluboko 
pod úrovní Malého náměstí jsme objevili 
napůl vykopaný „hrob“, vedle kterého byla 
pohozená lopata a krumpáč. Byla to pa-
mátka po hledačích pokladů.

Jak probíhala příprava takového ča-
sopisu? Přece jen v 80. letech to ne-
bylo tak jednoduché jako dnes.
Na Slezském Předměstí sídlila tiskárna, 
kde se na stroji vysazovaly jednotlivé řád-
ky do olova, do takových kovových od-
stavečků. Ty se pak zkompletovaly, sazeč 
každou stránku obtočil provázkem a na 
speciálním tácu se poté vkládaly do maši-
ny. To byla technologie ještě z Rakouska- 
Uherska.

Proč v roce 1990 Puls skončil?
Bylo mi řečeno, že musí skončit, protože 
je financován z veřejných peněz. To jsem 
uznal, v té době se začal uplatňovat úplně 
nový náhled na ekonomiku. Dostal jsem 
vzápětí nabídku dělat šéfredaktora týde-
níku Nové Hradecko, který byl následně 
přejmenován na Hradecký kurýr. Byl to ti-
tul, který jsem vedl asi tři roky, ale pak nás 
převálcovala bývalá Pochodeň, neboť měla 
obrovskou finanční podporu z Německa. 
V ten moment skončila moje oficiální no-
vinářská kariéra, od té doby se „živím“ jako 
spisovatel.

Jako spisovatel máte na kontě 12 ti-
tulů, vaše zatím poslední knížka se 
jmenuje Kluk ze Žižkova a pojednává 

o životě herce Jiřího Krampola. Jak 
tato spolupráce vznikla?
Jiřího Krampola jsem měl rád už od dětství 
jako herce a člověka s velkým smyslem pro 
humor. Osobně jsme se potkali při křtu mé 
knížky o sudetských Němcích a při té pří-
ležitosti mě napadlo zpracovat jeho životní 
příběh. Nikdy nezapomenu, co mi na to bez 
sebemenšího zaváhání řekl: „Jdu do toho!“ 
(smích). Scházeli jsme se pak každý měsíc 
poblíž Pařížské ulice, kde donedávna byd-
lel, a povídali si. Navzdory tomu, že občas 
ve svých komentářích k veřejnému dění 
přitvrdí je to slušný, citlivý a velice férový 
člověk, navíc velmi dobrý herec a show-
man. Prostřednictvím této knihy jsem chtěl 
seznámit veřejnost s Krampolem nejen 
jako s uměleckou osobností, ale jako s člo-
věkem, který ve svém osobním životě řeší 
ty samé problémy a starosti, jako každý 
z nás. Nechal mě hodně nahlédnout pod 
pokličku, čehož si velmi vážím.

Vy také milujete humor, napsal jste 
i několik humoristických povídek. 
Podle dvou vašich literárních předloh 
se teď dokonce chystá film, který se 
odehrává v nejmenovaném městě, ale 
podle mnoha indicií je jasné, že jím 
je váš rodný Hradec Králové. Můžete 
prozradit něco víc?
Půjde o příhody plavčíka hradeckých měst-
ských lázní, který přes léto působí na Stří-
brném rybníce. Režie se ujme Tomáš Mag-
nusek, scénář píše proslulý Petr Markov, 
který je podepsán pod scénáři k filmům, 
jakými jsou Konec vodníků v Čechách nebo 
trilogie Slunce, seno... Obě humoristic-
ké novely Vlnobití a Uhni se, topí se! jsem 
napsal společně s Rudou Vítkem, který je 

Zleva: Jiří Polák, Hana Krampolová, Jiří Krampol

Pohlednice s kresbou J. Cimpricha vydaná u příležitosti vydání „Vlnobití“.
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vlastně předobrazem hlavního hrdiny – 
plavčíka. Myslím, že to bude velmi zajímavý 
snímek i pro všechny Východočechy, neboť 
Tomáš Magnusek je Náchoďák a nechal 
se slyšet, že by byl rád, kdyby se exteriéry 
točily kompletně ve východních Čechách. 
V plánu jsou lokality jako Babiččino údolí, 
ZOO Dvůr Králové nad Labem nebo zmi-
ňovaný Stříbrňák. Je to skvělý pocit, když 
chtějí vaše texty převést na plátno scená-
rista a režisér takto zvučných jmen. Jako 
autorská dvojice jsme první humoristický 
příběh začali psát v 25 letech, což už je 
opravdu dávno. A že jsme u toho vydrže-
li prakticky dodneška… no to je skoro zá-
zrak! Ještě bych rád dodal, že novější titul 
doprovodil svými obrázky královéhradecký 
humoristický kreslíř Jarda Cimprich, ten 
první z roku 2005 ilustroval Neprakta.

Ten Neprakta, který s Miroslavem 
Švandrlíkem spolupracoval na Čer-
ných baronech?
Přesně ten, moc příjemný, sympatický 
pán, který trochu koketoval s paranormál-
ními jevy. Jednou jsme s Rudou byli u něj 
doma, bydlel ve vile, která vypadala jako 
hrad. Tmavé chodby uvnitř působily ponu-
ře a u schodiště v prvním patře vítal ná-
vštěvníka mohutný rytíř v brnění. Jak nás 
tam domácí pán tak provázel, se stoickým 
klidem vyprávěl, že v noci v domě řádí du-
chové. To nejpodivnější nás ale čekalo ve 
sklepě - sbírka lidských embryí. On byl 
totiž dřív zaměstnaný na Karlově náměs-
tí v nemocnici a místo, aby ta embrya li-
kvidoval, udělal si z jejich sbírání koníček. 
Trochu podivín, ale zároveň génius ve 
svém oboru.

Jste rodilý Hradečák, přirostlo vám 
město k srdci?
Rozhodně, s Hradcem jsem de facto srost-
lý; mám zde rodinné zázemí a řadu dobrých 
přátel. Vždycky mě ale také lákala Praha, 
hlavně profesně. Toužil jsem v Praze pra-
covat, ale v Hradci mít domov, svůj přístav. 
To se mně nakonec aspoň zčásti podařilo.

Michaela Zumrová

Jiří Polák
• Narodil se v Hradci Králové.

• Vystudoval umělecko-
průmyslovou školu v Turnově, 
po vojně však začal pracovat 
v rozhlase a u novinářské, 
potažmo spisovatelské kariéry 
zůstal dodnes.

• Takřka pět let redigoval měsíčník 
Puls vycházející v Hradci 
Králové, tři roky šéfoval týdeníku 
Hradecký kurýr, na kontě má 
rovněž 12 knižních titulů.

Na návštěvě u Neprakty - zleva: spoluautor novely „Vlnobití“ Rudolf Vítek, Neprakta, Jiří Polák.

léto 2017 Rozhovor
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Když tedy pár vteřin po vypití loku 
vína už necítím jeho chuť, zvolila jsem 
nekvalitní ročník?
Tak máte pravděpodobně co dočinění 
s chemicky vyumělkovaným vínem, platí to 
ale u všech pochutin. Dneska dokáže che-
mie strašně moc věcí, z čehokoli uděláte 
cokoli. Vědci dokonce zkoušejí vytvořit 
univerzální hmotu obohacenou o proteiny, 
minerály a další důležité látky. Ta hmota 
se bude jíst vidličkou, v níž bude otvor na 
vložení kapsle, která bude vonět třeba po 
uzeném. Takže budete jíst hmotu, ale jak 
vám pod nosem zavoní ta kapse, nabudete 
dojmu, že jíte uzené (smích).

Proč by měl člověk vůbec na degustaci 
vyrazit, co mu taková akce přinese?
Někomu osvětu, někomu poznání, někomu 
zážitek, to záleží na každém. Degustace jsou 
o informacích a vlastním pocitu, který si 
člověk pěstuje na základě informací, které 
má, nebo během degustace dostává. Buď 
můžete tříbit svůj jazyk, nebo teprve pozná-
vat. Kvalitní degustace vám má také udělat 
v hlavě pořádek, nikoli zmatek.

Když by se mi ještě úplně nechtělo 
vyrazit na nějakou veřejnou degustaci 
a naopak si chtěla jen tak vychutnávat 
doma v křesle, existuje nějaká rada, 
jak na to?
Ústa jsou rozdělena do čtyř sekcí, přičemž 
každá je specialistou na něco jiného. Jedna 
na hořké, jedna na sladké, další na kyselé 
a slané. Abyste získala komplexní chuťo-
vý profil, tak je třeba dostat degustovanou 
pochutinu do všech sekcí. Třeba víno se má 
právě proto poválet v ústech, kdybyste to 
ale udělala s kávou, tak si opaříte jazyk a je 

po degustaci, takže káva se srká ze lžičky, 
čímž se ochlazuje a také okysličuje. Navíc 
ji tak dostanete všude, kam ji potřebujete. 
Taková čokoláda se degustuje vůbec jedno-
duše, jazykem se zevnitř „rozpatlá“ po puse 
a je to. Whisky je trochu náročnější, všech-
ny tyto aromatické alkoholy by se totiž měly 
degustovat v pokojové teplotě, rozhodně 
nezahřívat. Všechny destiláty vyjma vodky 
se tradičně podávají v pokojové teplotě, ne 
vychlazené. Když už si je chcete zchladit, 
vložíte do sklenky tři kostky ledu, které se 
rychle promíchají, a potom je hned vyndáte. 

Cílem je nápoj jen zchladit, ne naředit. Po-
kud bychom se bavili konkrétně o whisky, 
tak ta by se měla pro běžné pití zředit pra-
menitou vodou do té míry, aby vám chutna-
la. Skotové tvrdí, že whisky by měla chutnat 
každému - i ženám.

Tak pánové víc vydrží a dají si ostřejší, 
zatímco dámy spíše ředí, ne?
To o sobě chlapi rádi říkají, že čím jsou star-
ší, tím raději mají ostřejší whisky, protože 
jsou propití. To je však nesmysl. Člověk je 
na vrcholu svých chuťových vjemů kolem 

Vínem je třeba se propít, 
čokoládou projíst

Patříte mezi požitkáře a rádi objevujete nové chutě, vůně a barvy? Tak to je ideální čas vyrazit na nějakou tu degustaci 
a rozšířit si obzory. A nemusí jít jen o víno, degustovat totiž můžete takřka jakoukoli pochutinu – třeba čokoládu, whisky 
nebo olivový olej. Důležité je, aby to byla pochutina skutečně kvalitní. „To poznáte podle toho, že vám po konzumaci 
zůstane na zadní straně jazyka dlouhá, klidně několik desítek vteřin trvající příjemná dochuť,“ říká v  rozhovoru pro 

Quartier degustátor Petr Kupček z hradecké Vinárny Boromeum.

podzim 2017 Gastro
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Více informací:

www.mlsoun.eu

rezervace: 

e-mail: degustace@mlsoun.eu

telefon: +420 725 88 55 96

MLSOUN s.r.o.

Špitálská 183

500 03 Hradec Králové
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třicátého roku. V té době už má zkušenos-
ti, rozum a i fyziologicky dozrává. Cokoli po 
tomto roce života už jde kvalitativně tak ně-
jak dolů (smích). Ne, ale skutečně se to zlo-
mí a kvůli tomu potřebují chlapi ostřejší jídlo 
nebo právě silnější whisky. Není to ale tím, 
že by se k tomu propili, jen jsou méně citliví. 
To je taky důvod, proč jsou profesionálové 
v posuzování kávy či master blendeři v des-
tilerkách lidé kolem třicítky.

Degustacím se věnujete už šest let, 
vypozoroval jste za tu dobu u Čechů 
nějaké preference nebo návyky ve vý-
běru pochutin, třeba právě vína?
Poslední dobou pozoruji, že začátečníci 
vínomilci chtějí suchá vína, protože se do-
zvěděli, že je pijí odborníci. Suché víno zna-
mená nízký zbytkový cukru, jen do čtyř gra-
mů. Z logiky věci jim taková vína nechutnají 
a jsou zklamaní, moravská vína mají často 
vysokou kyselinku. Když jim pak nalijete ně-
jaké polosuché, kde se zbytkový cukr pohy-
buje do 12 gramů, tak jsou najednou nadše-
ní. Zbytkový cukr vínu zkrátka sluší.

Existuje nějaké pravidlo, jaká vína při 
jakých příležitostech podávat?
Každé víno má svoji příležitost. Když si 
s vámi teď budu chtít do hloubky povídat 
nejen o víně, tak si k tomu nedáme jed-
noduché, snadno pitelné víno, ale naopak 
složité, které rozvíří myšlenky a donutí nás 
přemýšlet. Když spolu budeme třeba u ba-
zénu jen tak ve vedru klábosit, tak si naopak 
dáme lehoučké víno, žádné velké chutě, spí-
še čisté, hladké, harmonické. No a konečně 
když budeme sedět v zimě u krbu a venku 
bude sněžit, tak si otevřeme nějaké vynikají-
cí červené. Zkrátka a jednoduše, každé víno 
se hodí k nějaké příležitosti, kromě šampaň-
ského, to se hodí k jakékoli.

Pořád platí, že dvojka vína denně pro-
spívá našemu zdraví, nebo je to jen 
marketingový tah vinařů?
Naopak, zjistilo se, že si jako prevenci musí-
te dát denně ideálně až čtyři deci. Je hodně 
výzkumů, které potvrdily příznivé účin-
ky pití vína na lidské zdraví. Víno je v to-
mhle takový král, ale samozřejmě to musí 
být s rozumem. Když si ale porovnáte víno 
s jinými druhy alkoholu, tak třeba v pivu je 

kromě samotného alkoholu obsaženo ob-
rovské množství cukru a také tekutiny. Tvr-
dý alkohol, který máme rádi, takže převážně 
rumy a whisky, zase prochází stařením. To 
znamená, že zrál v sudech, ze kterých získal 
barvu, vanilkové tóny a právě s tím si tělo 
neumí poradit. Umí si poradit s čistým al-
koholem, takže jako ideální nápoj se ukázalo 
víno, které neprošlo žádnou destilací, žád-
ným vařením, ale jen a pouze přirozeným 
kvašením.

Mezi lidmi kolují o víně různé mýty 
a dogmata, jaká je podle vás ta nej-
větší?
Asi největší dogma, které se s vínem táhne, 
je věta: sladký víno nepiju, bolí mě z něho 
hlava. Na to rád odpovídám otázkou, jestli 
když si dá dotyčný večer sladkou buchtu, 
zda se ráno také budí s bolehlavem (smích). 
Je to nesmysl, tohle bolení hlavy nezpůso-
buje v žádném případě cukr, ale síra. Stává 
se to u levnějších sladkých vín většinou ze 
supermarketu, u kterých je předpoklad, že 
si v regále na svého kupce nějakou dobu po-
čkají. U sladkých vín je vyšší podíl zbytko-
vého cukru, který se může v lahvi druhotně 
rozkvasit, což by byl průšvih a muselo by se 
komplet vylít. Aby se to nestalo, tak vinař, 
který dopředu ví, že jeho víno čeká takový 
osud, ho víc zasíří. Když pak vypijete hod-
ně takového vína, vypijete hodně síry, tak 
z toho vás pak bolí ta hlava.

Za svůj život jste musel degustovat 
už spousty vín, utkvělo vám některé 
zvlášť v paměti?
Jednou se mi poštěstilo dostat se na degu-
staci vín Barolo z oblasti Piedmont v Itálii, 
kde se pěstují nejslavnější lískové oříšky na 
světě. Byl to opravdu zážitek. Odrůda Ne-
bbiolo, ze které se Barollo vyrábí, je speci-
fická svou náročností a složitostí, takže její 
jedinečnost oceníte až za 40 let. Minimálně 
40 let to víno potřebuje ležet, aby dalo to, co 
má ve svém rodokmenu, ve svém potenciá-
lu. To je trochu nešvar i našeho moravského 
vína. Na Moravě a v Čechách se vyprodukuje 
moc dobrých vín, ale nikdo to neocení, pro-
tože ta vína se vypijí příliš mladá, moc brzy 
a nestihne se projevit jejich potenciál. Kdy-
by některá vína tak 15 až 20 let zrála, to by 
byla teprve paráda!

S čím na degustacích začít? Vínem, 
kávou nebo snad whisky?
Možná to bude znít jako klišé, ale je to ce-
loživotní cesta. Vínem a whisky se musíte 
propít, čokoládou projíst. Zkrátka hodně 
zkoušet a tříbit si svůj jazyk.

Michaela Zumrová

„Člověk je na vrcholu svých 
chuťových vjemů kolem 

třicítky.“
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Jak se rýmuje 
dýně a kuchyně
Kdybyste měli říct jednu barvu, která pro vás charakterizuje podzim, sází se s vámi redakce 
Quartieru, že je to dost možná oranžová. Nejen že široká paleta jejích odstínů zdobí v tuto roční 
dobu listy stromů, ale jasně oranžově se na nás doslova smějí dýně, které se postupně i u nás 
stávají symbolem podzimu.



Dýně Hokkaido

Správněji japonské dýně. Pokud 
už Češi vaří z dýně, většinou je to 
Hokkaido. Jejich výhodou je, že se 
nemusí loupat, jejich dužina je pev-
ná a obsahuje dost škrobu. Chutí se 
podobá bramborám nebo pečeným 
kaštanům. Je celkem malá – větši-
nou váží mezi půl kilem a dvěma 
a půl kily.

Máslová dýně

Vypadá trochu jako hruška. Dužina 
má nejen výraznější barvu, ale ze 
všech dýní asi i nejvýraznější chuť. 
Tepelnou úpravou v ní probudíte 
jemné, máslovo-oříškové tóny, pře-
devším když ji upečete. Máslovou 
dýni vždy loupejte, kromě pečení – 
to může být i neloupaná.

Muškátová dýně

Většinou je opravdu velká. Má sytě 
oranžovou dužinu a slupka může 
být zbarvená od zelené až po oran-
žově hnědou. Dužina je relativ-
ně měkká a obsahuje hodně vody 
a málo škrobu. Dovolí vám využití 
nasladko i naslano. Muškátovou 
dýni loupeme.
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CUKROVKÁŘI

BEZLEPKÁŘI

DIETÁŘI

VEGETARIÁNI

MILOVNÍCI SVÍČKOVÉ

Chcete zhubnout?  Zhubněte s Martinou

Žádný 
problém

Dokáži Vám, že zhubnout je možné i bez mučení dietou.

739 236 923
martina-jandova.cz

Dusíme tak dlouho, dokud nemáme hlad-
ký krém, občas promícháme. V případě 
potřeby lze dopracovat ponorným mixé-
rem. Před podáváním dochutíme špetkou 

Dýni řada z nás vnímá především v souvis-
losti s oslavami Halloweenu, ale v našich 
kuchyních pořád ještě nezdomácněla. Po-
kud jste si ani vy dosud netroufli z dýně 
vařit, má pro vás Quartier několik receptů, 
kterými letos na podzim spolehlivě okouz-
líte kohokoliv. A nemusíte se bát, jsou tak 
jednoduché, že je zvládne i kuchařský za-
čátečník.

Dýňový krém

Suroviny:
dýně Hokkaido
cibule
olivový olej
sůl
sójová omáčka

Dýni omyjeme, rozkrojíme a vydlabeme 
dužinu. Nakrájíme na kostky cca 1x1 cm. 
Mezitím na kapce olivového oleje zpění-
me na kostičky nakrájenou cibuli, přidáme 
kostky dýně a po chvilce podlijeme vodou. 

soli a sójovou omáčkou, dle chuti můžeme 
přidat také estragon či muškátový oříšek. 
Na talíři zdobíme praženými dýňovými se-
mínky a kapkou olivového oleje.

Uvaříme zeleninový vývar tak, že ve vět-
ším hrnci přivedeme k varu zeleninu (ci-
bule, mrkev, celer, petržel, pórek) zalitou 
vodou a ochucenou kořením (bobkový list, 
pepř, bylinky dle chuti) a vaříme půl hodi-
ny až hodinu.

Mezitím dýni pokrájíme na malé kous-
ky. Na rozpáleném oleji orestujeme na 
kostičky nakrájenou cibuli, přidáme rýži 
a společně restujeme dvě až tři minu-
ty. Přilijeme bílé víno a mícháme, dokud 
se nevsákne do rýže. Do hrnce přilijeme 
třetinu vývaru a za stálého míchání ho ne-
cháme vsáknout. Přidáme nakrájenou dýni 

Dýňové rizoto se 
šalvějí
Suroviny:
1 litr zeleninového vývaru
300 g očištěné dýně
1 cibule
2 lžíce olivového oleje
300 g rýže
200 ml suchého bílého vína
60 g másla
sůl, pepř
12 lístků šalvěje
100 g strouhaného parmazánu
piniové oříšky

a postupně přilíváme i zbytek vývaru, do-
kud nedosáhneme krémové konzistence 
rizota a samozřejmě i změknutí rýže. Ho-
tové rizoto zjemníme máslem a dochutí-
me solí a pepřem. Podle potřeby můžeme 
při vaření podlévat dalším bílým vínem.

Vedle v jedné malé pánvičce na pár kap-
kách olivového oleje rychle orestujeme 
šalvějové lístky. V druhé pak lehce opraží-
me pinové oříšky.

Naservírované porce rizota zdobíme líst-
ky šalvěje, piniovými oříšky a strouhaným 
parmazánem.

podzim 2017 Gastro
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CUKROVKÁŘI

BEZLEPKÁŘI

DIETÁŘI

VEGETARIÁNI

MILOVNÍCI SVÍČKOVÉ

Chcete zhubnout?  Zhubněte s Martinou

Žádný 
problém

Dokáži Vám, že zhubnout je možné i bez mučení dietou.

739 236 923
martina-jandova.cz

inzerce

Dýňový koláč
Suroviny na těsto:
160 g polohrubé mouky
1/2 sáčku prášku do pečiva
160 g cukru krupice
špetka soli
1/2 lžičky mletého zázvoru
špetka mleté skořice
2 lžíce mléka
100 ml rostlinného oleje
2 vejce
500 g nastrouhané syrové dýně

hrst vlašských ořechů

Suroviny na krém:
100 g másla
100 g měkkého krémového sýra typu žervé 
(například lučina)
80 g cukru moučka

Nejprve prosejeme polohrubou mouku 
a prášek do pečiva. Přidáme cukr, sůl, ko-
ření a promícháme metličkou. V jiné misce 
prošleháme vejce, mléko a olej. Tekutou 
vaječnou směs nalijeme ke směsi mouky 
a cukru a krátce metličkou promícháme, 
než se vše spojí na řídké těsto. Do těsta 
vmícháme nastrouhanou dýni a nasekané 
vlašské ořechy. Nalijeme do koláčové for-
my, vymazané a vysypané, a dáme péct při 
180 stupních na 35 minut. Upečený koláč 
necháme vychladnout. Utřeme společně 
máslo, krémový sýr a cukr tak dlouho, až 
vznikne světlá pěna, zhruba deset minut. 
Krém pak natřeme na vychladlý koláč a ne-
cháme chvíli ztuhnout v lednici a ozdobíme 
vlašskými ořechy.

Emil Stelinger
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Připravit svatomartinskou husu nevyža-
duje nadprůměrné kuchařské schopnosti. 
Potřebujete ale pár dobrých triků, které 
vykrmenou husu promění ve vynikající pe-
čínku. Samotným nákupem husy to začíná. 
Pokud máte možnost, kupte husu od ma-
lého chovatele, případně od farmáře. Máte 
tak jistotu, že se vám na stůl dostává zvíře, 
které prožilo spokojený život na čerstvém 
vzduchu, a ne ve velkochovu, jehož původ 
a podmínky jsou navíc obtížně dohledatel-
né. To samozřejmě neznamená, že v běž-
né obchodní síti nemůžete koupit kvalitní 
husu, jen ta pravděpodobnost je samozřej-
mě menší.

Důležité je začít s přípravou už o den dřív. 
Husu pečlivě omyjeme, odstraníme zbytky 
peří a přebytečný tuk. Ten ale nevyhazuje-
me, později ho přidáme k huse do pekáče. 
Husu pečlivě osušíme a pak ji vydatně oso-
líme a posypeme celým kmínem. Důležité 
je nezapomenout se solením a kmínováním 
ani na vnitřek. Poté husu necháme přes 
noc odpočinout v lednici.

Druhý den si ale musíme pořádně přivstat: 
pokud chceme obědvat v poledne, nezbývá, 
než nařídit budík na druhou ranní a vyndat 
husu z lednice. Kdybychom ji totiž z led-
nice dali rovnou do trouby, nedosáhli by-

chom vinou teplotního šoku šťavnaté husí 
pečínky. Dobrá zpráva je, že si ještě můžete 
jít lehnout. O půl páté nás ale čeká další bu-
díček. Pak máme asi půl hodiny času, než 
husu svěříme troubě. Tento čas nám boha-
tě postačí pro vše potřebné.

Nakrájíme jablka, hrušky a švestky a v míse 
je promícháme s rozmarýnem a majorán-
kou. Takto vzniklou směsí naplníme husu 
a vložíme ji prsíčky dolů na pekáč. Pokud 
nám ovoce zbyde, naskládáme je okolo 
husy a do pekáče nalijeme ještě trochu 
vody. Pokud postupujeme podle tohoto 
návodu, je asi pět hodin ráno a my vklá-

podzim nA tAlíři v duchu trAdice:

Svatomartinské 
posvícení

„Na svatého Martina, kouřívá se z komína.“ Jednou z tradic, kterou zcela neodnesl čas, je svatomartinské posvícení 
s nezbytnou pečenou husou. Pokud se bojíte, že něco takového jako příprava posvícenské husy je nad vaše síly, máme 

pro vás řešení: v redakci Quartieru jsme vše vyzkoušeli krok za krokem a tady je zaručený postup, jak na to.

podzim 2017 Gastro
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Co budete potřebovat?
cca 3 kg vážící husu
250g švestek (třeba i sušených)
250g jablek
250g hrušek
rozmarýn, majoránka
sůl, kmín

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

Nakrájíme si dvě cibule a ve středně vel-
kém hrnci je zpěníme na dvou lžicích husí-
ho sádla. Přidáme nakrouhané nebo jemně 
nakrájené zelí a víno a také cukr, ocet, sůl 
a kmín v množství dle chuti. Dusíme do 
měkka, podle potřeby podléváme vodou 
nebo dalším svatomartinským vínem.

Podáváme s bramborovými knedlíky nebo 
šiškami.

dáme husu do trouby předehřáté na 130 
stupňů. Při této teplotě ji budeme péct až 
do pravého poledne. Nezapomeňme pekáč 
zakrýt – buď jeho vrchním dílem, nebo 
alobalem. Teď přichází první zaslouže-
ná odměna: můžeme se vrátit do postele 
a s klidem nařídit budík třeba až na desá-
tou hodinu.

Pak vstáváme už do příjemné vůně pečící se 
husy. Otočíme ji prsíčky vzhůru, propíchá-
me vidličkou (to aby vyteklo sádlo) a od této 
chvíle průběžně poléváme šťávou a odebí-
ráme lžící vypékající se sádlo. Asi o půl dva-
nácté pekáč odkryjeme, aby kůže byla zlatá 
a křupavá. A nakonec dobrá rada nad zlato: 
každá trouba peče trochu jinak, každá husa 

se chce péct trochu jinak, a tak je možné, 
že zrovna vy ji budete péct o něco déle. Ne-
podléhejte panice a raději trochu posuňte 
oběd, než abyste ji jedli nedopečenou. Až 
vaši spolustolovníci ochutnají výsledek va-
šeho kuchtění, určitě vás pochválí.

Emil Stelinger
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Gastronovinky 
od Coolinářky
Ani v létě hradecká gastro-scéna tak úplně nezahálela. Otevřelo hned několik zajímavých 
podniků, které vám na následujících řádkách představím.
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trhy stromovkA
Ve Stromovce 743, Hradec Králové

Něco podobného v Hradci chybělo! V hra-
decké Třebši bylo otevřeno moderní tržiště 
s krámky lokálních výrobců a farmářů. Jsou 
zde dvě řeznictví, květinářství, pekař, zdra-
vá výživa, obchod s delikatesami i s moř-
skými rybami. Nechybí tu příjemná kavár-
na, pivotéka a hned dvě vinotéky. Zkrátka 
to nejlepší pod jednou střechou!

pivovArské domy 
A hrAdecký klenot
Velké náměstí 26, Hradec Králové

Ambiciózním počinem zdá se být nový 
pivovar Hradecký klenot a restaurace Pi-
vovarské domy. Místní ležák plzeňského 
typu už brzy nejspíš ochutnáme ve většině 
hradeckých pivnic. V místech, kde bývala 
legendární Kavárna U knihomola je restau-
race Pivovarské domy, která nabízí tradiční 
česká jídla v moderním hávu a ten nejlepší 
servis. Rozhodně stojí za návštěvu!

zmrzliBAr
V Lipkách/Baarova, Hradec Králové

Letos se v Hradci kvalitní zmrzlině dařilo. 
Důkazem toho budiž nový stánek v Lip-
kách - Zmrzlibar! Nejen, že jde o originální 
přestavbu nevzhledného novinového stán-
ku, ale uvnitř pro vás denně chystají nové 
druhy točené zmrzliny z čerstvých surovin. 
V nabídce je také vždy jedna alkozmrzka, 
například aperolová, pivní či vaječný likér.

Text i foto: Svatava (Coolinářka) Vašková

mAine coon 
coffee & toAsts
Gočárova 1229, Hradec Králové

Pro všechny milovníky koček a dobré kávy 
místo zaslíbené! Možná znáte koncept ko-
čičích kaváren: sedíte u dobré kávy a na 
klíně vám vrní přítulná číča. A na ty nejpří-
tulnější, mainské mývalí, vsadili v nové ka-
várně na Gočárově třídě. Podnik je zároveň 
chovnou stanicí tohoto plemena, takže si 
zde můžete kočičího miláčka i pořídit.

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.

krAft
Pospíšilova 281, Hradec Králové

V areálu Pilnáčkovy továrny vybudoval 
známý kavárník Jakub Fabián podnik se za-
jímavým konceptem: přes den funguje jako 
kavárna a večer jako multikulturní klub, 
otevřený kvalitním hudebním a divadelním 
žánrům. Kraft je vlastně mladším souro-
zencem oblíbené kavárny Café na kole, tak-
že i zde můžete ochutnat výběrovou kávu 
a otestovat i její alternativní přípravy.

Gastropodzim 2017
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Maďarsko patří k evropským vinařským 
velmocím. Maďarská bílá vína z oblasti Ba-
dacsony nebo legendární víno Býčí krev 
dobře známe i u nás. Do světa nejvíc pro-
nikla dezertní tokajská vína, která se sta-
la oblíbenou delikatesou na královských 
dvorech. Sladké víno zachutnalo také fran-
couzskému panovníkovi Ludvíku XIV., kte-
rý tokajské nazval králem vín a vínem králů.

Zlatavé tokajské je vlajkovou lodí všech 
maďarských značek. Vyrábí se z hroznů 
sklizených ve vymezené oblasti na severu 
Maďarska kolem hory Tokaj. „Historie to-
kajského aszu začíná ve středověku. Podle 
jedné z legend vzniklo v době, kdy velkou 
část Maďarska okupovala Otomanská říše. 
Turci plenili vesnice a lidé se před nimi 
skrývali. Nikdo neměl čas trhat hrozny. 
Když se později na vinice vrátili, viděli, že 
na keřících zůstaly bobule obalené plísní. 
Sklidili je a vyrobili víno jako obvykle. Na 

jaře pak zjistili, že je mnohem sladší než kdy 
předtím. Přišli na to, že obsah cukru je vyšší 
kvůli plísni,“ říká Pál Visztenvelta z vinař-
ství Grof Gedenfeld.

Sladké aszu se vyrábí z přezrálých scvrk-
lých hroznů napadených ušlechtilou plísní 
šedou. Hrozny se sklízejí později, až někdy 
v listopadu.

O práci s vínem vypráví i pokračovatelka 
rodinné tradice dalšího z vinařství v oblas-
ti, Tereza Benkö. „Máme rodinné vinařství. 
Šéfem je můj bratr, ale pěstovat révu začali 
naši rodiče. Vinařství pro ně bylo koníčkem, 
zábavou na víkendy,“ vzpomíná. „Když bratr 
vyrostl, řekl si, že je to hezká práce a dobrý 
život. Přikoupil nějaké vinice a vinohrad-
nictví se věnuje dodnes.“

„Jsme na to sami dva. Přes léto pomáhají na 
vinici další tři čtyři lidi, při sklizni je jich 

o pár víc. Zlepšila se kvalita i množství vína, 
které vyrobíme. Víc než tři hektary půdy 
však nechceme. Máme z nich 15 až 20 tisíc 
láhví vína,“ říká. „Dodáváme do několika 
restaurací a jednoho obchodu v Budapeš-
ti. Většinu vína však prodáme lidem, kteří 
přijdou přímo sem. Někteří se zdrží. Poví-
dáme jim o tokajském regionu a prohlédnou 
si sklepy. Jsou spokojeni a my také. Bylo to 
dobré rozhodnutí,“ je přesvědčena Tereza 
Benkö.

„Region proslavila sladká vína, ale dělá-
me také běžná suchá nebo polosladká vína. 
Sladkého vína se nedá vypít moc – tak skle-
ničku po jídle nebo k dobrému dezertu. Sama 
mám ráda aszu k rokfóru nebo k husím já-
trům. Není to víno pro každý den, ale pro 
zvláštní příležitosti,“ uzavírá Tereza Benkö.

(red)

tokAjské:

Král všech vín, 
víno všech králů

podzim 2017 Gastro
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Podzim, vína čas
Není během roku pro vinaře i milovníky vína pernější období, než to mezi srpnem a listopadem. 
Na vinicích dozrává a posléze se i sklízí víno, potom kvasí burčák, a nakonec se připravuje dlouho 
očekávané Svatomartinské víno. Napilno je v těchto měsících ve sklepě i u sklenky a vše je zahaleno 
do velkého očekávání, jakýže ten nový ročník bude.

doBrý roČník 2017

Ačkoliv vinaři skutečně nechtějí předvídat 
kvalitu letošního vína, spíše panuje vesměs 
přesvědčení o dobrém ročníku 2017. I přes 
dubnové a květnové mrazíky, které vinaře 
připravily o část úrody, měly nakonec hroz-
ny v létě dostatek slunce, aby řádně vyzrá-
ly. Střídání teplých a deštivých dnů, které 
letos nepřálo tuzemské dovolené, právě 
vinaři naopak uvítali a očekávají díky tomu 
aromatická vína. Paradoxně i suché dny 
úrodě prospěly, protože o to méně muse-
li vinaři bojovat s houbovými chorobami, 
které jindy hrozny napadají. Co do rozsahu 

by letošní úroda měla být spíše průměrná, 
naopak cukernatost se očekává vyšší. Když 
to všechno dáme dohromady, mohla by být 
letošní vína aromatická, chuťově výraznější 
a velmi příjemná.

BurČák, nápoj BABího 
létA

První, co z letošních hroznů ochutnáme, 
však bude burčák. To, že popularita tohoto 
nápoje rozhodně neklesá, potvrzuje i Mi-
loš Kunc, majitel královéhradecké Vinotéky 
u Mazlíka. „Každý rok ho prodáme několik 

Vinaři vám řeknou, že mají napilno celý 
rok, protože práce na vinici a ve sklepě 
vlastně nikdy nekončí. Ale shodnou se, že 
mezi srpnem, kdy hrozny sbírají poslední 
slunné dny, a 11. listopadem, kdy všich-
ni s očekáváním ochutnají první doušky 
letošního vína, je jejich pracovní tempo 
přece jen hektičtější. Zejména v rodinných 
vinařstvích je při vinobraní nouze o každou 
ruku. Od konce srpna musí všichni na vinici 
a vše ostatní jde stranou - na prvním místě 
je dostat včas úrodu do sklepa. Samozřej-
mě se myslí i na burčák, který na Moravě 
i v Čechách všichni vyhlížejí už s poslední-
mi srpnovými dny.

podzim 2017 Gastro



snadno. Označení „burčák“ je totiž vy-
hrazeno opravdu jen pro nápoj vyrobený 
z hroznů, které uzrály v Čechách a na Mo-
ravě. Vše ostatní může být prodáváno pou-
ze pod názvem „částečně zkvašený hroz-
nový mošt“. Zvláštností je, že kromě České 
republiky, Slovenska a Rakouska burčák 
téměř nikde jinde nenajdeme, a to ani ve 
vyhlášených vinařských velmocích.

Čekání nA mArtinA

Mezitím, co vinárnám a restauracím vládne 
burčák a moravské obce i města žijí slav-

nostmi vinobraní, starají se vinaři ve sklepě 
o mladé víno, aby doputovalo na stůl ne-
dočkavcům už 11. listopadu, tedy na svátek 
svatého Martina, jako tomu v naší zemi 
bývalo už dávno. „Tradiční vinařský zvyk 
ochutnávat mladé víno právě na svátek 
svatého Martina se postupně vytratil, až byl 
v roce 2005 lety obnoven a Svatomartinské 
víno je rok od roku oblíbenějším produktem. 
Jeho popularita roste každým rokem, a tak 
vloni bylo vyrobeno a vypito přes dva milio-
ny lahví,“ upozorňuje Miloš Kunc z Vinoté-
ky u Mazlíka, která je dlouho očekávanými 
lahvemi s tradiční siluetou jezdce na koni 
dobře zásobena. Vysvětluje, že k mladému 

hektolitrů. Nabízíme výhradně jen kvalitní 
moravský burčák z Vinařství Víno Hruš-
ka, žádnou náhražku ze zahraničí. Možná 
i proto je pokaždé rychle vyprodaný, a to ho 
v burčákové sezóně nabízíme čerstvý několi-
krát týdně,“ připomíná Miloš Kunc všem mi-
lovníkům burčáku z Hradce Králové i okolí. 
„V loňském roce jsme zákazníkům nabídli 
novinku v podobě burčáku růžového, který 
není tak častý jako bílý a červený, ale stal se 
zákazníky velmi oblíbený a věřím, že bude 
i v letošní burčákové nabídce,“ dodává Kunc.

Jak může běžný spotřebitel poznat kvalit-
ní burčák z tuzemských hroznů? Celkem 

Podzim, vína čas
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a nastal čas hledat si novou. Selská pra-
nostika z roku 1710 o tom rýmuje: “Na den 
sv. biskupa Martina milý hospodář a jeho 
družina husy jedí, víno k tomu pijíce, štěd-
rého Martina chválíce; páni, žáci a kněží se 
radují, neb se jim koledy přibližují. Pacholci 
a dívky svobodu mívají a u jiných pánů se 
zjednávají.”

z jihu frAncie

Nedlouho po Svatomartinském doputuje 
na pulty vinoték další mladé víno, tento-
krát ze sladké Francie – Beaujolais nou-
veau. Jeho tradice se píše teprve od pade-
sátých let dvacátého století a velí ochutnat 
jej třetí čtvrtek v listopadu. Francouzi 
z malých vesniček i velkých měst jej vět-
šinou očekávají a vyhlížejí tak nedočkavě, 
že na otevření první lahve nového ročníku 
čekají ve svém oblíbeném bistru nebo re-
stauraci s předstihem. Dokonce se sázejí, 
jestli bude to letošní vonět více po ostru-
žinách, jahodách, malinách nebo rybí-
zu. „Beaujolais charakterizuje nafialovělá 
barva a silná vůně s ovocným buketem. 
V listopadu je tradičně vyhledávaným ví-
nem pro každou příležitost, je to podobná 
sezónní událost, jako naše Svatomartinské,“ 

hodnotí Miloš Kunc z Vinotéky u Mazlíka. 
„To pravé Baeujolais se vyrábí ve stejno-
jmenné vinařské oblasti na jihu Francie 
z odrůdy Gamay. Je lehké, aromatické a jen 
s minimem tříslovin. Někdy je mu vytýká-
no, že se zrodilo pouze jako marketingový 
produkt, ale bez ohledu na to jej milují lidé 
po celém světě. Oceňují, že si na nic nehra-
je a je tím, čím je – mladým, svěžím vínem, 
které potěší během čekání na vína nového 
ročníku,“ shrnuje Kunc.

víno jAko dárek

Víno si kupujeme nejen jako potěšení pro 
sebe, ale často i jako dárek pro své blízké, 
přátele či kolegy. Ne každý, kdo chce víno 
jako dárek koupit, však dokáže kvalitní 
víno i vybrat. „Pokládáme za samozřejmost, 
že musíme návštěvníkům naší vinotéky 
umět poradit s výběrem vína. Většinou se 
ptáme, zda je obdarovaným muž či žena, 
zda preferuje bílé, červené nebo růžové 
víno či třeba sekt. Dalším kritériem je sa-
mozřejmě i to, zda se má jednat o víno tu-
zemské, nebo zahraniční, případně zda je 
určeno pro skutečného znalce vín. Shrnul 
bych to tak, že víno lze vybírat podle mno-
ha vlastností, ale troufám si říct, že v naší 
vinotéce nikdy nevyberete špatně,“ slibuje 
Miloš Kunc. Dlužno dodat, že Vinotéka 
u Mazlíka nabízí víc, než „jen“ široký výběr 
vína. Nechybí tu třeba zážitkové rumy, de-
likátní paštiky nebo vinné želé a exkluzivní 
čokolády k vínu.

víno znovu oBjevené

Miloš Kunc upozorňuje i na fenomén po-
sledního desetiletí, kterým je raketový ná-
růst zájmu o víno mezi českou populací, 
a to se zvláštním důrazem na víno z Mora-
vy a Čech. „S malou nadsázkou si troufám 
říct, že tento zájem vyvolala nejen masivní 
modernizace domácích vinařských provo-
zů a s tím související zvýšení kvality jejich 
výroby, ale třeba i film Bobule nebo seriál 
Vinaři. I když jde samozřejmě o filmařskou 
zkratku, samotní vinaři vám potvrdí, že jim 
tyto snímky pomohly. Najednou začalo víc 
lidí přijíždět na Moravu a zajímat se o kva-
litní vína z domácí produkce,“ upozorňu-
je Kunc. Mezi řečí připouští, že Vinotéka 
u Mazlíka si za léta své existence našla 
stálou klientelu možná právě proto, že 
i on sám se pravidelně vydává na Moravu 
k vinařům, jejichž víno pak ve své vinotéce 
nabízí.

Emil Stelinger

vínu musíme být tolerantnější, než k tomu, 
které pijeme po roce či déle od sklizně. 
„Mladé víno je tolik jiné právě krátkou do-
bou, která uplyne mezi sklizní a jeho cestou 
ke spotřebiteli. Mladá vína proto nebývají 
tak plná, výrazná či mohutná, ale spíše leh-
čí, ovocná a sametová,“ popisuje Kunc cha-
rakter Svatomartinského vína.

„štědrého mArtinA 
chválíce“

V dávných časech se věřilo, že svatý Mar-
tin vstupuje v předvečer svého svátku do 
domu a jakmile je uvnitř, mění džbán vody 
pro něho nachystaný ve víno. Tradice 
ochutnávat mladé víno na svátek svaté-
ho Martina se zrodila už za císaře Jose-
fa II., kdy se také začalo užívat označení 
Svatomartinské víno. Začátkem listopadu 
končila pracující čeledi u větších sedláků 
a vinařů služba. Některá vína bývala už 
tou dobou ve sklepě „vyčištěna“ a proto 
bylo zvykem ochutnávat novou úrodu. Po-
stupem času se den svatého Martina stal 
středobodem podzimních tradic a vůbec 
života na venkově – děti vyhlížely první 
sníh, hospodyně připravovaly slavnost-
ní oběd, čeledi končívala sjednaná služba 

podzim 2017 Gastro



83

cuvée thomAs - pozdní 
sBěr 2016 - suché
Cuvée Thomas z prémiové řady Family Co-
llection je bohaté na tělnaté Rulandské bílé, 
které dodává vínu plnou chuť a jemné ovoc-
né aroma. Elegantní až citrusově-minerální 
Ryzlink rýnský dodává pikantnost, svěžest 
a zdůrazňuje jedinečnost tohoto Cuvée.
319 Kč

cuvée nikol - pozdní sBěr 
2015 - poloslAdké
Cuvée Nikol patří mezi prémiová vína z řady 
Family Collection. Vznešený výběrový Děvín 
podává vínu krásné ovocné a kořeněné aro-
ma s příjemným zbytkem cukru. Elegantní 
Ryzlink rýnský dodává pikantnost, minerali-
tu a zdůrazňuje jedinečnost tohoto vína.
359 Kč

cuvée cAB. cortisxregent 
- výBěr z hroznů 2015 
(orgAnic)

Barva vína je tmavě granátová, hustá a sytá. 
Ve vůni najdeme višně v čokoládě, koření, 
černý rybíz a jemnou kávu. Chuť vína je 
plná s jemnými tříslovinami. Zrálo ve star-
ších dubových sudech.
299 Kč

sAuvignon - pozdní sBěr 
2015 (orgAnic)
V organických vínech zachytíte jedineč-
nost mikroklimatu, půdy a samotné odrů-
dy, která je pěstována v souladu s přírodou 
a minimálním zásahem člověka. Delikátní 
chuť černého rybízu a citrusů se prolíná 
s mineralitou, která odráží naše Terrior.
249 Kč

trAmín Červený - pozdní 
sBěr 2016 (clAssic 
collection)

Líbivá, jemně aromatická vůně po květu 
růže, fialek s doprovázejícími sladkými tóny 
hrozinek je typická pro tento Tramín. Chuť 
je kořenitá s nižším obsahem kyselin a nabí-
zí se k ovčím sýrům nebo prosciutu.
249 Kč

Pokud vás zaujala možnost vybrat víno 
jako dárek, nebo si prostě jen chce-
te dopřát dobrou lahev pro některý 
z chladných podzimních večerů, ma-
gazín Quartier doporučuje Vinotéku 
u Mazlíka v Rybově ulici v Hradci Krá-
lové. Ze široké nabídky jsme vybrali 
5 výjimečných vín značky Víno Hruška, 
kterými určitě nezklamete žádného mi-
lovníka tohoto nápoje.

5 tipů magazínu

Vinotéka u Mazlíka v Rybově ulici v Hradci Králové. Foto: FiftyFifty kreativní agentura

podzim 2017 Gastro
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Jste pekařka-cukrářka, ale nejíte 
sladké. To je netradiční kombinace, 
jak takové pečení u vás probíhá?
Ze začátku to bylo opravdu zajímavé. Jedi-
né, co z cupcaků jím, jsou korpusy – k těm 
už jsem si našla cestu, ale krémů se ani 
nedotknu. Zpočátku jsem tak musela mít 
k ruce mamku, pekly jsme společně a vy-
mýšlely recepty. Stávalo se, že košíčky 
přetekly, nebo bylo těsto příliš hutné, jindy 
lepkavé jako guma. Tak jsme dokola zkou-
šely, něco přidaly, něco ubraly. Já ochutná-
vala korpusy, ona krémy, vzájemně jsme si 
to ohodnotily a následně vylepšovaly. Tím 
jsme vytvořily jedinečné recepty, které 
mám v hlavě a už je tvořím automaticky. 
Zezačátku jsme to ale musely hodně vyla-
dit, aby cupcaky chuťově seděly, protože já 
je opravdu neochutnávám. Vždycky, když 
to někomu říkám, vzpomenu si na svého 
tatéra, který mi tetoval motiv cupcaku na 
předloktí. To je zase jediný tatér v republi-
ce, který na svém těle nemá jedinou kérku 
(smích).

Takže vás baví ta příprava, alchymie.
Úplně nejvíc mě baví fáze zdobení, ta fi-
nální část. Když si pak prohlížím, co jsem 
vlastníma rukama vytvořila vlastně z niče-
ho, jen z pytlíků mouky a cukru, to na tom 
miluju nejvíc.

Vytvoříte klientům na cupcaku cokoli?
Zákazníci mi ve zdobení buď nechají vol-
nou ruku, nebo řeknou, co by si přáli vy-
modelovat – třeba auto, postavičku z po-
hádky, nějaký text. Jsem schopná vytvořit 

BArBorA jechová:

Cukrářka, která 
nejí sladké

Své první cupcaky upekla jen tak pro radost z prášku ze supermarketu. Dnes si pro její domácí dortíky s nadýchaným 
krémem a nápaditým zdobením jezdí mlsouni z celé republiky. Ona sama přitom sladké vůbec nejí, jako malá navíc 
snila o tom, že bude bytovou designérkou nebo právničkou. „Nikdy by mě nenapadlo, že zrovna já se budu živit pečením, 
potažmo cukrařinou. Ještě tak před dvěma lety jsem si byla schopná v kuchyni pomalu vypíchnout oko škrabkou na 

brambory,“ říká se smíchem dvacetiletá Barbora Jechová z Rychnova nad Kněžnou.

prakticky cokoli. Někdy je to těžší – tře-
ba znaky fotbalových týmů mi občas dají 
zabrat, ale když má člověk pevné nervy, 
zvládne cokoli.

Jak dlouho takový cupcake vydrží, dá 
se konzumovat i druhý den po upe-
čení?
Úplně nejlepší je sníst ho první den, dru-
hý den to ještě jde, ale jde o požitek. Ten 
našlehaný, nadýchaný krém si do druhého 
dne sedne a není to úplně ono. Chuťově už 
to také není úplné „nebe v puse“, krém je 
hutnější. Nejlepší jsou zkrátka v den, kdy je 
předávám.

Cupcaky si řada lidí plete s v Česku 
o trochu známějšími muffiny. Jaký je 
mezi nimi rozdíl?
Muffin je pouze to těsto, korpus. Cupcake 

„Vidět ty zbožné výrazy dětí, 
když dostanou krabičku 

sladkých cupcaků se svou 
oblíbenou pohádkovou 

postavou, je k nezaplacení.“

podzim 2017 Rozhovor
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oproti tomu tvoří i krém a zdobení na po-
vrchu. Hodně lidí si myslí, že je to totožný 
zákusek, což není. Je ale pravda, že i já jsem 
cupcaky objevila díky muffinům. Jednou 
jsem je upekla z krabice od Dr. Oetkera, 
z předpřipravené směsi a nazdobila podle 
obrázků z internetu. Odmalička jsem hod-
ně kreativní a moc mě to bavilo. Začala jsem 
je péct rodině a kamarádům na oslavy, až 
mi fotografka Le Monika z Hradce Králo-
vé poradila, abych si založila facebookovou 
stránku, a tím se to teprve rozkřiklo. V létě 
to bylo už dva roky, co peču na zakázku.

Od té doby jste nasbírala přes tři 
a půl tisíce sledujících a objednávky, 
alespoň co jsem vypozorovala, vám 
chodí z celé republiky.
Pekla jsem už i na Slovensko a Čechům, 
kteří si je odvezli s sebou do Chorvatska. 
Nedávno moje cupcaky letěly také do Řec-
ka. Teď už jsem ve fázi, kdy peču opravdu 

denně a lidé si mě zamlouvají hodně do-
předu, jednu objednávku mám dokonce na 
září 2018.

Nezajídá se vám to každodenní pečení?
Vůbec! A jsem z toho nadšená. Nadšená, že 
jsem našla něco, co mě tak baví, a doufám, 
že jen tak nepřestane. Je skvělé, když se 
z koníčku stane práce.

Kolik cupcaků průměrně vytáhnete 
za den z trouby?
Průměrně asi třicet, záleží, jak se sejdou 
objednávky. Jeden den jich je 120, příští 
třeba jenom 10. Na kostelecký food festival 
jsem jich třeba napekla 700 a nestačily.

Takový byl o ně zájem?
Za dvě hodiny byly pryč. Dala jsem na stá-
nek cedulku, jela domů napéct dalších sto, 
a zatímco jsem stála u trouby, volala mam-
ka, že už mám frontu jako blázen. Lidé si 

raději stoupli do fronty, aby měli jistotu, 
že se na ně dostane (smích). Práce mě baví 
právě kvůli zpětné vazbě a pozitivním re-
akcím. Když vidíte ty zbožné výrazy dětí, 
když dostanou krabičku sladkých cupcaků 
se svojí oblíbenou pohádkovou postavou, 
to je k nezaplacení.

Některé vaše kousky jsou opravdu 
skoro umělecká díla, pečlivě nazdo-
bené, škoda sníst. Když už jsme 
u toho, hodně lidí tápe, jak se vůbec 
cupcake správně jí.
Je spousta návodů, záleží, jestli jste v re-
stauraci nebo doma na zahradě a co máte 
právě na sobě. Tradiční, nejběžnější způ-
sob je oloupat cupcake z košíčku, posta-
vit na talířek a krájet dezertní vidličkou. 
V méně formálním prostředí, třeba mezi 
kamarády, se většinou utrhne spodek 
korpusu, přiklopí na vršek a jí se jako ta-
kový sladký hamburger.

podzim 2017 Rozhovor
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Renault doporučujeRenault doporučuje

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Clio: spotřeba 3,1–7,2 (l / 100 km), emise CO2 85–127 (g/km), Megane: spotřeba 3,4–7,8 (l / 100 km), emise CO2 95–134 (g/km), Talisman: spotřeba 3,4–7,5 (l / 100 km), emise CO2 95–127 
(g/km), Scenic: spotřeba 3,4–7,4 (l / 100 km), emise CO2 90–130 (g/km) Espace: spotřeba 4,2–7,8 (l / 100 km), emise CO2 119–140 (g/km), Kadjar: spotřeba 3,6–7,0 (l / 100 km), emise CO2 99–132 (g/km), Captur: spotřeba 3,4–6,6 (l / 100 km), emise CO2 95–125 (g/km). 
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

   FRANCE CAR      Hradec Králové - Pardubice     www.francecar.cz
       Bří Štefanů 978, Hradec Králové 500 03 tel: (+420) 602 783 755 Dražkovice 156, Pardubice 533 33 tel: (+420) 724 753 452
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Skladové vozy nový Renault
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Napadlo vás, že se budete jednou živit 
právě pečením?
Ani ve snu, v kuchyni jsem totiž byla pěkné 
nemehlo. Opravdu, ještě tak před dvěma 
lety jsem si byla schopná pomalu vypích-
nout oko škrabkou na brambory (smích). 
Chtěla jsem být původně bytovou desig-
nérkou, nebo právničkou, protože jsem 
studijní typ, škola mi vždycky šla. Když 
jsem pak přišila za rodiči s tím, že budu 
péct cupcaky a jednou si k nim otevřu i ka-
várnu, byli hodně překvapení. Nicméně se 
zachovali úžasně, podporují mě a já je na 
oplátku pravidelně podplácím sladkým.

Cupcaky jsou aktuálně hodně trendy, 
nebojíte se, že je to jen módní vlna, 
která v budoucnu opadne?
Pochopitelně mě to občas napadne, věřím 
však, že když se budu posouvat dál a vy-
mýšlet novinky, tak to půjde. Když si uvě-
domíte, jak dlouho lidé kupují větrníky a in-
diány…. Je pravda, že si někteří lidé čas od 
času neodpustí poznámku, že jsem mohla 
být právnička a místo toho „jenom peču“. 
Já jsem ale na sebe pyšná, za dva roky, co 
to dělám, jsem si vybudovala jméno úplně 
z ničeho, lidem moje cupcaky chutnají, líbí 

se jim a já v tom budu určitě pokračovat. 
Doufám, že přijdu na něco, co mé hranice 
posune zase dál. Je spousta možností, co se 
týče druhů náplní, krémů, variant zdobení. 
Věřím, že přijdu na něco originálního.

S cupcaky jste začala v rodném Rych-
nově nad Kněžnou, ale už tu zdaleka 
nejste jediná. Plánujete do budoucna 
rozšíření dál?
Tady v mém blízkém okolí jsem byla úpl-
ně první, znala jsem jen jednu cupcakeká-
řku z Prahy, nikoho jiného. Od té doby, co 
jsem s tím začala já, tak se vynořilo spous-
tu dalších cukrářek, konkurence je větší, 
ale ruku v ruce s tím jdou i vyšší nároky 
na kvalitu, což mi vyhovuje. Do budoucna 
mám se svými cupcaky velké plány. Stu-
duji v Pardubicích management malých 
a středních podniků a ráda bych do bu-
doucna měla vlastní cupcakekárnu, kde by 
měli hosté na výběr z více druhů najednou 
a k tomu si mohli dát i dobrou kávu. Lí-
bilo by se mi fungovat v Hradci a možná 
i v Pardubicích.

Michaela Zumrová 
foto: archiv Barbory Jechové

Barbora Jechová
• Narodila se 4. 7. 1997 

v Rychnově nad Kněžnou.

• Vystudovala Gymnázium J. K. 
Tyla v Hradci Králové, momen-
tálně studuje Fakultu ekono-
micko-správní na Univerzitě 
Pardubice.

• Koníčky: pečení, tanec v taneč-
ní skupině T-BASS, snowboard, 
trekové brusle, cestování.
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88

A hurá ven!
Ačkoli dny se pomalu krátí a sluníčko už tolik nehřeje, rozhodně to neznamená, že máte 
zůstat doma. Naopak! Letošní podzim bude v našem regionu doslova nabitý zajímavými 
akcemi, které by bylo škoda nechat si ujít.

festivAl vínA
23. 9. – Valdštejnský zámek v Jičíně

V Jičíně se koncem září koná Festi-
val vína, na kterém potkáte vinaře 
z Čech i Moravy, na nádvoří zámku 
nebude chybět burčák a výtečné 
delikatesy hodící se k vínu serví-
rované přímo z rukou mistrů své-
ho oboru. Program doplní studenti 
Základní umělecké školy v Jičíně, 
zahraje Cimbálová muzika Dušana 
Kotlára z Liberce a mnoho dalších. 
Vstup je zdarma.

golfový mArAton
22. 9. – Lázně Bohdaneč

Běžci mají 42 kilometrů a golfisté 
42 jamek. Tento turnaj je však vý-
jimečný hlavně svým tématem - 
vzdává hold a čest všem, kteří se 
perou se zdravotní nepřízní osu-
du a také chce všechny motivovat 
k aktivní zdravotní prevenci. Zú-
častněte se i vy a podpořte tak na-
dace Ruce na prsa a STK pro chla-
py. Můžete navíc potkat třeba Petra 
Koukala. www.golfmaraton.cz

hrAdecká drAkiádA
23. 9. – Hradec Králové

Hradecká drakiáda, již po dvaadvacáté, 
je nejen příjemně stráveným odpole-
dnem, ale i zábavou pro celou rodinu. 
Stovky draků na hradeckém nebi pouští 
malí, velcí i senioři. Pro účastníky jsou 
vždy přichystány i další atrakce a soutě-
že, ve staročeském stylu. Nemůže chy-
bět ani posezení s občerstvením. Vstup 
je zdarma. V sobotu od 15 hodin na louce 
za Kauflandem se na Vás těší jak orga-
nizátoři z Centra Sion, tak i magazín 
Quartier.

podzim 2017 Tipy
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svAtohuBertské 
slAvnosti
7. 10. – Kuks

Znovuprobuzená tradice oslav patrona 
všech myslivců s velkolepým ohňostro-
jem vás čeká v říjnu na Kuksu. Těšit se 
můžete na zkoušky a ukázky loveckých 
psů, hru na lesní roh, svatohubertskou 
mši či tematickou výstavu. Vrcholem 
bude velkolepý ohňostroj na loukách 
pod Hospitálem Kuks.

zomBiewAlk
28. 10. – Hradec Králové

Hradec Králové zažije opět po roce 
zombie apokalypsu! Pokud patříte mezi 
fanoušky zombíků a rádi byste se v hrů-
zostrašné masce či kostýmu prošli měs-
tem, poznamenejte si do diářů datum 
28. října. Průvod startuje od hlavního 
vlakového nádraží.

hrAdecký půlmArAton 
A mArAton
8. 10. – Hradec Králové

Oblíbený Hradecký půlmaraton 
a maraton nemine krajskou met-
ropoli ani letos. Běžci si můžou vy-
brat mezi dvěma trasami: půl ma-
ratonem, který měří 21,097 km, či 
maratonem v délce 42,195 km.
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Zažil to snad už každý řidič, jedete do prá-
ce či z práce, na návštěvu za příbuznými 
nebo za zaslouženým relaxem a najednou 
se ocitnete v nepříjemné koloně, všimnete 
si nehody nebo schované policejní hlíd-
ky. Řidičská solidarita velí varovat ostatní 
a vy už automaticky do telefonu ťukáte 
číslo bezplatného dopravního servisu Ra-
dia Černá Hora. „Posluchači nás často ladí 
v autě právě kvůli dopravě,“ potvrzuje mo-
derátor Michal Komárek, který povětšinou 
startuje živé vysílání Černé Hory pořadem 
Ranní Jam.

Dopravní informace vysílají v každou ce-
lou hodinu a upozornění může do hlasové 
schránky nahrát každý. Moderátoři pak ty 
nejpalčivější informace pouští přímo do 
vysílání nebo je do éteru sami přečtou. 
„Funguje to výborně i jako prevence, ani 
policii to nevadí. Vysílání má v tomhle 
velkou moc, protože jeho prostřednictvím 
můžeme okamžitě předat informaci o tom, 
co se děje, ostatním. Zkrátka vy jste u toho, 
my to pošleme dál,“ doplňuje Michal Ko-
márek s tím, že ani u dopravního servisu 
není o veselé historky nouze: „Jednou se 

stalo, že nám nějaký posluchač nahlásil 
rychle jedoucí auto. To by nebylo nic tak 
zvláštního, kdyby ho zrovna neřídil kolega 
spěchající do studia na vysílání,“ dodává se 
smíchem.

Dopravní servis Radia Černá Hora může-
te tvořit i vy, stačí zavolat na bezplatnou 
linku 800 1 10 100. Radio Černá Hora je 
zkrátka nejlepší parťák na cesty na výcho-
dě Čech!

(red)

rádio Černá horA:

Vy jste u toho, my 
to pošleme dál!

Radio Černá Hora pravidelně informuje o nejdůležitějších událostech na silnicích východních Čech. Dopravní informace 
vysílají v pravidelných vstupech po celý den. Vzkaz přímo ze silnic můžete zavolat na bezplatnou linku 800 1 10 100.

Michal Komárek ve studiu Rádia Černá Hora

podzim 2017 Tipy
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co By můj syn měl vědět 
o světě
Fredrik Backman

Vrávoravý pokus otce vysvětlit dvouletému 
synovi, jak funguje svět. Autor vtipně stírá 
všechny úzkosti a nedostatky rodičů jed-
nadvacátého století v půvabné knize plné 
poctivých obav a nepodmíněných vyzná-
ní lásky, která zasáhnou čtenářovo srdce. 
„Mému synovi. Už teď tě prosím o pro-
minutí. Za všechno, co udělám špatně. Za 
všechno, k čemu se nedostanu. Za minibus. 
Za šortky. Za tričko ´Toto krásné tělo vytvo-
řilo pivo´. Za snahu dát si ´high-five´ s tvými 
kamarády. Za tuhle knihu. Knihu o věcech, 
které si myslím, že bys měl vědět o světě. 
O fotbalu, IKEA, o tom, jaké je být mužem, 
o Bohu a smažené zmrzlině Snickers.“

noc s mArilyn monroe
Lucy Holliday

V pokračování komediální romance Noc 
s Audrey Hepburnovou se opět setkáváme 
s hlavní hrdinkou Libby Lomaxovou. Zrov-
na má za sebou pár těžkých dní. Sotva si 
stihla zvyknout na to, že randí s nejžhavější 
filmovou hvězdou Dillonem O‘Harou, musí 
si přiznat (a to konkrétně opuštěná, v úkry-
tu a během hurikánu), že Dillon má do 
láskyplného a spolehlivého přítele velmi, 
velmi daleko. A jako by to nestačilo, doma 
se jí na gauči objeví další nezvaný host ze 
zlatých dob Hollywoodu. Nikdo menší než 
Marilyn Monroe. Libby hluboce pochybuje, 
že by měla naslouchat radám ohledně vzta-
hů právě od ní, ale usoudí, že hůř už snad 
být nemůže…

po strništi Bos – příBěh 
filmu
Jan Svěrák

Výpravná publikace s velkým množstvím 
barevných fotografií a dokumentů nechá-
vá čtenáře nahlédnout do úspěšné tvůrčí 
dílny otce a syna Svěrákových a do záku-
lisí natáčení bezesporu nejočekávanějšího 
filmu roku 2017, který dějově předchází 
úspěšnému dílu rodinného tandemu Svě-
rák/Svěrák Obecná škola. V knize Po str-
ništi bos nechybí historky z natáčení, po-
střehy a úvahy tvůrců, řešení autorských 
i technických problémů – samozřejmě 
z první ruky. To vše pochopitelně dělá kni-
hu atraktivní nejen pro odborníky, ale pro 
každého milovníka českého filmu a toho 
svěrákovského zvlášť.

Když na podzim šustí 
listy (i v knihách)

Podzim působí na každého jinak. Někoho poslední slunečné dny motivují k výletům a toulkám přírodou, 
jiného chladná a mlhavá rána spolehlivě zaženou do tepla. Pokud patříte mezi ty druhé, máme pro vás 

tipy na spolehlivého podzimního společníka.

podzim 2017 Tipy
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Eliščino nábřeží 842

500 03
mobil: 774 289 077

495 516 162
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tel.:
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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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dreAmer – diář snů

Tahle kniha je trochu jiná v tom, že po-
psány jsou jen některé stránky. Zbytek je 
na vás. Když si místo klasického diáře na 
rok 2018 koupíte Dreamer, neprohloupíte. 
Bude vás vést v plánování vaší cesty nejen 
celým rokem, ale vlastně i vaším vlastním 
životem. Jaké jsou vaše sny? Co opravdu 
chcete? A daří se vám to naplňovat? Drea-
mer vám pomůže odpovědět a bude vaším 
věrným průvodcem na každém kroku. Až 
se rok 2018 naplní, najde své místo ve vaší 
knihovně, kde se k němu budete moct kdy-
koliv v budoucnu vrátit. Chcete první tip na 
letošní vánoční dárek? Tady je.

www.jsemDreamer.cz

kluk ze žižkovA
Jiří Polák

Jiří Krampol není jenom žižkovský patriot 
proslavený výraznými hereckými vloha-
mi a smyslem pro humor. Kniha králové-
hradeckého autora předkládá ucelenější 
a hlubší portrét Krampola umělce, stejně 
jako člověka s pozoruhodnými osobnost-
ními rysy. Vedle významných etap jeho 
herectví seznamuje čtenáře vůbec prvně 
s historii Krampolova rodu, s umělcovým 
rodinným zázemím, sklony a zájmy, ale 
i s vnitřním životem, do kterého dal au-
torovi s nevšední otevřeností nahlédnout. 
Vypráví například o celoživotní cestě za sny 
o láskyplném vztahu se ženou, o spořáda-
ném a klidném rodinném soužití.

záludné léto
Ben Aaronovitch

Už sedmý díl série o konstáblu Peteru Gran-
tovi, který policistu a čarodějova učně v jed-
né osobě přenáší z velkoměstského Londýna 
na poklidný anglický venkov, kde se pohře-
šují dvě dívky. Peter Grant má zjistit, jestli 
v jejich zmizení není něco nadpřirozeného. 
I když na místě neobjeví žádné zjevné stopy 
po magických aktivitách, nabídne místnímu 
policejnímu sboru své služby, neboť ví, že 
při pátrání po nezvěstných je potřeba kaž-
dé volné ruky. Netrvá však dlouho a ocitá se 
ve zběsilém závodě s časem, ve světě, kde 
hranice mezi realitou a světem skřítků a víl 
nikdy nebyly prostupnější...

Emil Stelinger
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Na konci srpna si svou premiéru odbyl nový 
český animovaný film Hurvínek a kouzel-
né muzeum. Legendární hrdinové, které 
všichni dobře známe, můžete vidět i ve 3D. 
A to není vše! Na děti, ale i rodiče, čeká na 
podzim film Lego Ninjago Film, který se na 
plátně poprvé představí 21. září.

Zatoužíte-li se chvíli bát, a to v klasickém 
stylu, podle předlohy krále hororu S. Kinga, 

naservírujeme vám film To. Děsivého klau-
na, který mě strašil celé dětství, si nene-
chám ujít ani já. Nezmeškejte premiéru, 
která je naplánovaná na 7. září.

Po úspěšných Dámských a Pánských jíz-
dách jsme se v CineStaru rozhodli poprvé 
zorganizovat Jízdu pro všechny s hvězdně 
obsazeným filmem Kingsman: Zlatý kruh 
(Taron Egerton, Halle Berry, Julianne Mo-
ore, Channing Tatum, Colin Firth, Elton 
John, Jeff Bridges a další). Pro dámy i pány 
zde bude připraven doprovodný program, 
případně můžete akci využít i k seznámení. 
Poznamenejte si tedy do diářů, Jízda pro 
všechny se uskuteční 19. září.

Na Hurvínka, 
nebo Dezertéra?
Léto skončilo a divákům kin se otevírá podzimní sezóna, která bude stejně pestrá jako spadané listí pod 

stromy. Nevěříte? Tak se nechte pozvat na ty nejlepší filmové novinky od Tomáš Volta ze CineStaru. 
Vybere si každý divák!

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě 
multikin cinestar

Hurvínek a kouzelné muzeum (CinemArt)

Kingsman: Zlatý kruh (CinemArt)

podzim 2017 Tipy
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Už na jaře jsem vám představoval trilogii 
Jana Hřebejka Zahradnictví. Jen zavzpomí-
nejte, protože nyní jde do kin druhá část 
s podnázvem Dezertér a hlavní roli pře-
bírá Jiří Macháček. Mohu vám slíbit, že se 
pobavíte o poznání víc, než u prvního dílu 
trilogie, ale ta pravá exploze humoru při-
jde až se třetím dílem, který nese podnázev 
Nápadník a bude mít premiéru 16. listopa-
du. A ten už bude opravdu navazovat na 
kultovní Pelíšky. Každopádně vřele dopo-
ručuji vidět oba díly, CineStar si pro vás pro 
tuto příležitost exkluzivně připravil cenově 
výhodné dárkové poukázky na film s vou-
chery na občerstvení, a to navíc v retro de-
signu filmu a dárkové obálce. Tento set je 

vhodný jak pro vás, tak i jako dárek vašim 
nejbližším, zkrátka všem filmovým nad-
šencům! A protože má Jan Hřebejk Hradec 
v oblibě, opět se zastaví v CineStaru spo-
lečně s filmovou delegací, jako tomu bylo 
u předchozího dílu. Na slavnostní premi-
éru s Janem Hřebejkem a herci se můžete 
těšit 25. září.

Říjen začneme také ve velkém stylu. Pánská 
jízda s projekcí kultovního filmu Blade Ru-
nner 2049 s Harrisonem Fordem a Ryanem 
Goslingem v hlavních rolích a doprovod-
ným programem proběhne hned na začátku 
měsíce, konkrétně ve čtvrtek 5. října. Hned 
týden na to se můžete v CineStaru těšit na 

mysteriózní akční drama Sněhulák s Mi-
chaelem Fassbenderem v hlavní roli. Ne-
nechte si ujít premiérové promítání 12. října.

Ani v podzimních měsících jsme nezapo-
mněli na naše nejmenší diváky. Dětská ne-
děle s filmem Příšerákovi se bude konat 
29. října a poté 26. listopadu ještě jedna 
s filmem Paddington 2, kde si děti kromě 
filmu v předpremiéře užijí i doprovodný 
program plný her, soutěží a dárků.

Po zářijové Jízdě pro všechny a říjnové Pán-
ské jízdě nás 16. listopadu čeká oblíbená 
Dámská jízda s předpremiérou francouz-
ské komedie Dokud nás svatba nerozdělí. 
Opět se můžete těšit na doprovodný pro-
gram, ochutnávky a dárky. Vždyť to znáte, 
v CineStaru se prostě držíme hesla: „vždy 
něco navíc“. Hezký filmový podzim!

Tomáš Volt

Blade Runner 2049 (Cinemark)

Zahradnictví: Dezertér (CinemArt)

podzim 2017 Tipy
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Co na podzim 
hraje prim?
Čas nedobrovolných ranních rozcviček sestávajících se ze škrábání zamrzlých skel aut a rytmického 
odhrnování sněhu se sice blíží, než ale než opravdu nastane, čeká nás několik příjemných podzimních 
týdnů! S těmito produkty budou navíc ještě příjemnější!

mAkronky mAlý princ

Nebe do pusy na písmeno M? No přece 
makronky! V nabídce jsou rozličné barvy 
i chutě, bonusem je překrásné dárkové 
balení. Dopřejte si sladkou chvilku, nebo 
potěšte své blízké.
www.makronkymalyprinc.cz

zvonky knog oi

Ideální dárek pro Hradečáka! 
Sám by si designový zvonek 
nekoupil a zároveň nezruinuje vaši 
peněženku. Navíc - mít v Hradci na 
kole zvonek je téměr povinnost.
Bikero, www.bikero.cz
459 Kč

kABelkA dApi

Nádherná nadčasová kabelka vyrobená 
z kvalitních materiálů nesmí chybět v šat-
níku žádné ženy. Ikonická černá barva je 
navíc nesmrtelná, vytane vám na mysl 
sousloví jasná volba? Nám také!
Dapi, www.dapi.cz
1 499 Kč

BlikAČkA nA kolo knog Blinder

Krása spočívá v detailech. Vyberte si z mnoha motivů těchto 
LED světel. Dobíjení přes USB, voděodolnost, rychlá montáž 
a spousta radosti.
Bikero, www.bikero.cz
520 Kč

podzim 2017 Tipy
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cAffè lAtte & Apple pie
Sychravé počasí za okny? Vyrazte do 
Starbucks – milá obsluha a dokonalý šá-
lek profesionálně připravené kávy vám 
zaručeně zvedne náladu. Vyzkoušejte 
třeba Caffè Latte – jemné, ale výraz-
né espresso zalité horkým napěněným 
mlékem. A když už tam budete, ochut-
nejte i nestárnoucí klasiku mezi dezer-
ty – jablečný koláč. Na téhle jedinečné 
kombinaci jablek a skořice si snadno 
vytvoříte závislost.

Starbucks, OC Futurum Hradec Králové
Latte - 69 Kč (velikost Tall – 355 ml)
Apple pie - 79 Kč / 1 ks

křeslo s prvky funkcionAlismu

Křesílko Hektor citlivě doplní interiér a vhodnou kombinací látek upoutá na první pohled. 
Jeho lehce zaoblený vzhled a čisté linie vzdávají hold funkcionalismu a krásně se bude 
vyjímat i u vás doma!
Polstrin Design, www.polstrin.cz
Cena v látce od 17 279 Kč

rum dictAdor solerA 
20yo

Ultraprémiový rum Dictador Solera 20YO 
PremiumReserve z kolumbijské Cartageny 
má tmavě mahagonovou barvou. Vůně 
medu s vanilkovým luskem, mléčných 
karamel a dubového sudu. V ústech je 
extrémně jemný a kulatý s tóny vanilky, 
karamelu a kolumbijské kávy. Dlouhý konec 
s dotekem dubového dřeva je důkazem 
dlouhého a pomalého zrání.
Vinotéka u Mazlíka
cena na dotaz

podzim 2017 Tipy
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lizovat jednu z nejkomplikovanějších a nej-
delších staveb v historii země – výstavbu 
1. a 2. bloku jaderné elektrárny Temelín. 
Vlivem privatizace v období po roce 1989 
došlo k několika změnám názvů naší spo-
lečnosti, vždy byla však zachována značka 
Vodní stavby. V roce 1999 jsme se stali sou-
částí nadnárodního koncernu HOCHTIEF, 
od roku 2006 neseme název HOCHTIEF 
CZ a. s. V současnosti zaměstnáváme více 
než tisíc pracovníků, kteří realizují stavby 
v segmentech stavebního trhu celé České 
republiky. Jde o bytovou, občansko-ad-
ministrativní, průmyslovou, ekologickou 
a vodohospodářskou výstavbu, včetně 
projektů dopravní a liniové infrastruktury. 
Společnost má divizní uspořádání, já vedu 

divizi Pozemní stavby Čechy. Vedle této 
máme ještě dvě další stavební divize, a to 
divizi Pozemní stavby Morava a divizi Do-
pravní stavby. Objem stavební produkce se 
pohybuje za celou společnost mezi 5 - 6 
miliardami korun.

Čím se odlišujete od konkurence?
Jsme finančně stabilní a silní a zároveň 
jsme dodavatelem pro celý cyklus stav-
by - od projektování, přes realizaci až po 
reklamace a provozování. Našim klientům 
a investorům nabízíme jak klasické, tak 
nejmodernější způsoby stavění s použitím 
metod v režimu Design&Build, BIM, ale 
máme zkušenosti i s PPP projekty a žlu-
tým FIDICem. A v neposlední řadě dispo-
nujeme vlastními řemeslnými kapacitami. 
Jenom v závodě Speciální činnosti v Plané 
nad Lužnicí pracuje více než 200 řeme-
slníků, kteří jsou schopni vyprodukovat, 
dodat, namontovat zakázku všech rozsahů 
v oblasti tesařských prací, obkladů a dla-
žeb. Umí vyrobit beton, provést dodávku 
a montáž betonářské výztuže, sanovat 
železobetonové konstrukce. Vyrobíme 
i monolitické konstrukce, železobetonové 
prefabrikáty, ocelové konstrukce a opláš-

Jak dlouho funguje společnost 
HOCHTIEF CZ a. s. na trhu a čím se 
konkrétně zabývá?
Historie naší společnosti sahá do roku 
1939, kdy Jan Baťa otevřel novou továrnu 
v Sezimově Ústí. Výstavbu nechtěl zadávat 
cizí společnosti, a tak založil svou vlastní. 
Baťova stavební divize se po 2. světové vál-
ce stala národním podnikem Vodní stavby, 
která mimo svou vodohospodářskou čin-
nost, jak již název napovídá, dokázala zrea-

hochtief cz:

Stavební firma, 
kterou založil Baťa

O tom, že tradice má zlaté dno, by mohli vyprávět ve stavební firmě HOCHTIEF CZ a. s., která pod různými názvy 
funguje už takřka 80 let a pyšní se realizací těch nejvýznamnějších staveb v republice, například dvěma bloky jaderné 
elektrárny Temelín. „V současnosti zaměstnáváme přes tisíc lidí,“ prozrazuje v  rozhovoru pro Quartier ředitel divize 

Pozemní stavby Čechy Marek Čepela.

„Aktuálně rekonstruujeme 
Státní Operu v Praze. Svou 

velikostí je to skutečně unikátní 
projekt.“

Marek Čepela
ředitel divize pozemní stavby 
Čechy, hochtief cz a. s.

Nové divadlo v Plzni
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meckého návrší v Litomyšli, oprava kláštera 
v Broumově, obnova Hospitalu Kuks, Plasy-
Centrum stavitelského dědictví a dále na-
příklad právě realizovaná zakázka Rekon-
strukce celého obvodového pláště Úřadu 
vlády České republiky – Strakova akademie 
v Praze. Jako příklad v dalších segmentech 
uvedu ty, které mohou být známé i vašim 
čtenářům, jedná se o Rekonstrukce stadio-
nu v Ostravě, výstavba Fotbalového stadio-
nu Slavia v Praze a dříve zmíněná Jaderná 
elektrárna Temelín.

S jakou vizí jste do vedení společ-
nosti vstupoval? Co jste chtěl změnit 
a co naopak zachovat?
Na pozici ředitele divize jsem nastupoval 
jako ekonomický ředitel zmíněné divize, 
což pro mě sice znamenalo velkou výzvu 
a změnu, na druhou stranu jsem přebíral 
jednotku, kterou jsem dobře znal jak po 
stránce fungování, tak po stránce perso-
nální. Mám dlouholeté zkušenosti z pro-
jektově řízených firem a tam jsem se naučil 
jednu zásadní věc - k vedení divize potře-
bujete schopné lidi. Když říkám schopné, 
myslím tím excelentní, loajální a oddané 
své profesi. Stavební projekty, resp. jejich 
úspěšná realizace, jsou extrémně citlivé 
na bezvadně odvedenou práci jednotlivců, 

a to i přes dobře nastavený systém jako ce-
lek. Oklikou se vracím k odpovědi - změnit 
jsem určitě chtěl personální řízení a atmo-
sféru na divizi. Nastartovat pocit osobní 
odpovědnosti a chuť uspět.

Jaké jsou plány do budoucna, může-
te-li prozradit?
Pokud myslíte pracovní, tak ty jsou pořád 
stejné. Sehnat dostatek bonitní zásoby 
práce, mít kvalitní personál, stíhat termíny, 
vytvářet krásné stavby a dostat od inves-
tora zaplaceno. To je samozřejmě trochu 
nadsázka, nicméně v českém stavebnictví, 
respektive v českém pozemním stavitelství, 
se velmi těžce definuje jednotná strategie, 
kterou lze jednoduše aplikovat. Neexistuje 
segment, na který se můžete úzce speci-
alizovat a naplňovat objemové cíle, které 
u naší divize činí cca 2,5 miliardy korun 
ročně. Víte, já jsem se objevoval ve firmách 
v situacích, kde se říkalo: právě skončilo 
šťavnaté období a je třeba začít s úsporný-
mi opatřeními. Můj plán, možná přání, je 
možnost fungovat na normálním zdravém 
trhu a dokazovat, že patříme k absolutní 
špičce na trhu českého stavebnictví.

(red)

tění. Závod zajišťuje také realizaci elektra 
(silno/slabo proud).

Jaké projekty již máte na kontě a na 
které jste obzvlášť pyšný?
Jsem rád, že se podílíme na obnově histo-
rických objektů, výstavbě univerzit a mů-
žeme tak přispět duchovní, historické 
i vzdělávací a sportovní osvětě. V součas-
né době realizujeme rekonstrukci Státní 
Opery v Praze, což je projekt, který je svou 
velikostí a předmětem dodávky unikátní. 
Můžeme na něm zúročit bohaté zkušenos-
ti s rekonstrukcemi historických objektů, 
ale také třeba zkušeností s instalací jevi-
štní technologie, kterou jsme v podobném 
rozsahu dodávali pro novostavbu divadla 
v Plzni. Již zmíněné Nové divadlo v Plzni je 
také známé díky své monolitické předsa-
zené fasádě, která tvoří dominantu celého 
objektu. Na konci roku 2016 jsme úspěšně 
předali stavbu ČVUT – Institut informatiky, 
robotiky a kybernetiky, kde byla realizová-
na raritní fasádní technologie, na kterou 
byla použita membránová folie. Na stejném 
objektu se nachází největší česká dodávka 
automatického parkovacího zakladače pro 
188 parkovacích míst. Mezi další úspěšně 
realizované zakázky v oblasti rekonstrukcí 
historických objektů patří Revitalizace zá-

Budova Českého vysokého učení technického v Praze – Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky
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zvýšený zájem. „Já, jako nadšený cyklis-
ta, těmhle kolům docela fandím. Myslet si, 
že je to vlastně motorka, která jede sama, 
není úplně na místě. Šlapat se musí pořád, 
jen se vám úžasně zvětší akční rádius, a to 
i na trojnásobek. Za den není ani pro méně 
zdatného cyklistu problém ujet třeba sto ki-
lometrů,“ podotýká Jaroš s tím, že někdy 
tato kola mohou prospívat i partnerství. 
„Není výjimkou, že si elektrokolo kupují 

třeba partnerky ambiciózních jezdců, které 
díky své slabší kondici předtím zůstáva-
ly doma, neboť svému protějšku jednoduše 
nestačily,“ dodává se smíchem. Stejně jako 
v segmentu klasických kol jsou i u těch 
s motorem velké rozdíly v kvalitě a ceně. 
Kvalitní německé elektrokolo Focus se 
cenou pohybuje někde mezi třiceti a čty-
řiceti tisíci korunami. Naopak top levlem 
je potom americký Rocky Mountain, kte-
rý si veškeré komponenty včetně pohonu 
vyvíjí sám a bude vás stát jako malé auto. 
„Dávno už neplatí, že eletrokola jsou ošklivá 
a nesportovní. Trendem je schovat veškeré 
komponenty tak, aby na první pohled nebylo 
poznat, že je kolo vybavené takovou složitou 
technologií,“ doplňuje Jaroš. Zákonitě mám 
na jazyku otázku, jak je to se servisem, ale 
než jí stačím vyslovit, dostávám odpověď. 
„Máme skvěle vybavený servis, snažíme se, 

Oblečení je na kole naprostý základ, to ví 
každý, kdo to s cyklistikou jen trochu mys-
lí vážně. Zrovna v tomhle období je během 
jednoho dne rozmezí teplot obrovské. Na 
podzim jsou ranní teploty mnohdy pod nu-
lou, odpoledne stoupají i vysoko nad dva-
cet stupňů. „Základem je mít ruce a nohy 
v teple, skvělým pomocníkem jsou návleky, 
které se jednoduše srolují jako silné podko-
lenky, pokud je teplo. Naopak v chladu jsou 
neocenitelné,“ vytahuje Jaroš z nekonečné-
ho regálu tenhle „zázrak“. „Máme spoustu 
zákazníků, kteří se požitku z jízdy nechtějí 
vzdát ani v zimě. Ti potom sáhnou i po ná-
vlecích na přilbu a teplejším oblečení, které 
díky hi-tech technologiím pořád umožňuje 
skvělý pohyb a nijak neomezují.“

To prý trochu souvisí i s trendem elektro-
kol, o které letos zaznamenávají v Bikeru 

Partnerská krize? 
Kupte si elektrokolo!
„Není špatného počasí, jen špatně oblečeného cyklisty.“ Touhle větou mě v sedm hodin ráno, kdy v Bikeru otevírají, 
vítá David Jaroš s hrnkem horkého kafe. Předesílám, že na schůzku jsem vyrazil na kole začátkem září a ranní chlad 

nečekaně zalézal pod nehty. Řeč byla o kolech a nejen o nich.

„Elektrokolo si kupují třeba 
patnerky ambiciózních 

jezdů, aby svému protějšku 
jednoduše stačily.“

focus whistler2

Hledáte na kole něco malinko 
navíc? Whistler pozvedává obyčejné 
ježdění na hru. Sportování jde samo. 
Odrazte se od chodníku a vyjeďte 
za obzor. Whistler2 je sportovní 
a ideální pro každodenní jízdu. 
Skvělý kompromis mezi kvalitou 
a cenou.
www.bikero.cz
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aby každé kolo, které servisem projde, a to 
i s banální opravou, navíc vyjíždělo umyté 
a nablýskané.“

„Servis je trendem i pro zimní sezónu, do 
které budeme prodejnu převlékat zhruba 
v půlce října a začne fungovat i pro lyže 
(moderní automat Wintersteiger a špičko-
vé manuální stroje Montana),“ říká David 
Jaroš. Takže tahle „metamorfóza“ Bikera je 
vlastně docela přirozený proces. I v zimě 
tu koupíte vše potřebné na kolo a naopak. 
„I když není všechno vystavené, disponuje-
me obrovskými sklady, takže většinu věcí 
držíme takříkajíc pod střechou. Není bez 
zajímavosti, že Bikero je dnes jedním z nej-
větších takto orientovaných eshopů v Čes-
ké republice. Pro zimní sezónu máme opět 
připravené silné značky: Fischer a Atomic, 
které nyní považujeme za špičku. Novinkou 
je skvělé zimní oblečení Bergans z Norska, 
které používá i Horská služba České republi-
ky,“ dodává David Jaroš.

Na zimu se v Bikeru těší, a to nadšení je na 
všech okolo znát. I to je důvod, proč si ten-
hle koncept, na který jsme my od přírody 
nedůvěřiví Hradečáci koukali s mírným de-
spektem, našel svoje pevné místo na trhu.

Kryštof Vítek

rocky mountAin powerplAy
Jeď víc, dál, rychleji. Rocky Mountain Powerplay otevírá dveře všem, 
kteří chtějí vyrazit do terénu. Výkon tohoto kola je brutální! Při 
testování nám ukázalo, kdo má navrch. Věřte, že my jsme to nebyli.

Alé klimAtik
Šlapem zima nezima! Když vyjedeme 
v zimě, chceme si to užít, ne klepat 
kosu. Tohle nejsou náhradní díly pro 
igráčky, ale návleky na ruce a nohy. 
Kolekce cyklo oblečení KLIMATIK 
je vyvinutá speciálně pro podporu 
jezdců v extrémních povětrnostních 
podmínkách.
www.bikero.cz
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„V letech 2012 až 2014 došlo v rámci moderni-
zace úpravny vod ke kompletní výměně tech-
nologie úpravy vody a instalaci moderního 
řídicího systému. Úpravna vody v Hradci 
Králové slouží jednak jako záložní zdroj pitné 
vody pro město, jednak je využívána v letním 
období, kdy je omezeno čerpání z podzem-
ních zdrojů v lokalitě Litá. Po provedené mo-
dernizaci je tak zaručena celoroční dodávka 
pitné vody v požadovaném množství i kvali-
tě,“ přibližuje Ing. Miloš Emmer, obchodní 
ředitel VCES a.s.

To ale není jediná stopa společnosti VCES 
v našem regionu, konkrétně v Hradci Krá-
lové zrekonstruovala budovy Filharmonie 
Hradec Králové či Studia Beseda. Z novo-
staveb pak nelze zapomenout na objek-
ty Fakulty informatiky Univerzity Hradec 
Králové a budovu Knihovnicko-informač-
ního centra.

(red)

Znáte společnost VCES a.s.? Kořeny její 
historie sahají do východních Čech a od 
samého počátku se podílela na budování 
vodohospodářské infrastruktury Králové- 
hradeckého a Pardubického kraje. V le-
tech 1995 – 2005 stála u zrodu Vodárenské 
soustavy východních Čech a nejenže má 
na kontě desítky kilometrů vodovodů, ale 
také stavbu ikonických vodojemů na Novém 
Hradci Králové a Kunětické hoře. Díky tomu 
teče lidem v Chrudimi, Pardubicích i Hradci 
Králové z kohoutku kvalitní pitná voda.

Vedle vodovodů ve východních Čechách 
společnost VCES také vybudovala či zmo-
dernizovala rozsáhlou kanalizační síť a ně-
kolik desítek čistíren odpadních vod, díky 
kterým se voda z domácností, veřejných 
budov a průmyslových objektů vrací do řek 
zbavená všech látek zatěžujících životní 
prostředí. V průběhu posledních let se spo-
lečnost VCES v Hradci Králové podílela rov-
něž na rekonstrukci čistírny odpadních vod. 

vces:

Voda je život, proto ji 
pomáháme chránit

Co jste možná 
nevěděli o VCES a.s.?

Společnost VCES a.s. patří mezi 
nejvýznamnější generální doda-
vatele stavebních prací v České 
republice a na Slovensku. Zamě-
řuje se na realizaci pozemních 
staveb v celé škále projektů – od 
rezidenční výstavby až po stavby 
reprezentativního charakteru.

Úspěšně působí také v průmys-
lu, kde se aktuálně podílí na vý-
stavbě nového výrobního závodu 
společnosti Jaguar-Land Rover 
na Slovensku a výrobní haly pro 
společnost Nexen Tire v Žatci. 
Společnost VCES byla renomo-
vaným partnerem při výstavbě 
špičkových vědeckých pracovišť, 
jako jsou Laserové centrum ELI 
v Dolních Břežanech nebo Čes-
ký institut informatiky, robotiky 
a kybernetiky pro České vysoké 
učení technické v Praze. Dlou-
hodobě si přitom udržuje pozici 
na špičce žebříčku dodavatelů 
v segmentu vodohospodářských 
staveb.

Těží přitom nejen z více než 25 
let zkušeností s těmito projek-
ty, ale také ze skutečnosti, že od 
roku 2006 je součástí nadnárod-
ní stavební skupiny Bouygues. Ve 
spolupráci se sesterskou společ-
ností Linkcity Czech Republic 
a.s. je schopna svým klientům 
zajistit služby „na klíč“ zahrnují-
cí kompletní přípravu a realizaci 
stavebních projektů včetně de-
velopmentu rezidenčních a prů-
myslových staveb.
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úroveň prodeje vozů nových,“ říká majitel 
společnosti a vyzdvihuje zejména prodej 
v zastřešeném showroomu, možnost pro-
hlídky v servisu, který bude součástí celého 
komplexu, ale zejména široký výběr vozů- 
maximální kapacita plochy jich pojme až 
čtyři sta. Nabídku tvoří jak vozy vykoupené 
protiúčtem, mnohdy pořízené a po celou 
dobu servisované v Olfinu, tak referent-
ské vozy s garantovanou historií a stářím 
do pěti let. „Tak trochu chceme zbořit mýty 
o vžité představě ‚bazarového prodeje‘ - ba-
víme se o segmentu vozů, kde se průměrná 
cena vozů pohybuje okolo dvou set padesáti 
tisíc korun. To není málo peněz, kupující si 
zaslouží moment prodeje trochu užít,“ dodá-
vá s úsměvem Viktor Kuhn.

vozy reklAmu 
nepotřeBují

Samozřejmě, že dávno pryč jsou ty doby, 
kdy kupující objížděl autobazary a hledal 
své vysněné auto. Nástrojem správného 
výběru a srovnání ceny je internet. „Chce-
me předejít nechtěnému zklamání kupují-
cího, proto se snažíme, aby byly fotografie 
a popis auta pravdivé a co nejvíc odpovídaly 
realitě. Prostě nic netajíme. Šance prodat 
takové auto, pro které si mnohdy zájemce 
jede i přes celou republiku, se rovná téměř 
jistotě. Obecné rozhodnutí o koupi na zákla-
dě výbavy, ceny a stavu vozu zájemce totiž 
učinil již doma. O ojeté vozy zejména znač-
ky Škoda je obrovský zájem. Naše postavení 

jedniČkou v segmentu 
ojetých vozů
Nejmodernější centrum prodeje ojetých 
vozů v Choustníkově Hradišti vybudovala 
společnost OlfinCar - firma, která expan-
duje doslova s kvílením pneumatik. „V hle-
dáčku našeho zájmu je už dvacet tři let 
královéhradecký region, to se léta nemění. 
Naše autosalony v Trutnově a Hradci Krá-
lové jsme doplnili o třetí vrchol trojúhelní-
ku,“ říká Viktor Kuhn, majitel společnosti 
OlfinCar. „Naší ambicí je stát se největším 
prodejcem ojetých vozů v Královéhradeckém 
kraji a posunout tak služby v tomto segmen-
tu o notný kus dál. Zvýšit chceme zejména 
kulturu prodeje ojetých aut a povýšit ji na 

Olfin s ambicí  
být jedničkou
Nejde zcela jistě říci, že Choustníkovo Hradiště je místem bez historie. Naopak! Strategická poloha mezi městy na 
dopravních trasách byla vždy výhodou. Středověký hrad, později klášter sester celestýnek se do dneška neuchoval, 
ale současný vývoj místa na historii hrdě navazuje. Znovu je kde přepřáhnout koně a pokračovat dál! Téměř doslova.
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ta, „a mám radost, že se nám podařilo citlivě 
zkultivovat tenhle dosud trochu neutěšený 
kout obce. Je to taková dvojnásobná radost 
– máme nové středisko prodeje ojetých vozů, 
které navazuje na prodej nových vozů, a zá-
roveň jsme, alespoň myslím, trochu přispěli 
k rozvoji obce samotné, včetně nových pra-
covních příležitostí. Opravdu neodmítneme 
nikoho, koho práce okolo prodeje a servisu 
aut baví a má co nabídnout,“ dodává na zá-
věr Viktor Kuhn.

Kryštof Vítek

na trh nám dává možnost nabízet i roční 
referentské vozy s tovární zárukou až 5 let,“ 
doplňuje Viktor Kuhn s tím, že už dvacet 
tři let se společnost OlfinCar snaží vychá-
zet klientům vstříc v kvalitě a dostupnosti 
služeb. „Pravidelný servis, nebo případná 
oprava vozu (například po havárii) v čase, 
který je pro klienta přijatelný, nás donutil 
v letošním roce navýšit servisní kapacitu 
o sedm servisních stání a také se chystáme 
rozšířit kapacitu lakovny o další čtyři stání,“ 
dodává.

Viktor Kuhn se ve výčtu novinek znovu vra-
cí k novému centru ojetých vozů v Choust-
níkově Hradišti: „Jezdím okolo tohoto místa 
už spoustu let,“ říká nadšený lyžař a cyklis-
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Už ve starověkém Egyptě hrála úprava nehtů důležitou společenskou roli. Nasazování pozlacených imitací 
případně barvení henou bylo výsostným právem šlechty a jakékoli porušení ze strany otroků se přísně trestalo. 
Zcela zapovězena byla běžným smrtelníkům především červená a zlatá barva. Dnes už je naštěstí jen a jen na 
nás, jakou péči svým nehtům věnujeme a je načase zjistit, co bude frčet letos na podzim!

Nehty jako šperk
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geometrické tvAry

Pro milovnice přesných tvarů a linií 
máme dobrou zprávu: tenhle podzim se 
opravdu vyřádíte! V kurzu navíc zdaleka 
není pouze jednoduchost a jednobarev-
nost. Vyzkoušejte roztomilé puntíky či 
vlnovky a stejně jako v případě oblečení 
mějte na paměti, že svislé čáry i v tomto 
případě opticky prodlužují!

zvířecí vzory

Nehty, které připomínají zvířecí kůži, se 
objevují na rukách modelek kráčejících 
po přehlídkových molech již několik let. 
A není se čemu divit, efekt je to totiž 
více než působivý. Oblíbená je imitace 
tygra, zebry, levharta nebo žirafy. Dra-
maticky a dráždivě pak působí motiv 
hadí kůže v kombinaci s jednobarevným 
lakem na okolních nehtech.

stArá doBrá klAsikA

Ne každá žena touží experimentovat, 
ani za každou cenu šokovat. Pokud pa-
tříte mezi milovnice klasické manikúry, 
tak vězte, že nestárnoucí červená, bor-
dó nebo šedá jsou in i letos na podzim. 
V žebříčku oblíbenosti se u žen dlouho-
době drží na vrcholu a celosvětově patří 
mezi nejprodávanější vůbec.

(red)

podzimní temAtikA

Tohle už je trochu „vyšší dívčí“, nicmé-
ně proč to nezkusit? Chce to pevnou 
ruku a dobré světlo, ale pokud toužíte 
po skutečně sezónní ozdobě vašich ru-
kou, jsou právě tyto podzimní motivy ta 
správná volba. Na internetu navíc najde-
te spoustu podrobných tutoriálů, které 
vám tvoření usnadní.

metAlické odlesky

Zlatavé či matné stříbrné, ale také mod-
ré, žluté a oranžové. Tak přesně s těmito 
barvami na nehtech v metalickém pro-
vedení letos nešlápnete vedle. Jsou ne-
přehlédnutelné a spolehlivě rozzáří i ten 
nejdepresivnější podzimní večer. Pokud 
uvítáte trochu střídmosti, doporučuje-
me vybrat některý z matných odstínů 
metalických laků.

technikA omBré

Už pár sezón odvážné melírování neboli 
ombré ovládá kadeřnické salony, letos 
vládne i beauty trendům na nehtech. 
Pozitivní je, že ji zvládnete i doma. 
Potřebovat budete tři odstíny různých 
laků, a to od světlého po tmavý, které 
postupně nanesete nad sebe jako 
jednotlivé čárky na roh houbičky. 
Pozor, linky se musí mírně překrývat. 
Pak jen stačí houbičku obtisknout na 
nehet.

podzim 2017 Móda & beauty
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Podzim v šatníku
Módní trendy letošního podzimu diktují oslavu ženské individuality, svobody a osobitosti. Nevíte, jak na to? 

Nechte se inspirovat našimi tipy!

pásky

Jestli letos slaví některý módní do-
plněk velký comeback, jsou to prá-
vě pásky. Úzké, široké, korzetové, 
se vzorem, rovné či asymetrické. 
Nosit je navíc můžete takřka přes 
cokoli – přes šaty, kabát nebo košili. 
Nebojte se sáhnout po nějakém vý-
razném, netradičním kousku, kte-
rým oživíte například jinak strohé 
a jednoduché šaty. Zvýrazněný pas 
je pak jen příjemným bonusem!

Červená

Tak právě tahle barva zaplavi-
la letos týdny módy natolik, až by 
z toho jeden začal „vidět rudě“. 
Obléci se do červené od hlavy až 
k patě není na běžné nošení nic 
moc, proto doporučujeme postu-
povat střídměji a vsadit hlavně na 
kombinaci doplňků této výrazné 
barvy. Zkuste, jak perfektně k sobě 
ladí rudé boty a rty nebo červené 
nehty s kabelkou stejného odstínu. 
Wow efekt zaručen! Ty odvážnější 
může zaujmout kombinace rudé 
barvy a leopardího vzoru.

podzim 2017 Móda & beauty
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peříČkA

Něžná, mazlivá, až dráždivá – taková doká-
žou být zpočátku možná trochu nenápad-
ná pírka. A taková díky nim můžete být i vy! 
Módní návrháři peříčka milují a i letos na 
podzim mají v jejich kolekcích své neza-
stupitelné místo. Takové náušnice, kabelka 
nebo sukně s peříčkovou aplikací vám ne-
smí v šatníku chybět.

kostky

Stejně jako proužky nebo puntíky, ani kost-
ky ze skicáků módních návrhářů nikdy ne-
zmizely a ani tentokrát tomu nebylo jinak. 
Tenhle nesmrtelný vzor, který najdete už 
na památečních fotografiích našich ba-
biček, ožívá letošní podzim v kombinaci 
s pestrými barvami. Pokud si kostky vaše 
srdce nezískaly a odmítáte nosit takto vzo-
rovaný kabát, šaty nebo kalhoty, doporuču-
jeme zvolit něco méně nápadného, napří-
klad měkkou a hřejivou šálu.

třásně

Vzpomínky na léto, dlouhé západy slunce 
a teplý vítr hladící po tváři – to vše letos 
v podzimních trendech zosobňují třásně. 
Pořiďte si kabelku, bundu nebo i šaty, ide-
álně s třásněmi umístěnými dole na lemu, 
aby při chůzi vytvářely efektní detail. Věř-
te, že se po vás ohlédne 9 z 10 mužů, a to 
i když nepůjde o žádného „cowboye“.





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

Nejlepší lyžování 
„za humny“
Nechcete v zimě zůstat doma? 
Tipy na nejlepší rakouské sjezdovky

Silvestr 
trochu jinak

Jak se slaví příchod nového roku 
daleko za našimi hranicemi?

Hradec Králové 
v obrazech

Unikátní fotografie aneb Krajská 
metropole, jak ji možná neznáte

Duch Vánoc

S našimi tipy vytvoříte u vás doma 
tu pravou vánoční atmosféru

očekávejte začátkem prosince
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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

Polstrin Design s.r.o.
design interiérů

Pražská třída 685, Hradec Králové
www.polstrin.cz

OlfinCar s.r.o.
autorizovaný prodej značek vozů Volkswagen 

a ŠKODA

Na Rybárně 1670, Hradec Králové
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

Roudničská 730, Hradec Králové
tel.: 491 611 948, www.parkgolf.cz

Obuv Dapi
obuvi, kabelek a doplňků

Panská 62, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
www.dapi.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.czwww.quartiermagazin.cz

@quartiermagazin
quartier_magazin

Sledujte nás na sociálních sítích:

K dostání na vybraných místech uvedených na 
qmag.cz/distribuce

slaví 1. narozeniny

T-BASS 20 LETRozhovor
www.t-bass.cz

Taneční skupina T-BASS
ts_t_bass

Fidlajs Zoli

TANEČNÍ SKUPINA

T-BASS 20 LETRozhovor
www.t-bass.cz

Taneční skupina T-BASS
ts_t_bass

Fidlajs Zoli

TANEČNÍ SKUPINACentrum SION
MŠ, ZŠ, SŠ, Florbalový klub

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

podzim 2017 Quartier
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ZDARMA

Když se potkáme, 
ani se nezastavíme

Rozhovor s Mirkem a Ondřejem 
Vaňurovými, které spojuje více 
než jen příjmení a profese

Podzim všemi 
smysly

Zaručený recept na 
svatomartinskou husu i staré 
magické rituály

„Wintonovo dítě“ 
slaví 90. narozeniny

Příběh Hradečačky, které 
sir Nicholas Winton zachránil život

Babí léto 
v Evropě

Tipy na nejlepší Eurovíkendy
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T-BASS 20 LETRozhovor
www.t-bass.cz

Taneční skupina T-BASS
ts_t_bass

Fidlajs Zoli

TANEČNÍ SKUPINA


