
zi
m

a 
20

17
/

18

96 stran
zasněženého čtení

zi
m

a 
20

17
/

18

ZDARMA

Učíme se 
a rosteme spolu

Rozhovor s Kateřinou Siniakovou 
a jejím otcem Dmitrijem, které spojují 
společné ambice a láska k tenisu

Na lyže 
do Rakouska

Vyhlášená i méně známá 
alpská střediska 

Získejme titul 
pro Hradec

Festivalové menu 
Restaurace Aquarium

Vánoce 
jak se patří

Nejlepší cukroví, koledy, 
tradice a zvyky

kr
ál

ov
sk

ý 
m

ag
az

ín



www.quartiermagazin.cz

@quartiermagazin
quartier_magazin

Sledujte nás na sociálních sítích:

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

zi
m

a 
20

17
/

18







Milé čtenářky, milí čtenáři!

Vánoce jsou obdobím, kdy si rádi uděláme čas na svou rodi-
nu a sami na sebe. Pokud v takových chvílích budete hledat 
společníka, který vás nebude rušit a zároveň vám mnohé 
sdělí, je zimní číslo Quartieru tou pravou volbou. Nejen vá-
noční, ale i další zimní večery (a třeba i rána nebo odpole-
dne) vám opět zpříjemní téměř sto stran zajímavého čtení 
o lidech, tématech a zajímavostech nejen z Hradce Králové. 
Věříme, že na stránkách Quartieru naleznete i tentokrát 
inspiraci, jak nejlépe strávit přicházející vánoční čas i celou 
zimu.

Když se starý rok potkává s novým, je čas na bilancování 
a plánování. My samy máme za sebou už druhý rok, kdy do 
našich životů patří magazín Quartier. Protože to dobré se 
nemění, přejeme si, aby to tak bylo i dál.

S velkým díkem za vaši stále rostoucí přízeň, slova uznání, 
pochvaly a podpory vám přejeme skutečně radostné a klid-
né Vánoce a jen to dobré v roce 2018.

Těšíme se, že v něm Quartier dál bude součástí i vašich ži-
votů!

Srdečně

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky magazínu

Michaela Zumrová
šéfredaktorka

Editorial
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 oslavil 
1. narozeniny!

Může se zdát skoro neuvěřitelné, jak ten 
čas letí, ale Královský magazín Quartier 
přivítal začátkem září už své páté číslo 
a zároveň oslavil své první narozeniny. 
A pořádně stylově – v hradeckém Pol-
strinu! Obklopeni designovým nábytkem 
prémiové kvality jsme pozvedli sklenič-
ky, rozkrojili dort a představili podzimní 
číslo s Mirkem a Ondřejem Vaňurovými 
na obálce. Hosty jsme pozvali na pro-
hlídku čalounické výroby, ochutnávku 
rumů a čokolády a ti odvážnější si mohli 
za asistence zaměstnanců Polstrin De-
sign vyzkoušet, co obnáší čalounické 
řemeslo.

(red)
Tváře podzimního čísla Mirek a Ondřej Vaňurovi. Foto: Jakub Misík

zima 2017/18 Quartier
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V   Clubu
to žije!

Máme velkou radost, že s každým novým číslem se královská společnost Quartier Clubu rozšířuje o další nové členy. 
A protože královská společnost si zaslouží královskou péči, pořádáme pro naše členy zajímavé akce, kde se mohou 

pravidelně setkávat. Jednou takovou byl i historicky první golfový turnaj při magazínu Quartier.

Ing. Marcela Anderlová - Partners Lucie Balarinová - První pomoc živě

skutečně královská společnost

Monika Staňková & Jana Zbořilová

vydavatelky magazínu Quartier

je členem Quartier Clubu

v období 1. 6. 2017 - 31. 5. 2018

název společnosti

Lucie Vitíková - Studio Vital

zima 2017/18 Quartier
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Kateřino, letošní sezona pro vás mu-
sela být přelomová - v lednu jste vy-
hrála svůj první titul na okruhu WTA 
v kariéře, v červenci jste potom tri-
umfovala znovu. Jaké cíle máte příští 
rok?
KS: Nejsem si jistá, jestli to byl přímo zlo-
mový rok. Moje výkony jdou hodně na-
horu a dolů, už jsem si tím párkrát pro-
šla - třeba když jsem se dva roky zpátky 
dostala do Top 100, pak si zranila kotník 
a musela hodně zabojovat, abych se tam 
vrátila. Je pravda, že letos jsem se celou 
dobu dokázala udržet ve stovce a docela 
obstojně jsem se držela i v padesátce. Ty 
dva tituly pro mě samozřejmě znamenají 
strašně moc, velmi jsem si to přála. První 
přišel hned na začátku roku, což byl velký 
úspěch, a druhý si mě našel docela znena-
dání. V létě se mi příliš nedařilo a o to víc 
pak pro mě byla výhra emotivní. Když bych 
to ale měla shrnout, jsem trošku zklama-
ná. Můj cíl byl Top 20, a kdyby se to ne-
podařilo, tak alespoň Top 30. Dopadlo to 
tak, že jsem skončila v Top 50, takže úplně 
spokojená nejsem, nicméně ty dva tituly 
to vylepšují (smích). Je před námi hodně 
práce, abych příští rok naplnila letošní cíl.
DS: Souhlasím s Katkou, že to je pořád na-
horu dolů, nicméně bych nikdy nevyměnil 
lepší postavení v ratingu za ty dva tituly. 
Myslím, že každý hráč by měl umět vyhrá-
vat turnaj, ne hrát dobře průběžně a vlast-
ně pořád stejně.

Letos jste si také ve své profesionál-
ní kariéře poprvé zahrála Fed Cup. 
Jaké to bylo reprezentovat Českou 
republiku trochu jinak – týmově?

KS: Letos jsem si to prožila poprvé, takže 
nemohu moc soudit. Je ale pravda, že jsem 
ho hrála už v juniorských letech a obecně 
mám tyhle týmové akce hodně v oblibě, 
takže jsem měla velkou radost, když jsem 
mohla jet do Ostravy na první kolo. Vzpo-
mínám si, že ačkoli jsem hrála debla za 
rozhodnutého stavu, tak jsem se hrozně 
těšila a cítila nervozitu. Je to něco jiného, 
publikum je obrovské. Když navíc hrajete 
doma, stojí za vámi a ta podpora je skoro 
až hmatatelná.

Když ne pro vaši dceru, tak mini-
málně pro vás musel být rok 2017 
přelomový – stáhl jste se a trénování 
Kateřiny přenechal z velké části pro-
fesionálům.
DS: Je to tak, poprvé v životě začínám dá-
vat víc prostoru lidem okolo. Ještě do loň-
ského roku jsem se účastnil veškeré Katči-
ny přípravy, a to jak tenisové, tak kondiční. 
Musím ale říct, že ačkoli ji vkládám víc 
a víc do rukou profesionálů, pořád na veš-
kerou práci dohlížím. Moje role v týmu se 
mění z koučování na vedení a zastřešování 
týmu, nazval bych se možná takovým ka-
pitánem týmu. Rok 2017 byl pro mě rokem 

změn, a to i v tom, že Katka dospívá a já se 
na ni můžu víc spolehnout jako na spor-
tovce i jako na člověka.

Musíte společně trávit opravdu hod-
ně času, ať už na trénincích, zápa-
sech nebo v letadle. Kateřino, jak to 
vnímáte, být s tátou doma, v práci - 
vlastně neustále?
KS: Jsme spolu opravdu takřka pořád, za 
ty roky jsme se to ale naučili trochu od-
dělit. Když jsem mimo kurt, mimo profe-
si, tak je to pro mě taťka, kterému můžu 
všechno říct, a prožíváme takový ten nor-
mální rodinný život. Naopak když jsem na 
tréninku, řešíme tenis. I když to se mnou 
není jednoduché, občas mezi sebou máme 
neshody a čas od času si od sebe potře-
bujeme odpočinout, tak si myslím, že nám 
to klape.

Asi nikdo nezná Kateřinu lépe než vy 
– z pozice rodiče i trenéra. Znáte její 
povahu, dokážete odhadnout její re-
akci. Máte nějakou metodu, jak z ní 
dostat to nejlepší? Nosíte jí třeba 
čokoládu do postele, nebo jí naopak 
zakážete, co můžete?
DS: Každý turnaj je jiný, koná se v jiném 
prostředí, stejně jako každý den je jiný, 
i Katka vstane pokaždé s jinou náladou, 
a je třeba se to naučit odhadnout. Nedá 
se říct, že by na ni fungovala jedna věc. 
Jednou dáte větší zátěž, jste tvrdší, jindy 
naopak něco neřeknete, spolknete, vyne-
cháte. Navíc už to dávno není jenom mezi 
mnou a Katkou, je to úkol pro všechny čle-
ny týmu – naučit se odhadnout situaci. Je 
to o velmi osobním přístupu.

Kateřina a Dmitri SiniaKovi:

Učíme se 
a rosteme spolu

Ona se v Hradci Králové narodila a vyrostla, on se do města v pětadvaceti přistěhoval z Moskvy. Kateřinu Siniakovou 
(21) a jejího otce Dmitrije (47) spojují společné ambice, láska k tenisu a rodině. „Díky rodině jsem tam, kde jsem,“ mrká 
na svého tatínka jednadvacetiletá profesionální tenistka, která v  uplynulém roce dvakrát senzačně triumfovala na 

okruhu WTA.

„Nikdy bych nevyměnil lepší 
postavení v ratingu za ty dva 

tituly.“

zima 2017/18 Osobnost čísla
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Jste po dceřině boku od jejího na-
rození. Jaké to je dívat se, jak roste 
v osobním i profesním životě?
DS: Strašně zajímavé a hezké. Na ty začátky 
vzpomínám rád, je to pro mě obohacující. 
Jak roste a učí se, rostu a učím se i já. Je 
to moje dcera, první dítě, mám ji strašně 
rád a myslím, že k sobě máme hodně blízko 
i teď, když už je dospělá.

Kateřino, neměla jste, třeba v šest-
nácti, chuť jít radši s kamarádkami 
na diskotéku než na kurt?
KS: Tím si projde asi každý. Jsou dny, kdy 
vás bolí celý člověk, cítíte se hrozně una-
vená a nic se vám nechce. Nechce se vám 
pořád dělat ty denní rituály. Tenis je nároč-
ný v tom, že je každý den víceméně stej-
ný, je to rutina, která se neustále opakuje. 
Momenty, na které se ptáte, pochopitelně 
přišly, ale překonala jsem je, tenis pro mě 
byla priorita. Samozřejmě částečně mi ten 
„normální“ život mých vrstevnic chybí, zá-
roveň jsem ale nesmírně vděčná za život, 
jaký mám, a nevadí mi to. Jsem ráda, že 
mi rodiče jako dítěti vybrali zrovna tenhle 
sport.

Tenisu se věnuje i bratr Kateřiny, váš 
syn. Proč jste dětem vybrali právě 
tento sport?
DS: Jsem sportovně založený člověk, tak 
jsem potkal i svoji ženu, a děti jsme odma-
lička vedli ke sportu. Katka od tří let lyžo-
vala, jezdila na kolečkových bruslích, na 
kole. Přemýšleli jsme, jaký sport by mohla 
jako holka dělat, aby se dobře fyzicky vyví-
jela, a tak jsem jí nabídnul plavání nebo te-

nis. Sám jsem tenis rekreačně hrál a hrozně 
mě bavil, takže vím, co obnáší, a jsem rád, 
že to nakonec u ní vyhrál.

Když jste dceru zapisoval do prvních 
tenisových kroužků, dokázal jste si 
představit, že z ní jednou vyroste 
profesionální tenistka?
DS: Někdy určitě. Na začátku něco zkusíte, 
ponoříte se do toho a pak si začnete po-
hrávat s myšlenkou, že by to šlo ještě líp, 
že můžete chtít víc. No a potom už kráčíte 
krok za krokem nahoru a začnete mít větší 
cíle, větší ambice. Tak to prostě je.

A co vy Kateřino, kdy vám došlo, že 
byste se mohla tenisem živit?
KS: Zlom přišel asi ve dvanácti, kdy se mi 
v Česku podařil neskutečný rok. Vyhrála 
jsem všechny turnaje ve své kategorii, na 
to konto začala víc sledovat profesionál-
ní tenis a na rodiče vyrukovala s tím, že 
se chci stát profesionální hráčkou. Dalším 
krůčkem bylo, když se mi povedlo vyhrát 
prestižní turnaj v Miláně v kategorii A, což 
se posuzuje jako juniorský grandslam. Do-
stala jsem se do Top 10, nabyla sebevědomí 
a měla jasno, že přesně tohle je to pravé, 

tohle chci dělat jako práci. Mám sen být 
světovou jedničkou, věřím tomu a všechno 
tomu podřizuji.
DS: Já ti taky věřím. Strašně ti fandím.

Kateřina je hodně ambiciózní, spor-
tovní novináři o ní pravidelně pro-
hlašují, že je na kurtu nesmírně dra-
vá a bojovná. Po kom to má?
DS: To nevím (smích). Katka je jako oheň. 
Možná je to tím, že povahou je ohromný 
kliďas, a tak to někde potřebuje vyvážit.
KS: Ambiciózní jsem ale určitě po tobě!
DS: Říkám to pořád, ambice musí být. Když 
člověk není ambiciózní, nic nedokáže.

Když se nějaká ta ambice přetaví 
v úspěch a vyhrajete titul, jdete po-
řádně slavit?
KS: Asi ne tak, jak si představujete (smích). 
Oslava spočívá v tom, že se snažíme sejít 
s rodinou na večeři. Žádnou velkou party 
neděláme, ono to nejde moc skloubit s ži-
votosprávou. Hráč se musí udržovat, větši-
nou to bývá tak, že druhý den ho čeká další 
zápas, další turnaj.
DS: Jak se říká, tenisová paměť je krátká 
a nemůžete se dlouhodobě vést na jednom 
vítězství. Každý týden je nový turnaj, každý 
den nový zápas a musíte neustále potvr-
zovat svoji formu, výkonnost. Jeden týden 
vyhrajete, druhý prohrajete, a nikdo netu-
ší, jaké byly okolnosti nebo jak jste na tom. 
Lidé jsou v tomhle někdy trochu nefér, vidí 
jen výsledek.

Jaké to pro vás je, když dcera vstoupí 
na kurt? Jste nervózní?
DS: Nervózní jsem byl možná na úplném 
začátku, časem vás to pustí a vnímáte jen 
výkon a tenisový projev. Jinak by se z toho 
člověk zbláznil, protože de facto každý den 
je nějaký zápas. Jakmile vleze na kurt, moje 
role končí. Jen držím palce a přeju jí, aby 
podala nejlepší výkon a ideálně vyhrála.

Utkvěl vám nějaký její tenisový mo-
ment obzvlášť v paměti?
DS: Vítězství v Šen-čenu letos v lednu nad 
hráčkami z Top 10 bylo úžasné. Také, jak 
už Katka zmiňovala, turnaj v Miláně v ju-
niorském věku, to byl neskutečný úspěch. 
Pak samozřejmě vzpomínám na všechna 
ta poprvé – když jsme jeli na první grand-
slam, na první Fed Cup, na ty momenty jen 
tak nezapomenete. Potkáváte poprvé tváří 
v tvář tenisové špičky, na které se roky kou-
káte jen v televizi. Stejně jako vzpomínám 
na úspěchy, tak mám v paměti pochopitelně 
i ty smutné momenty. Třeba když měla Kat-
ka zraněný kotník. Pamatuji si, jaká to byla 
bezmoc, protože víte, že s tím nic nenadě-

„Tenis je náročný v tom, že 
každý den je víceméně stejný. 

Je to rutina.“

zima 2017/18 Osobnosti čísla



Kateřina Siniaková

• Narodila 10. května 1996 v Hradci 
Králové

• Vystudovala První soukromé 
jazykové gymnázium Hradec 
Králové

• V současné době je členkou TK 
Sparta Praha

• V letech 2008 a 2009 získala 
titul Naděje královéhradeckého 
sportu



Dmitri Siniakov

• Narodil se 4. září 19710 
v Moskvě

• Podniká v kožešinách

• V mládí se věnoval tenisu 
a boxu

• Kromě sportu miluje také knihy

• Je ženatý a má dvě děti
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láte, jen se sebe sami ptáte, proč se to stalo. 
Nakonec to ale musíte přijmout jako fakt.

Co se vám stalo s kotníkem?
KS: Stalo se to na kurtu v Rakousku, na an-
tuce. Hodně tehdy pršelo, antuka změkla 
a těžko se na takovém povrchu pohybova-
lo. Zápas jsem zvládla v pohodě, úraz se mi 
stal až druhý den na tréninku. Místo toho, 
abych se doklouzla, tak jsem se nohou „za-
ryla“, podvrkla si kotník a nakonec z toho 
byly natržené vazy.

Na jak dlouho vás to vyřadilo?
KS: Nejdřív mi slibovali, že se to dá za dva 
týdny dohromady, ale moc dobře se to ne-
hojilo. Myslím, že jsem přišla o takové dva 
měsíce.
DS: Já bych řekl, že i víc. Trochu nešťast-
né bylo, že v té době byla doslova v laufu, 
druhým rokem hrála WTA, šla nahoru, da-
řilo se jí. Taková věc je vždycky nepříjemná, 
protože vás to najednou zastaví. Nemůže-
te trénovat, chybí vám zápasy, vypadnete 
z toho kolotoče a jen těžko se dostáváte 
zpátky do sedla. Musím ale Katku pochválit, 
protože sice spadla, ale vrátila se, zabojo-
vala a nakonec se dostala ještě výš. Neza-
stavilo ji to, potvrdila formu, a to je podle 
mě to nejtěžší – vrátit se.

Hodně cestujete, za sezonu projedete 
řadu světových metropolí a destina-
cí. Kde to máte nejraději?
KS: Cestování už ani nevnímám, je to sou-
část tenisové kariéry, ale je pravda, že toho 
za rok projedeme opravdu hodně. Líbí se 
mi v Austrálii, mám totiž ráda modrou bar-
vu a tam je všechno modrý (smích). Navíc 
jsou na Australian Open skvělí lidé a skvělé 
počasí, mám mnohem radši teplo než zimu. 
Další super turnaj je taky v Indian Wells 
v Kalifornii.

Přicházejí Vánoce, čas, kdy si můžete 
odpočinout od všeho cestování, zápa-
sů a trénování. Jak je prožíváte?
KS: Myslím, že u nás je to hlavně o takové 
té domácí pohodě - všichni můžeme ležet 
u televize, koukat na pohádky, povídat si, 
zahrát si stolní hry. Dělat všechny ty běžné 
věci, které během roku nejdou uskutečnit.
DS: To je pravda, je to pro nás strašně vzác-
né. Zajdeme za babičkou a za dědou, je to 
moc příjemný čas.

Pocházíte z Ruska, přinesl jste si do 
Čech nějaké tradice, které držíte?
DS: Ani ne tak tradice, jako určitý způsob 
myšlení, ruskou mentalitu, řeklo by se. 
Svého syna třeba vychovávám k tomu, že 
ženy zaslouží víc pozornosti, že si zaslouží 

dostávat třeba květiny jen tak. Také dětem 
zdůrazňuji důležitost přátelství, to u Če-
chů tolik nevidím. Myslím si, a to se nechci 
někoho dotknout, že v Rusku se přátelé 
více scházejí i rodiny drží víc pohromadě 
a častěji se navštěvují. Přinesl jsem si taky 
ruskou kuchyni, tu doma rádi vaříme. A ne-
můžu opomenout zmínit také ruskou lite-
raturu a historii - obě děti umí rusky, znají 
ruské autory a v Rusku i několikrát byly, 
a doufám, že k němu mají vztah.
KS: Já určitě! Hrozně ráda tam jezdím, koná 
se tam pravidelně poslední turnaj sezony, 
na který se vždycky těším. Navíc tam žije 
půlka rodiny a spousta přátel. Taky mi 
chutná ruská kuchyně, mamka vaří úžasný 
boršč.

Máte kromě Vánoc v sezoně někdy 
volněji?
KS: Záleží, jak hráč hraje, jak se mu daří. 
Když vyhrává turnaje, může si dát menší 
pauzu. Pokud ne, jde z turnaje do turnaje. 
Ti opravdu top hráči si mohou udělat pauzu 
po Wimbledonu. Letos jsem ale měla tako-
vý fofr, že jsem to ani nepostřehla.

A když už se nějaká ta volná chvilka 
najde, jak ji trávíte?
KS: Většinou je to tak, že přiletím, doma si 
vybalím věci, zajdu s kamarádkami na kafe, 
navštívím babičku a dědu a večer se už 
zase balím na další turnaj. Letos to opravdu 
vyšlo tak, že jsem přiletěla domů, vybalila, 
přespala a už se zase jelo. Navíc trénuju 
v Praze, a tak jsem mnohdy z Hradce jela 
hned do Prahy a zůstala tam. Mám pocit, že 
letos jsem doma vůbec nebyla. Bylo organi-
začně dost těžké vidět se jenom s mamkou 
nebo bráchou, natož s kamarádkami. Takže 
když už nějaký čas je, snažím se hodně so-
cializovat – vyrazit s kamarádkami, popo-
vídat si. Jako dítě jsem třeba vášnivě ráda 
lyžovala, na hory jsme s rodinou jezdili 
pravidelně, ale to už je opravdu hodně let. 
Navíc kvůli tenisu bych ani neměla, takže 
tenhle koníček mi tak trochu odpadl.

Kateřino, v Hradci jste se narodila 
a vyrostla tu, máte tu nějaká „svá“ 
místa?
KS: Můj život v Hradci by se dal složit ze 

tří míst – školy, tenisových kurtů a domova 
(smích). Mám moc ráda Tylovo nábřeží, tam 
jsem se hodně nachodila, když jsem ještě 
navštěvovala základku na Zálabí. Pak jsme 
se přestěhovali do Malšovic a já začala cho-
dit na ZŠ Štefcova, veškerý volný čas jsem 
ale trávila na kurtech. Mamka pak trvala na 
tom, abych vystudovala střední školu, za 
což ji dodnes děkuju, a začala jsem tak víc 
poznávat Slezské Předměstí. Všechna tahle 
místa jsou pro mě „srdcovky“. Moc jsem si 
jich ale neužila, můj režim byl jasný - ráno 
do školy, po škole na trénink a večer učení. 
Když jsem skončila, nejvíc jsem se těšila, až 
padnu do postele a usnu.

Vy jste se do Hradce přistěhoval, jaký 
k němu máte vztah?
DS: Hradec mám rád. Žijeme rušný život, 
takže se rád vracím do zdejšího klidu, je 
to takový přístav. Nicméně nezastírám, 
že když jsem sem v pětadvaceti přijel po-
prvé z Moskvy, z toho megapolisu, tak mi 
Hradec přišel jako mrtvé místo. Čím jsem 
starší, tak jsem tu ale radši. Vždycky když 
se vracíme z cest, ze všech těch velkoměst, 
tak oceňuji, že tu není žádný provoz, žádné 
hodinové kolony. Navíc v Hradci jsme po-
tkali spoustu skvělých lidí, kteří Katce v její 
kariéře významně pomohli.

Koho například?
DS: Třeba trenérku paní Vávrovou, která 
Katku i jejího bratra trénovala, když byly 
ještě děti. Té patří velký dík, protože být 
dětským trenérem je náročná role, musíte 
se chovat tak, abyste dítěti ten sport ne-
otrávila. Chovám k ní za to velký respekt, 
protože si vzpomínám, jak to s Katkou bylo 
na začátku těžké – tu se jí zalíbil lísteček, 
támhle se běžela podívat na motýlka, nikdo 
s ní v útlém věku nechtěl trénovat. Také 
bych chtěl poděkovat majitelům klubu DTJ 
HK. To byl první klub, který se chtěl podílet 
na přípravě závodního tenisu, Kátě hrozně 
věřili a doteď nás podporují. A zapomenout 
nesmím ani na pana Volejníka, který pat-
ří mezi nejlepší trenéry v regionu a který 
s Katkou odvedl také obrovský kus práce.
KS: Moje začátky byly asi krušné a moc si 
to nepamatuji, ale třeba s paní Vávrovou 
jsme dodnes v kontaktu, hodně mě ovliv-
nila. Píšeme si, gratuluje mi a fandí. Stejně 
jsem ale nejvíc vděčná rodině. To díky ní 
jsem tam, kde jsem.
DS: Jsem rád, že jsi to řekla, protože rodina 
je strašně důležitá. Všichni tě podporujeme 
a vždycky budeme.

Michaela Zumrová 

Foto: Ondřej Šlambora

„Když jsem před pětadvaceti 
lety přijel poprvé do Hradce, 

připadal mi jako mrtvé místo.“

zima 2017/18 Osobnost čísla
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Podzimní radosti 
větrem odváté...
Možná ještě někde zahlédnete poslední zbytky spadaného listí, zanedlouho je však velmi pravděpodobně zasypou 
sněhové vločky. Než se zazimujete s hrnkem horkého čaje nebo kakaa, vraťte se s Quartierem do času barevného 
podzimu a hřejivého babího léta, které bylo letos protkané samými zajímavými akcemi.

GoLF maratHon
Den plný golfu hostil ke konci září Golf 
Resort Lázně Bohdaneč. Smyslem toho-
to netradičního turnaje alias maratonu 
bylo podpořit všechny, kteří musí od-
hodlaně a vytrvale bojovat se zdravotní 
nepřízní osudu. Nejenom přátelé toho-
to sportu, ale také všichni se srdcem na 
správném místě tak svou účastí podpořili 
nadace Ruce na prsa a projekt STK pro 
chlapy. Golfisty čekalo 42 jamek, stejně 
jako maratonce, kteří musí zdolávat 42 
kilometrů. Na turnaji nechyběl ani bad-
mintonista Petr Koukal.

GoČÁrovY SCHoDY

Když v roce 1909 vyprojektoval Josef 
Gočár schody v centru Hradce Králové, 
netušil, že je o několik let později budou 
sjíždět nadšenci na kolech. Závod hor-
ských kol se uskutečnil v září ve sváteční 
den. Jak moc je tato akce oblíbená, uká-
zala již potřetí hojná účast nejen profe-
sionálů, ale i rekreačních jezdců a dětí, 
davy diváků a fanoušků. Vedle závodů na 
kolech byl na programu nově i běh, při 
kterém museli závodníci zdolat přesně 
720 schodů. Trať byla stejná jako pro cyk-
listy, běžela se však v opačném směru.

FLY Zone ParK

Stát se obávaným ninjou může být snem 
kdejakého kluka. Fly Zone Park takové 
sny umí vyplnit. Olympijská trampolína, 
překážková dráha, virtuální realita - to 
vše a mnohem více zážitků nabízí zábavní 
centrum, které se na začátku října nově 
otevřelo v hradeckém Atriu. Na své si tu 
přijdou malí, velcí, hubení, tencí, muži, 
ženy, zkrátka všichni, kteří v sobě mají 
trochu toho adrenalinového ducha, chtějí 
se bavit a zažít něco nevšedního. Zkrátka 
ideálním místo nejen pro partu přátel, ale 
i pro rodiny s dětmi různého věku.

zima 2017/18 Kultura
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inzerce

vÍtÁnÍ Sv. martina

Slyšeli jste zvuk podkov? To svaý Martin 
přijel na svém bílém oři do Hradce Krá-
lové. Bělouš, coby symbol přicházející 
zimy, nám sice sníh 11. listopadu opět 
nepřinesl, zato oslava to byla parádní. 
Jako každý rok ho mohli zájemci přivítat 
na Velkém náměstí. Svatomartinského 
vína bylo dost, stejně tak i svatomar-
tinských rohlíčků a dašlích pochutin. 
Děti, a to nejen jménem Martin či Mar-
tina, se mohly povozit na koni. Kulturní 
program návštěvníkům nabídl spoustu 
hudebních vystoupení a samotný závěr 
okořenila kapela Nadoraz.

CiaF

Jako již tradičně i letos křižovaly první zá-
řijový víkend nebe nad Hradcem letouny 
a helikoptéry. Pokud se nějaká veřejná akce 
koná již po čtyřiadvacáté v řadě a stále láká 
tisíce lidí, nebude to rozhodně jen tak. Tato 
prezentace letecké techniky zkrátka nemá 
v České republice obdoby a ani tentokrát 
nebyla nouze o unikátní a dechberoucí 
ukázky. Dospělí a děti, vysloužilí letci a le-
tušky, milovníci vrtulníků, nadzvukových 
letadel a těžkých strojů si museli rozhodně 
přijít na své. Pomyslnou třešničkou na dortu 
pak byla letová ukázka ukrajinské stíhačky 
Su-27.

vinoBranÍ na KUKSU

Podzim jako víno - tak by se dalo shrnout 
vinobraní, které proběhlo již pojedenácté 
v romantickém prostředí barokního Hospi-
tálu Kuks. Druhá sobota v září tak patřila 
oslavě vína. Spojení genia loci této monu-
mentální stavby a lahodného moku opět 
zaručil návštěvníkům vskutku výjimečný 
kulturní a gastronomický zážitek. Degu-
stovala se tuzemská i zahraniční vína, ne-
chyběl řemeslný jarmark ani program pro 
děti. Letos se ovšem všichni degustátoři 
museli obejít bez vína, které, jako za časů 
hraběte Šporka, jinak každoročně teče po 
kaskádovém schodišti.

(red)

zima 2017/18 Kultura



Foto: Lukáš Veselý



SALON REPUBLIKY 
ROZNĚLY TÓNY JAZZU, a to 

už po třiadvacáté! Mezinárodní festi-
val Jazz Goes To Town nabídl během pěti 

říjnových dní šestnáct hudebních produkcí 
na deseti různých místech krajské metropo-
le. Líbivé tóny této uhrančivé hudby se linuly 
z restaurací, divadel nebo kina a kdo vyrazil, 
rozhodně neprohloupil. Co vystoupení, to záži-

tek – zmiňme například marockou zpěvačku 
Oum, norsko-český kvintet Bansal Band či 

maďarský kvartet Knutdut Men saxofo-
nisty Bély Ágostona.
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kde rozvíjíme různé oblasti, ať už z herecké 
sféry, zpěvu či improvizačních dovedností. 
Ta škála je opravdu hodně široká.

Slovo improvizace znamená „bez 
předchozí přípravy“, nemáte tedy 
připravený žádný scénář. Je ale mož-
né se na improvizovanou show něja-
kým způsobem připravit? Říkala jste, 

že máte jednou týdně tréninky. Zna-
mená to, že ty své okamžité reakce na 
jevišti můžete nějak natrénovat?
Určitě. Dokonce si myslíme, že je nutné mít 
natrénováno. Minimálně půl roku až rok. 
V prvé řadě jsme se museli naučit základ-
ní principy improvizace, aby nám to pak na 
jevišti skvěle šlapalo. Což samozřejmě není 
věc, kterou umíte hned. I když někdo má 
talentu o chlup víc a může to pro něj být 
snadnější.

Víte vždy jak reagovat, jak improvizo-
vat? Nebo se vám na jevišti občas sta-
ne, že se zaseknete a nevíte jak dál?
Samozřejmě! Myslím, že ani profesionál se 
tomu nevyhne. K tomu ale slouží tři pravidla, 
která se dají v takové situaci využít. Prvním 
z nich je „dopřej si čas“ - když nevím, v klidu 
si to promyslím. Druhé pravidlo zní „změň 
rutinu“ - když jsem zaskočená, tak se začnu 
jinak hýbat, a tím přinutím mozek, aby také 
přemýšlel jinak. Posledním a nejdůležitějším 
pravidlem je uvědomit si, že naše hraní je 
„týmová práce“. A vždy tam bude někdo, kdo 
vám přiskočí na pomoc.

Vedle divadla pořádáte i kurzy pro ve-
řejnost. Pro koho jsou určené a kdo se 
do nich může přihlásit?
Jsou určeny pro širokou veřejnost, a to vý-
hradně pro dospělé. Profese lidí, které tam 
chodí, jsou opravdu různorodé. Například 
k nám chodil číšník, který se potřeboval 
naučit lépe komunikovat s lidmi. Kurzy 
pravidelně navštěvují také učitelé, studenti 
pedagogických fakult, manažeři a podnika-
telé. Ale i lidé, kteří byli z nějakého důvodu 

Jste divadelně improvizační skupi-
na z Pardubic. Hrajete více formátů 
představení, ale nejčastěji vystupuje-
te s Improshow. Prozraďte čtenářům 
Quartieru, o co se přesně jedná?
Jde o krátké a vtipné scénky, které vznikají 
na základě rozhodnutí a návrhů od divá-
ků. Většinou se dopředu s moderátorem 
domluvíme, jaké hry budeme hrát. Poté se 
moderátor vždy při uvádění konkrétní hry 
ptá publika na témata, prostředí nebo cha-
raktery postav, které chtějí, abychom zahrá-
li. Každá hra má svá pravidla. Herci se jich 
musí držet a k tomu navíc odehrát krátký 
příběh na zadané téma. Improvizovanému 
divadlu se věnujeme opravdu intenzivně. 
Každou neděli máme tříhodinový trénink, 

PaLeŤÁCi:

Naučíme vás 
improvizovat

Pardubáci lehce ťápající improvizací. Tak si začala říkat parta kamarádů, která se scházela při čaji a z nudy si vymýšlela 
různé zábavy. Od té doby vlastně nepřestali, a tak se improvizované divadlo stalo jejich společným koníčkem. „Paleťáci 
vás nejenom pobaví, ale naučí vás i jak být pohotoví, jak odhodit zábrany a v neposlední řadě i jak si víc užívat života 

a všeho, co nám nečekaně přinese,“ říká v rozhovoru pro Quartier usměvavá Andrea Moličová, trenérka Paleťáků.

„Umíme ztišit vnitřního 
našeptávače.“

zima 2017/18 Kultura
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- něco přijmu a jsem schopna to rozvinout. 
Dalším, a jedním z těch nejzákladnějších, 
je „dovol si udělat chybu“, což je přirozená 
součást života a je dobré si to uvědomit. No 
a konečně tím nejdůležitějším principem je 
„užij si to“, protože když se člověk baví, víc 
si toho odnese. Jako poslední bych zmíni-
la ještě „důvěřuj“, a to nejen sám sobě, ale 
i skupině, kterou má člověk okolo sebe. Ni-
kdy na to nejste sama, podrží vás.

Improvizace hraje v životě určitě dů-
ležitou roli, ne všechno lze napláno-
vat. V čem konkrétně tato schopnost 
rozvíjí naši osobnost?
Na vlastní kůži jsme díky hraní zjistili, že 
nás improvizace rozvíjí ve čtyřech oblas-
tech. Jednou z nich je koncentrace, naučíte 
se vnímat více věcí najednou, což trénuje 
pohotovost. Pak je tu oblast komunika-
ce, a to konkrétně zlepšení prezentačních 
dovedností a vypravěčských technik. Dal-
ší je oblast kooperace, která úzce souvisí 
s nasloucháním, přijímáním myšlenek od 
ostatních a jejich další rozvoj. Poslední ob-
lastí, kterou improvizace rozvíjí, je kreati-
vita a nemusí jít nutně jen o vtipné nápady, 
ale o všechno co vás jen tak napadne. Kre-
ativitu totiž často blokují tzv. našeptávači, 
hlásek vzadu v hlavě, který říká: „nebude 
to trapný, co tomu řeknou lidi?“. Tohoto 
vnitřního našeptávače právě umíme ztišit.

Chystáte v nejbližší době něco? Mů-
žete čtenáře někam pozvat?
Je toho spoustu. Více informací nejenom 
o nás a našem hraní naleznete na stránkách 

www.paletaci.cz, kde se mimo jiné může-
te přihlásit do kurzu improvizace. Také 
bychom vás rádi pozvali na Improshow, 
která se bude konat 19. 12. v komorní scé-
ně v Podkroví Klicperova divadla v Hradci 
Králové nebo 16. 1. v pardubickém divadle 
Exil. Vše je improvizované, žádný scénář, 
jen moment tady a teď. Budeme se těšit!

Adéla Němečková

dlouhodobě doma a potřebují se rozmluvit. 
Zkrátka kdokoli, kdo se chce naučit impro-
vizovat s lehkostí ve svém životě či profesi.

Jak takový kurz probíhá? Na co 
všechno se můžu jako zájemce těšit?
První tři lekce jsou seznamovací. Snažíme 
se účastníkům vytvořit příjemné prostře-
dí a učíme je principy improvizace, které 
používáme i na jevišti. Jinak každá lekce je 
koncipována tak, že se na začátku trochu 
protáhneme, poté následují tzv. odbourá-
vací cvičení, abychom se uvolnili a vypnu-
li našeho šotka, co nám pořád našeptává, 
jestli děláme věci dobře nebo ne. Další 
věc, na kterou se soustředíme, je mozek. 
Prostřednictvím asociací chceme, aby se 
účastníci vymanili ze stereotypního my-
šlení. Celou lekci směřujeme na rozvoj 
různých dovedností, jako je komunikace, 
kreativita, sebevědomí. V závěru každé lek-
ce zkoušíme jednu improvizační hru. Je to 
velká zábava a dají se na ní krásně ukázat 
všechny principy, které se v průběhu kur-
zu učíme. Není čeho se bát, veškerá cvičení 
jsou dobrovolná a vedená formou hry. Když 
si totiž člověk hraje, nemá čas přemýšlet 
nad zbytečnostmi. Soustředí se na pravidla 
hry. Takový člověk je hodně „teď a tady“, 
a na tom je založená celá improvizace.

Už podruhé jste se zmínila o princi-
pech, co si mám pod tím představit?
Prvním principem je „naslouchej“, kdy máte 
aktivně vnímat, co ten druhý říká. Dalším 
je „ano“, a to ve smyslu, že přijímám, co se 
děje kolem mě. Třetím principem je „ano a“ 

Paleťáci

• Jsou to zkušení herci, nadšení 
improvizátoři, zapálení lektoři 
a dobří kamarádi.

• Vznik skupiny se datuje ke 
květnu roku 2009.

• Vystupují jak v Pardubicích, tak 
i v Hradci Králové.

• Dělají improvizační divadlo, 
pořádají kurzy improvizace, 
workshopy a teambuildingové 
aktivity.
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Chinaski, Marek Ztracený, Tři sestry nebo 
Poetika – to je jen krátký výčet hudebních 
lákadel jubilejního Plesu Radia Černá Hora, 
který letos připadá na sobotu 3. března. 
Tenhle nefalšovaný hudební mejdan pro-
slul svou takřka festivalovou atmosférou 
už dávno, a to nejen mezi návštěvníky, ale 
i mezi nterprety. Podle Petra Sameše totiž 
hostující kapely oceňují, že se v sálech ne-
tančí jen tradiční valčík nebo polka. „Když 
přijedou poprvé, bývají ze zdejšího publika 
hodně překvapení, a to myslím jen v tom 
pozitivním slova smyslu. Když je pak za pár 
let oslovíme znovu, většinou neváhají a tvr-
dí, že se fakt těší,“ říká Petr Sameš z Radia 
Černá Hora s tím, že přípravy dalšího roč-

níku plesu de facto startují v momentě, 
kdy skončí ten aktuální. Zkrátka není čas 
ztrácet čas, jednání s velkými hudebními 
jmény jako Chinaski nebo David Koller to-
tiž mohou trvat i několik let. „Ze zkušenosti 
ale mohu říct, že následná spolupráce je pak 
pohodová. Čím větší hvězda, tím příjemněj-
ší komunikace a produkce na místě,“ potvr-
zuje Petr Sameš.

A co nejšílenějšího musela produkce inter-
pretům na plese zajistit? „Jedné kapele jsem 
kdysi musel shánět speciální müsli tyčinky 
s maximálně 16 procenty cukru. Takové jsou 
na trhu jen jedny a získat je nebylo vůbec 
jednoduché. Když jsme je nakonec vítězo-

slavně přivezli, trval 
jsem na tom, aby je na 
místě snědli,“ vzpo-
míná se smíchem 
Petr Sameš. Jedním 
dechem však dodá-
vá, že mnohdy jsou 
podobné požadavky 
myšleny spíše jako vtípek. „Stane se však, že 
jsou ridery (seznamy požadavků interpretů 
– pozn. redakce) opravdu podrobné, napří-
klad včetně požadované minimální teploty 
v šatně.“

Přání interpretů v backstagi však není to 
jediné, co musí černohorský produkční 
tým s vystupujícími řešit. Každý interpret 
si vozí vlastní seznam požadavků na zvuk 
a světla. Největší cvrkot je tak pochopi-
telně ve Velkém sále Aldisu. „Jednotlivá 
vystoupení na sebe musí navazovat ideál-
ně v řádu minut. To znamená, že zvukové 
zkoušky probíhají nepřetržitě už od pravého 
poledne a končí těsně před zahájením plesu. 
Přestavby se pak realizují pomocí ‚rolling ri-
serů‘, což jsou pojízdné praktikábly, kam se 
umístí celá tzv. nástrojovka - například bicí, 
klávesy a tak podobně. Ve Velkém sále vystu-
puje obvykle pět kapel a veškerá technika se 
musí vejít na prostor cca 30x8 metrů,“ pro-
zrazuje Sameš.

Hradečáci, nezapomeňte si tedy ve svých 
diářích poznamenat sobotu 3. března, na 
jubilejním plese Radia Černá Hora totiž 
rozhodně nemůžete chybět!

(red)

raDio ČernÁ Hora:

Čtvrtstoletí 
na vrcholu

Dámy, začněte vybírat velkou večerní, pánové, vy zase vylovte ze skříně nejlepší kravaty, protože plesová událost 
sezony v Hradci Králové se kvapem blíží! Jaké je chystat akci pro víc jak dva tisíce lidí a co všechno si už muzikanti 
v minulosti „naporoučeli“, prozradil u příležitosti příprav v pořadí již 25. ročníku Plesu Radia Černá Hora jeho produkční 
Petr Sameš. „Jedné kapele jsem kdysi musel shánět speciální müsli tyčinky s maximálně 16 procenty cukru, “ vzpomíná 

se smíchem.
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Lineup 25. Plesu Radia 
Černá Hora

• Velký sál: Chinaski, Marek 
Ztracený, Mirai, Mydy Rabycad, 
Jazz Police

• Malý sál: Tři sestry, Poetika, 
Memphis, Ready Kirken

• Jazzový sál: Marcel Flemr 
Band, Tony Blues Band, Jazz 
Underground
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o hmotné bohatství, ale spíše o to duševní. 
V souvislosti s narozením syna Božího se 
na nebi pastýřům zjevila kometa. Stejně tak 
jeden ze tří darů, které přinesli Ježíškovi tři 
králové, bylo právě zlato.

Dekorace v těchto barvách tedy jistě nesmí 
chybět. Ať už se jedná o bytové doplňky, 
adventní věnec, jmelí, tradiční červenou 
hvězdu či samotný stromek. Adventní věnec 
a stromeček by neměly být umělé. Zelené 
jehličí, které v zimě neopadává, je symbolem 
věčného života. Se jmelím se váže spousta 

starých tradic – například by mělo být da-
rované, aby vám přineslo štěstí. Dokazuje to 
i fakt, že štěstí se prostě nedá koupit.

Ze všech dekorativních předmětů nesmíme 
opomenout svíčku. Je totiž takovým malým 
poselstvím blížících se vánoc. Po zapálení 
první víme, že přesně za čtyři týdny nastane 
ten velký den - den dárků, přání a vyznání. 
Třepotání plamínku bezpochyby zútulní 
domov, zajistí romantickou náladu a snad 
zažehnou plamen i v srdcích nejzarytějších 
„Grinčů“.

ČervenÁ, ZeLenÁ a ZLatÁ

Symbolem Vánoc je jednoznačně červená, 
zelená a zlatá barva. Zelená je barvou pří-
rody a voňavého jehličí, ale vyjadřuje také 
rovnováhu, klid a naději. Červená je zase ty-
pickou barvou lásky a narození. Zlatá dává 
pocit hojnosti a bohatství. Je symbolem vel-
korysosti a šlechetnosti. A proč právě tyto 
barvy? Odkazují totiž na příběh o narození 
Ježíška. Červená je spjata s nesmírnou lás-
kou a zelená s utužením lidské víry a na-
děje. V případě zlaté barvy nemusí jít vždy 

Duch Vánoc
Vůně čerstvě oloupaných mandarinek, mihotavé světlo svíček, tóny prvních vánočních písní linoucích se z rádií či hře-
jivý šálek svařeného vína nám evokuje jediné – opět po roce k nám zavítal duch Vánoc. Pojďme ho jaksepatří přivítat, 

Quartier vám přináší pár rad, jak se naladit na tu správnou vánoční melodii.

zima 2017/18 Životní styl
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nejenom LineCKé Se Line

Neodmyslitelnou součástí vánoc je pečení. 
Zkuste však letos něco nového, jiný druh 
cukroví. Ostatní to jistě ocení. Nejenom 
cukroví a perníčky, ale i vánočka patří 
mezi typické pokrmy na Vánoce. Věděli 
jste, že tvar vánočky má připomínat ma-
lého Ježíška zavinutého v plenkách? A ten 
kdo nemá rád rozinky, má zaručeno, že 
tam určitě nebudou.

Při dnešní uspěchané a vystresované době 
je celkem pochopitelné, že se málokomu 
do pečení a vaření na Vánoce ještě chce. 
Nedostatek času nás čím dál víc tlačí vy-
užít alternativního řešení. Vše se dá přece 
pohodlně koupit v obchodech již hotové. 
Opravdu se však chcete okrást o tu vůni 
domácího pečení a děti připravit o ne-
všední druh zábavy? Co takové zdobení 
perníčku přenechat jenom jim?

Navíc se tak pečení stane okamžikem, 
který strávíte se svými milovanými, a za to 
ten čas stojí, nebo ne?

KoLeDa, KoLeDa, ŠtěPÁne
Koledy či vánoční písničky jsou přesně to 
pravé pro ideální sváteční pohodu. Díky 
tomu, že je v ostatních ročních obdobích 
neslýcháme, nemáme je ohrané a jednou 

za rok si zase s chutí poslechneme, jak 
„purpura na plotně voní“ zatímco „ladov-
ská zima za okny je“. To, že Vánoce by měly 
být především romantické a rodinné do-
svědčují i filmy a pohádky s vánoční tema-
tikou a rozhodně s nimi nasajete tu pravou 
vánoční atmosféru.

nevŠeDnÍ HorKé nÁPoje
Doplňování tekutin je nezbytné i v zim-
ních měsících. Co však s povinností spojit 
také příjemné? S takovým dobrým „sva-
řákem“ ať už vína či vašeho oblíbeného 
džusu, horkými brusinkami nebo punčem 
prohřejete organismus, uvolníte se a zre-
laxujete. A nejenomže vás tyto nápoje ne-
nápadně polechtají a naladí, ale také pro-
stor vašeho bytu příjemně provoní.

Poslední rada zní: zapojte do všech před-
vánočních příprav a aktivit děti i partnery. 
Nejen že to zabere méně času, starostí, 
stresu a napětí, ale ten vánoční čas, nej-
krásnější a nejromantičtější období v roce, 
prožijete společně s nimi, se svými nej-
bližšími. A třeba si u toho pusťte koledy 
a popíjejte grog. Tak co? Už se také těšíte 
na Ježíška?

Adéla Němečková

KDYž ZavonÍ vÁnoCe

Nejenom výzdoba interiéru, ale i vzduch, 
který je prosycen tou správnou vůní, vy-
kouzlí poklidnou atmosféru – pocit klidu, 
radosti a štěstí se jistě dostaví vzápětí. 
Svíčky, které své kouzlo znásobí, jsou ty 
aromatické. Mohou vonět po mandlích, 
karamelu či vanilce, skořici a jablku, bru-
sinkách, pomerančích nebo perníku. Zále-
ží jen na vás, na jakou budete mít zrovna 
chuť.

Vedle svíčky to může být i aromalam-
pa, kdy zakoupený vonný olej lze vylep-
šit o bylinky a koření, jako je hřebíček, 
muškát, levandule či šalvěj. Stačí je jen 
řádně rozdrtit, přidat do esence a nechat 
odležet.

A co takový františek? Tato tajemná vůně, 
která ne každým čichovým buňkám lahodí, 
je spjata s Vánocemi více, než si myslíte. 
Jedná se o směs dřevěného uhlí a kadidla 
– a právě kadidlo je vedle zlata a myrhy 
uvedeno jako jeden z předmětů, kterými 
byl narozený Ježíšek obdarován.

K provonění interiéru můžete využít 
i slupky od mandarinek a pomerančů. Sta-
čí je jen položit na rozehřátý radiátor. Tu 
nejkrásnější vůni si však do bytu vnesete 
stejně až na Štědrý den, nic totiž nepřebi-
je vůni jehličí z vánočního stromečku.

Pravý domácí punč
1 ks pomeranče
1 ks citronu
1 ks badyánu
2 ks celé skořice
4 ks hřebíčku
500 ml vody či černého čaje
130 ml rumu

500 ml červeného vína

Z citronu a pomeranče vymačkáme šťávu. Vodu či černý 
čaj smícháme s cukrem a vymačkanými šťávami. Takto 
připravenou směs přivedeme k varu. Poté přilijeme rum 
s vínem a přidáme koření. Punč už jen zahříváme. Chce-
te-li silnější punč, přidejte více rumu. Máte-li rádi sladší, 
použijte polosladké či sladké víno. Skvěle se k tomu hodí 
i rozinky, brusinky, švestky nebo hrušky. Nejlépe den 
naložené v rumu. Zkrátka konečné vyladění záleží na vás. 
Nyní už zbývá jen ho nalít do zahřátých sklenic a ozdobit 
plátkem pomeranče či citronu.

zima 2017/18 Životní styl
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Vánoční koledy píší svůj příběh už od 13. 
století, přičemž za vůbec prvního autora je 
považován svatý František z Assisi. Byl to 
právě on, kdo se postaral o to, aby se tra-
dice zpěvu vánočních písní šířila dál. Teh-
dy sice ještě nešlo o čistě vánoční koledy, 
jako spíš o písně s křesťanskými náměty. 
Postupem času si však církev pro adventní 
čas vyžádala písně s náboženskými motivy 
- například oslavování Panny Marie a jejího 
neposkvrněného početí. Prostí lidé, hlavně 
tedy děti a chudí, při svých obchůzkách 
od domu k domu z těchto textů vycháze-
li a začali zpívat nápěvky. Koledovali si tak 
o výslužku, ať už se jednalo o nějakou tu 
laskominu či láhev dobrého moku. A tak se 
stalo, že některé z těchto písní zlidověly 
a zrodily se z nich koledy, typické snadno 
zapamatovatelnou melodií, jednoduchý-
mi texty a krátkými sloky střídající refrén. 
Dodnes se u stromečku a v adventním čase 
pějí tyto písně Vánoc:

tiCHÁ noC
Snad každý si vybaví její tklivou melodii 
a poetický text o atmosféře noci, kdy se 
narodil malý Ježíšek. Málokdo však zná její 
historii a ví, že se nejedná o původní čes-
kou píseň. Její kořeny sahají do sousední-
ho Rakouska, přesněji do tyrolské vesničky 
Oberndorf, kdy na Štědrý den roku 1818 
varhaník Franz Xaver Gruber v tamním 
kostele sv. Mikuláše tuto skladbu zhudeb-
nil. Text k písni vzešel z pera kaplana Josefa 
Mohra. Příběh jejího vzniku je stejně pros-
tý, a přesto působivý, jako její text. O Štěd-

Příběhy 
vánočních koled

Štědrý večer nastal, Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma…jistě každému se v mysli vybaví pár slok nebo 
alespoň nápěv. Koledy k Vánocům patří stejně neodmyslitelně jako třeba kapr nebo vanilkové rohlíčky. Při notování 
jejich melodií dnes však málokomu dojde, jaký příběh vlastně stojí za jejich zrodem. Věděli jste například, že koledy 
původně zpívaly děti při obcházení domů? Že píseň o tiché noci vznikla úplnou náhodou? Nebo že americké Rolničky 

měly původně jiný název?
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inzerce

lidovka Jingle Bells, jejíž vznik se datuje do 
roku 1850, pochází z tvorby učitele Jamese 
L. Pierponta v Medfordu. Ten ji složil jen tak 
pro své žáky na Den díkuvzdání. Měla do-
konce i jiný název, jmenovala se One Horse 
Open Sleigh (v překladu Odkryté saně, ta-
žené jedním koněm). Leitmotivem ke vzniku 
tohoto textu byly závody na saních, kterými 
byl tehdy právě Medford proslavený.

CHtÍC, aBY SPaL
Za další notoricky známou koledou stojí ba-
rokní hudební skladatel, básník a varhaník 
Adam Václav Michna z Otradovic. Textem 
této skladby nás kolébá už od roku 1647. 
Tato česká koleda byla i jako jedna z mála 
přeložena do němčiny. Chtěl, aby se jeho 
písně hrály a zpívaly všude, a to i v těch 
nejprostších městečkách. Díky tisku ji tedy 
nechal rozšiřovat i na venkov, kde se těšila 
velké oblibě, a tak došlo k jejímu zlidovění. 
Ač se původně jednalo o ukolébavku, dnes 
se prakticky zpívá výhradně jen ve vánoční 
čas. A je označována za jednu z nejlíbezněj-
ších vánočních koled, která je v době ad-
ventu často hrána v kostelech.

Většina českých starých písní, které jsou 
věnovány adventu a Vánocům, nemá zná-
mé autory. Ví se jen, že některé napsali 
venkovští učitelé. Nejvíce se o propagování 
koled postarali potulní žáci a umělci, kteří 
je zpívali ve vánočních hrách. Dále pak byly 
také hojně slyšet v adventním čase na tr-
zích, v hostincích či chalupách, v klášterech 
a domech šlechticů a bohatých měšťanů. 
Také zásluhou kantorů se písně Vánoc roz-
šiřovaly mezi lid a s dětmi je nacvičovali ve 
školách. V současnosti se koledy již jen pře-
dávají z generace na generaci, a tak si díky 
tomu dokážeme u stromečku zapět tradiční 
Veselé vánoční hody, Jak jsi krásné neviňát-
ko, Dej Bůh štěstí a spoustu dalších.

Adéla Němečková

rém dnu se totiž v kostele porouchaly var-
hany. Farář nechtěl připustit, aby půlnoční 
mše zůstala bez hudby. Žádné z klasických 
hudebních děl nešlo zahrát jinak než na 
varhany. Náhle si však vzpomněl, že má 
doma báseň, ve které velebí tichou noc. 
Poprosil tak svého varhaníka, aby ji zhu-
debnil pro kytaru. Tím byla půlnoční za-
chráněna, a ten večer tak poprvé zazněla 
píseň, která byla postupem času přeložena 
do stovky jazyků, a to včetně češtiny, kde 
se zpívá hned v několika verzích. Tichou 
noc dnes zná celý svět. Kostel sv. Mikuláše 
už v Oberndorfu ale nenajdete, v roce 1899 
ho vzala voda. Na jeho místě dodnes stojí 
kaple, vystavěná na památku jedné tiché 
vánoční noci.

roLniČKY, roLniČKY
„Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?“ 
Tak zní začátek české verze celosvětově 
známé koledy, která oproti ostatním všeo-
becně známým písním s vánoční tematikou 
je charakteristická svým jásavým tónem 
a rytmickým švihem. Autorem českého tex-
tu je Vladimír Dvořák. Původní americká 

Jedna z vůbec nejstarších českých 
koled Narodil se Kristus Pán má 
svůj původ už ve 13. století. Vyšla 
z latinské duchovní písně Ave hi-
erarchie coelestis (v pře-
kladu Buď pozdraveno, 
kněžstvo nebeské).
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nými barvami, zvonky a květy. Brazilci při-
náší moři květinovou oběť - to znamená, že 
hází květiny do vody a něco si u toho přejí. 
Také skáčou přes sedm mořských vln, což 
jim má v příštím roce zaručit štěstí. Po půl-
noci je zde zvykem jíst čočku, hrách, kob-

lihy, vlastně jakékoliv potraviny kulatého 
tvaru. Kruh totiž symbolizuje uzavření ně-
čeho starého a začátek nového. Z pláže mů-
žete pozorovat nejen svit hvězd, ale posléze 
i velkolepé ohňostroje, k ránu se pak rozhoří 
tisíci svíčkami.

BraZÍLie
Silvestrovská noc v rytmu samby a ve zna-
mení květin - to vás čeká, když vyrazíte při-
vítat nový rok například na pláž Copacaba-
na, kde jsou prý oslavy nejbouřlivější. Lidé 
jsou oblečeni v bílém a ulice vyzdobené jas-

Dvanáctá odbila
„Tři, dva, jedna! Šťastný Nový rok!“, si mezi polibky, vybuchujícími láhvemi sektu a pod oslňujícími ohňostroji přejí Češi. 
U nás je příchod nového roku spojován s bujarými večírky, chlebíčky, televizními estrádami a předsevzetími. Ve světě 
se však silvestrovské oslavy podstatně liší. Přečtěte si, jak slaví vstup do nového roku například na druhé straně země-

koule. Možná vám některé kuriozity vyrazí dech!
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BaLi

Pokud se mezi vámi najdou tací, co silves-
trovskému řádění neholdují vůbec, tak těm 
doporučujeme zavítat na Bali. Na tomto os-
trově totiž můžete na nějaké dechberoucí 
ohňostroje, karnevaly a proudy šampaňské-
ho zapomenout. Balijci nevnímají příchod 
nového roku jako příležitost, která by jim 
zavdávala důvod k pořádnému mejdanu. 
Dokonce tu platí přísný zákaz dělat jakýkoliv 
hluk. Traduje se, že v tento den místní neo-
pouští své domovy a předstírají, že je celý 
ostrov opuštěný. Důvod je prostý: nový rok 
totiž vítají rituálem vymýtání zlých démonů. 
Vyrábějí démonické panáky, které na plá-
ži posléze zapálí a popel vysypou do moře. 
Když odbije půlnoc, zavřou se doma, ulice 
ztichnou, světla zhasnou. Balijci věří, že jen 
tak zabrání případnému návratu zlých du-
chů. Když totiž bloudící démoni zjistí, že je 
ostrov prázdný, sami ho opustí.

ČÍna
Nový rok připadá v Číně na období od 21. 
ledna do 20. února. Přípravy a oslavy se tak 
konají celých 15 dní a na každý den připadá 
konkrétní tradice. První den se například 
drží masový půst, který má zajistit dlouhý 
a šťastný život. Pátého dne jsou pak zapo-
vězeny jakékoliv návštěvy, přinesly by totiž 
smůlu a neštěstí. Obecně se čínské oslavy 
příchodu nového roku povětšinou odehrávají 
v rodinném kruhu, kde se soustředí výhrad-
ně na víru a své myšlenky. Všichni společně 
vzpomínají na blízké, kteří již nejsou mezi 
nimi. Oslavují dobré duchy a ďábly naopak 
vyhánějí. K tomu jim pomáhají papírové or-
namenty, které vystřihují a vylepují do oken.

vietnam
Ani ve Vietnamu nestačí na přivítání nové-
ho roku jen jeden den. Novoroční oslavy tu 
trvají sedm dní s tím, že jakým způsobem 
je místní prožijí, takový bude jejich osud 
v nadcházejícím roce. Zásadně se tedy ne-
hádají, naopak se scházejí s přáteli a rodi-
nou. Svá obydlí zdobí žlutými květy, které 
jsou symbolem štěstí, a před domy staví 
bambusový stvol, na jehož vrcholek umis-
ťují červený fáborek, který údajně zahání 
zlé duchy. Na „Tet Nguyen Dan“, volně pře-
loženo jako „první ráno prvého dne nového 
období“, se také nesmí uklízet dům, aby se 
nevyneslo štěstí.

Adéla Němečková

jiHoaFriCKÁ rePUBLiKa

Všichni asi známe termín „jarní úklid“ 
a představíme si pod ním jediné - důklad-
né vysmýčení svého domova. V Jihoafrické 
republice dělají takzvaný „novoroční úklid“, 
v rámci kterého se místní s koncem roku 
zbavují nechtěných a přebytečných věcí, 
a to nejlépe tak, že je prostě a jednodu-
še vyhodí z okna. Na Nový rok tak létají 
vzduchem nejenom talíře, ale třeba i skří-
ně, televize nebo pračky. Nikoho tak asi 
nepřekvapí, že se každoročně najdou tací, 
kteří ve jménu této tradice přijdou k úho-
ně. Proto doporučujeme se při novoroční 
procházce nedívat jen zamilovaně na sebe, 
před sebe či kolem sebe, ale také nad sebe. 
Je totiž docela možné, že vám v nestře-
ženou chvíli něco nechtěného spadne na 
hlavu.

ŠPaněLSKo
Španělé se poslední noc v roce shromaž-
ďují před orlojem Puerta del Sol, který se 
nachází na náměstí v Madridu. S každým 
úderem posledních dvanácti vteřin před 
půlnocí musí sníst jednu kuličku hroznové-
ho vína a u toho si něco přát. Pokud ji sně-
dí, zajistí jim to tak štěstí na každý měsíc. 
V opačném případě vítají nový rok trochu 
přidušeni. V obchodech si můžete už při-
pravené hrozny dopředu koupit, říká se jim 
„uvas de la suerte“, neboli „hrozny štěstí“. 
Dobrou zprávou je, že se kvůli této tradici 
nemusíte nutně tísnit před orlojem. Televi-
ze a rozhlas odbíjení půlnoci živě přenáší, 
a tak se můžete hroznovými kuličkami kr-
mit v pohodlí domova.

řeCKo
Pokud jste vyznavači oslav poklidnějšího 
rázu, bude vám dobře s Řeky. Ti jsou nej-
radši doma a v rodinném kruhu hrají ka-
retní či jiné hry. Na vítěze pak čeká po celý 
rok štěstí. Poražení však nemusí smutnit, ti 
budou mít zase štěstí v lásce. Další typicky 
řeckou novoroční tradicí je pečení vasilo-
pity, sladkého chleba. Do něj je zapečena 
jedna mince. Chléb se pak rozkrájí na to-
lik dílů, kolik je přítomných. Kdo ji najde ve 
své porci, bude mít úspěch. U nás je v době 
adventu zvykem věšet za okno punčošku, 
do které svatá Barborka nosí nadílku. Řecké 
děti dělají něco podobného právě na Nový 
rok. Ke krbu a kamnům pokládají boty, do 
kterých jim svatý Vasil, patron Řecka, na-
dělí drobné dárky.

Itálie
Místní věří, že kdo si na Nový rok 
oblékne červené spodní prád-
lo, bude mít v následujících 364 
dnech štěstí. Když se v něm navíc 
pomiluje, bude mít dostatek sexu 
i po celý rok.

Peru
Název země doslova vystihuje 
novoroční zvyk, který se tu drží. 
Místní sousedé totiž mezi sebou 
svádí novoroční bitky, aby tak 
vyřešili spory z uplynulého roku. 
Účast je dobrovolná a prát se 
mohou i ženy. Napadá vás lepší 
způsob, jak vstoupit do nového 
roku s čistým štítem?

Thajsko
Nový rok tu místní vítají obří tří-
denní vodní bitvou. Kbelíky a vo-
dou naplněné balonky jsou nut-
ností. Nikoho asi nepřekvapí, že 
tato tradice se těší velké oblibě 
zejména mezi mladými.

Venezuela
V této jihoamerické zemi je zvy-
kem napsat si svá nejtajnější přá-
ní do dopisu a následně ho spálit, 
aby ho nikdo jiný nepřečetl.

Japonsko
Pro Japonce není v rámci novo-
ročních oslav půlnoci vůbec dů-
ležitá. Silvestr zvaný „Omisoka“ 
neslaví uprostřed noci, ale časně 
ráno, kdy vstávají, aby viděli vý-
chod slunce nového dne nového 
roku.

Chile
Poslední den roku se místní 
shromažďují na hřbitově, aby 
oslavy prožili s mrtvými příbuz-
nými.

Sibiř
Na Sibiři je všechno trochu „jiné“ 
a ani novoroční oslavy nejsou 
výjimkou. Místní se tu tradičně 
potápí do zmrzlého jezera a be-
rou s sebou i vánoční stromeček. 
Ozdobený stromek umístí až na 
dno a pak kolem něj tancují.
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Podobné projekty fungují v Pra-
ze, Brně nebo Bratislavě. Obrovský 
úspěch slaví ale hlavně ve Spojených 
státech, kde nejsou vyjímkou obrov-
ské trampolínové haly. Proč jste se 
rozhodli otevřít takový podnik právě 
v Hradci?
ZP: Měli jsme pocit, že tu něco takového 
jednoduše chybělo. Jako matka tří dětí 
vím, jak náročné je najít prostor, kde by se 
děti mohly bezpečně vyřádit a já si mohla 
v klidu popovídat s kamarádkami nebo vy-

pít kávu. Co jsem se na mateřské najezdila, 
abych takový podnik objevila!
RP: Když se vám navíc podaří nějak zabavit 
jedno dítě, ostatní se většinou nudí. Ve Fly 
Zone Parku máme něco pro každého – pro 
nejmenší děti dětský koutek s malým hři-
štěm, pro starší trampolíny nebo horole-
zecké stěny, pro teenagery virtuální rea-
litu. Věřím, že síla je v mixu atrakcí, který 
se nám podařilo sestavit. Každá má jinou 
obtížnost, takže nehraje roli věk, fyzická 
zdatnost ani obratnost. Snažili jsme se 

to vymyslet tak, aby si návštěvu Fly Zone 
Parku užil kdokoli, kdo se sem rozhodne 
přijít.

Vítáni jsou tedy rodiče i prarodi-
če s dětmi. Co třeba středoškoláci 
nebo studenti vysokých škol, chodí 
si k vám ve volném čase zablbnout?
ZP: Určitě, nastavili jsme to tak, aby si jed-
notlivé věkové skupiny návštěvníků vzá-
jemně nepřekážely a nerušily se. Dopole-
dne jsou vyhrazena hlavně pro maminky 

FLY Zone ParK:

Mekka adrenalinu 
v centru města

Přemýšlíte, kde najednou zabavit děti různého věku a  ještě si u  toho v  klidu vychutnat šálek dobré kávy? Nebo 
uvažujete nad originální teambuildingovou akcí pro vaše zaměstnance? Ať tak či tak, rozhodně vyrazte do Fly Zone 
Parku v královéhradeckém Atriu. Najdete tu horolezecké stěny, trampolíny i virtuální realitu. „Zkrátka adrenalinovou 
zábavu pro všechny generace,“ shodují se manželé Zuzana a Robert Paulíčkovi, kteří Fly Zone Park na podzim otevřeli.
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s dětmi. Je tu klid a nehrozí, že by se sem 
přiřítila parta teenagerů. Do 16 hodin na-
víc mají jako doprovod dítěte vstup zdar-
ma. Odpoledne po škole pak chodí žáci 
a studenti, což je příjemná změna, než 
když rovnou zamíří domů k počítači. Našla 
si k nám cestu i komunita parkuristů, kteří 
tu neváhají strávit každou volnou chvilku. 
Večery pak většinou patří vysokoškolá-
kům, různým teambuildingovým akcím 
nebo narozeninovým oslavám. Už jsme tu 
měli klienty z Pardubic, Náchoda i Prahy.
RP: Co se vysokoškoláků týče, tak se nám 
podařilo spojit se Studentskou unií místní 
univerzity a pořádáme tu pro jejich členy 
různé turnaje, ať už v dodgeballu (vybíje-
ná na trampolínách), larp game (paintball 
s luky a šípy s pěnovými hroty), basketba-
lu, virtuální realitě nebo kulečníku.

Návštěvníci si tu mohou zahrát i ku-
lečník?
RP: Rozhodně, jen místo tága máte vlastní 
nohy. Je to docela makačka (smích).

Jak je to u vás s otázkou bezpečnos-
ti? Na webu píšete, že každý příchozí 
musí mít protiskluzové ponožky.
ZP: Ty jsme zavedli právě kvůli větší bez-
pečnosti, lze si je u vchodu rovnou i koupit. 
U každé atrakce je člověk, který hlídá, kont-
roluje a usměrňuje. Všichni naši zaměstnan-
ci také prošli kurzem první pomoci. Nikdy 
nepředejdete všemu, ale určitě jsme připra-
veni a na bezpečnost hodně dbáme.

Nabízíte tolik různých atrakcí, až se 
z toho točí hlava. Která je podle vašich 
zkušeností zatím nejpopulárnější?
RP: Podle mého asi Olympijská trampolí-
na Zrovna nedávno jsem procházel kolem 
a parta kluků tam metala trojitá salta jed-
no za druhým, to mi docela spadla brada. 
Hodně populární je i Ninja Warrior, což je 
překážková dráha – trochu ručkování, tro-
chu přelézání, něco na balanc. Je to hodně 
pestré a návštěvníky to baví.
ZP: Z mého pohledu tedy nejvíc baví Twister. 
Konkrétně u něj máme báječného instruk-
tora, který je zároveň i trenér basketbalu, 
s dětmi to umí, nebojí se je namotivovat 
a hrozně si to společně užívají. Zkrátka 
přijďte, vyzkoušejte a uvidíte, která atrakce 
osloví nejvíc právě vás!

Michaela Zumrová
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zábavní fotobudky stejnojmenného názvu, 
které baví na svatbách, plesech a oslavách 
po celé republice. „Jsme česká firma, a tak 
jsme chtěli české auto. Napadá vás větší 
ikona tuzemského motorismu? Nás také ne,“ 
říká se smíchem.

Focení v Cvakbusu přitom probíhá stejně 
jako v klasické fotobudce se vším, co na ní 
hosty baví – s bláznivými rekvizitami, doty-
kovou obrazovkou i okamžitým tiskem fo-
tografií na památku. Jediný rozdíl je v tom, 

že s ní můžete libovolně přejíždět a neza-
skočí vás ani nepřízeň počasí. „U venkov-
ních svateb nebo oslav bylo pro Cvakmat po-
třeba zajistit nějaké přístřeší nebo alespoň 
stan. Cvakbus nic takového nepotřebuje, 
při focení na vás neprší ani nesněží,“ dodá-
vá Jakub Misík s tím, že díky vyladěnému 
designu se tento retro vůz stane dozajista 
ozdobou na každé vaší akci.

(red)

„Ideální na svatby, firemní večírky nebo 
festivaly. Ideální pro ty, kterým obyčejná fo-
tobudka už nestačí a chtějí zábavu na svojí 
akci posunout zase o level výš,“ představuje 
fotograf Jakub Misík svůj nový projekt, na 
kterém pracoval poslední dva roky. Legen-
dární „razdvatrojku“ totiž doslova přitáhl 
z vrakoviště a nechal ji kompletně opravit 
a zrenovovat. „Jasně, mohli jsme si kou-
pit hotové auto, to bychom ale nebyli my,“ 
usmívá se majitel společnosti CVAKMAT 
s.r.o., která už víc jak tři roky provozuje 

CvaKBUS:

Když obyčejná 
fotobudka nestačí

Ikonickou Škodu 1203 si určitě pamatujete. Dost možná vás vezla do porodnice a říkalo se, že vás jednou vezme i na 
hřbitov. Ta, kterou v závěru roku představil profesionální fotograf a autor fotobudky Cvakmat Jakub Misík z Hradce 

Králové, vám však přiveze hlavně hodně zábavy. Seznamte se s Cvakbusem, fotobudkou na čtyřech kolech.
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Prestižní školy 
mají jméno sion

Pokud nejste fandové klasického biflování, nepovažujete za správné soustředit se u dětí na to, co neumějí, a chcete, 
aby škola vašim dětem víc dala, než vzala, je tu jedna možnost. Možnost dát svým dětem od prvního roku mateřské 
školy až po maturitu vzdělání v síti škol Sion, které jsou v Hradci Králové již sedmnáct let synonymem alternativního 

vzdělávání na vysoké úrovni.

Jednou z věcí, které vás při pozorování 
cvrkotu ve třídě zaujmou, je patrná sna-
ha o maximální edukativnost všech aktivit 
a jejich hravost zároveň. Děti si věci osa-
hávají a zkoušejí, rozhodující přitom není, 
když udělají chybu. Těmi se přece člověk 
učí – a to i ten nejmenší. „Není problém, 
když dítě udělá chybu, třeba když něco roz-
lije. Důležité je, aby se třeba při té příležitos-
ti naučilo to samo utřít. Osobně mi nevadí, 
když dítě splní úkol špatně,“ prozrazuje ře-
ditelka a jmenuje další opěrné body přístu-
pu k dětem v mateřské škole Sion. Děti jsou 
zde povzbuzovány a chváleny za to, v čem 
jsou úspěšné. V MŠ SION užívají také me-
todu prof. Hejného, díky níž se děti rozvíjí 
v logice a matematickém myšlení.

ŠKoLa jaKo 
DoBroDrUžStvÍ
Základní škola Sion o sobě říká, že je školou 
ušitou na míru, školou plnou života a školou 
pro život. Co si pod tím představit? „Chce-
me, aby se děti v naší škole připravovaly na 
praktický život. Všechno, co se ve škole nau-
čí, by si měly propojovat se skutečným živo-
tem, reálnými situacemi, kde se s poznatky 
a znalostmi, které ve škole objevily, setkávají 
a učí se je prakticky používat,“ upozorňuje 
Denis Doksanský, zakladatel základní ško-
ly a vlastně i celého centra Sion, oč se ve 
škole snaží.

Každého žáka tu vnímají i s jeho specific-
kými schopnostmi a talenty, silnými i slab-
šími stránkami. A chodit do téhle školy je 
opravdu jedno velké dobrodružství – na 
prvním stupni tu nenajdete žáky, ale ná-
mořníky, kteří cestují po světě a v rámci své 
cesty objevují mnoho poznatků, které jsou 
zakomponovány do výuky jednotlivých 
předmětů. „Co se studijních výsledků týče, 
tak nejen, že v ničem nezaostáváme, ale 
dovoluji si tvrdit, že náš přístup dětem po-
máhá dosahovat výsledků mnohem lepších. 
V posledních letech naši žáci sbírají úspě-
chy v matematických soutěžích, kde jsme 
předčili jiné základní školy a poměřovali se 
i s víceletými gymnázii,“ vysvětluje ředitelka 
základní školy Jana Kočnarová.

DDm Pro novoU GeneraCi
Sion má také svůj Dům dětí a mládeže Nová 
generace. Ten je všeobecně vnímán jako 
prostor, který dává možnost převážně dě-

ŠKoLKa jaKo roDina

Mateřská škola Sion doslova dýchá rodin-
nou atmosférou a snahou maximálně vyu-
žít věk mezi třetím a šestým rokem, který 
je pro rozvoj dítěte klíčový. „Je to vlastně 
šance co nejvíc stimulovat dětský mozek 
v období, kdy se ještě rozvíjí. Proto se sna-
žíme s dětmi během celodenního programu 
pracovat tak, abychom jim poskytli podněty 
a impulsy pro rozvoj v různých oblastech,“ 
popisuje ředitelka školky Leona Doksan-
ská a dodává, že každá ze tří tříd je jinak 
tematicky zaměřená. Jedna se soustředí na 
výtvarné aktivity, druhá na angličtinu a ve 
třetí jsou děti především venku a starají se 
o zahrádku.
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Sion High School nabízí denní studium 
hned v pěti oborech a zaměřeních. Kro-
mě všeobecného gymnázia a pedagogic-
kého lycea s humanitním zaměřením je 
to třeba sportovní gymnázium nebo pe-
dagogické lyceum na tělesnou výchovu 
a sport. Tradičně velký zájem je o studi-
um předškolní a mimoškolní pedagogi-
ky, připravující učitelky mateřských škol, 
vychovatele družin a domovů mládeže. 

„Specifikem Sion High School v pedagogic-
kých oborech je velmi intenzivní zaměření 
se na praxi. Studenti v rámci školy v mnoha 
různorodých situacích zakouší skutečnou 
práci s dětmi. Tím nejen nabývají zkuše-
nosti, ale získávají i představu o čem práce 
s dětmi je a zda se na ni skutečně hodí,“ po-
znamenává ředitel školy Michal Řada.

Emil Stelinger

tem a mladým lidem kvalitně využít volný 
čas a 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 krouž-
ky jako příjemný servis,“ podotýká ředitel 
DDM Leoš Heger.

Nabídka kroužků je poměrně široká. Vy-
brat si lze z kroužků sportovních, kreativ-
ních, přírodovědných, hudebních, jazyko-
vých nebo rozvíjejících logiku. Viditelným 
reprezentantem sportovních kroužků je 
florbalový tým Hradečtí lvi, který má dnes 
všechny věkové kategorie od přípravky 
začínající ve 4 letech, přes elévy, mlad-
ší a starší žáky, dorost a juniorku až letos 
nově ke kategorii mužů.

StřeDnÍ ŠKoLa 
ameriCKéHo StřiHU
Střední škola Sion High School se hlásí 
k tradici angloamerického modelu sekun-
dárního vzdělávání, tedy zejména k pře-
svědčení, že střední škola by studentům 
měla dávat určitý základ s možností profi-
lovat si studium podle vlastních schopnos-
tí a zájmů a zároveň vytvářet prostor pro 
rozvoj jejich osobností. Také proto je zde 
učitel studentovi víc mentorem než zkou-
šejícím.

zima 2017/18 Životní styl
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Hradce



35



36



Ze střechy to ještě neuvidíte. Z letadla to už neuvidíte. Ale v balonu se pod vámi objeví 
skutečný zázrak moderního urbanismu počátku 20. století jménem Hradec Králové. 
Srdcem města je historické jádro na vyvýšeném pahorku, které obepíná prstenec 
okružní třídy. Kolem něj je moderní městská zástavba orientována v ucelených blocích 
činžovních domů a veřejných staveb, mezi kterými proudí život stotisícové metropole 
v širokých ulicích a na prostorných náměstích. Takový obrázek se vám otevře nad 
střechami Hradce. Nebo na unikátních fotografiích Jaroslava Klinského.
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Jaroslav Klinský

• Narodil se a žije v Hradci 
Králové.

• Své město fotí nejraději 
z neobvyklých úhlů, třeba právě 
z balónu.

• Více jeho fotografií je k vidění 
na www.jardak.cz nebo na 
Facebooku.

• Pro milovníky svých fotografií 
právě vydává nástěnný kalendář 
pro rok 2018 s názvem Hradec 
Králové - z ulic a střech.
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Vzpomenete si občas na své začátky 
ve funkci?
Vidím to jako dnes, bylo mi tehdy třiatřicet 
a společně s tehdejším ředitelem jsme byli 
v podniku jediní dva inženýři. Jednoho dne 
za mnou přišel s tím, že chce ze zdravot-
ních důvodů ve funkci skončit a chystá se 
navrhnout mě jako nástupce. Pamatuji si, 
že jsem mu řekl, že to snad nemyslí vážně 
(smích). Měl jsem strach, že to nezvládnu, 
byla to obrovská zodpovědnost. Chtěli mi 
svěřit firmu s obrovskými majetky a čtyř-
mi sty zaměstnanci – mně třiatřicetiletému 

„uchu“ bez životních zkušeností. Mám ale 
takovou povahu, že když už se do něčeho 
pustím, tak se zakousnu a bojuju.

Hned v začátcích na vás čekalo mno-
ho výzev, tou největší byl asi přechod 
z plánovaného hospodářství na tržní, 
který započal krátce po revoluci v 90. 
letech.
Nutno říct, že to nebyl střih, žádná hurá 
akce ze dne na den, a navíc jsem to neře-
šil pouze já. Výzva to ale určitě byla, pod-
pořená poměrně divokým obdobím tolik 
charakteristickým pro 90. léta. Dopravní 
podnik byl původně státní a my ho muse-
li přetransformovat v akciovou společnost 
stoprocentně vlastněnou městem. Jedno-
duché to nebylo, protože to předtím nikdo 
nikdy nedělal a neznal. Zdá se to možná 
jednoduché, ale po ekonomické a hlav-
ně právní stránce to bylo náročné, včetně 
privatizačního projektu. Co se řízení firmy 
týče, tak vám najednou zmizely tabulky 
a všemožná nařízení, která se musela spl-
nit, přestaly platit státní limity na počty vo-
zidel apod. Kdybych to měl velmi jednoduše 
charakterizovat, tak největší změna přišla 
v tom, že už se nemuselo na trhu všech-
no horko těžko shánět, naopak dnes chodí 
tolik nabídek, že člověk musí selektovat, 
co vše skutečně firma potřebuje, a hlavně 
posuzovat kvalitu a cenu. V souvislosti se 
zmiňovanými tabulkami a nařízeními mu-
sím ale podotknout, že mám poslední roky 

Z čela hradeckého dopravního pod-
niku odcházíte po třech dekádách, to 
je v porovnání s vašimi kolegy v re-
publice rekord. Jaké je to odcházení? 
Cítíte nostalgii?
Ctím rčení, že v nejlepším se má přestat. 
Na druhou stranu musím ale přiznat, že 
kdykoli pomyslím na to, že to končí, pro-
jede mi tělem takový zvláštní pocit. Snažím 
se tomu ale nepodléhat, neboť jak pravil je-
den kolega: něco sice končí, ale něco jiného 
naopak začíná. Jen doufám, že mi bude přát 
zdraví, abych si ten důchod pořádně užil.

miLoSLav KULiCH:

Třicet let ženatý 
s dopravním 

podnikem
Píše se rok 1987: na Pražském hradě sedí Gustáv Husák, první řidiči sedají za volant nové Škody Favorit a do křesla 
ředitele hradeckého dopravního podniku usedá třiatřicetiletý Miloslav Kulich. Od té doby se štítek na dveřích ředitelny 
dopravního podniku nezměnil, zatímco jmenovka před primátorskou pracovnou osmkrát. „Židle se pode mnou ale kle-

pala několikrát,“ vzpomíná se smíchem třiašedesátiletý Kulich, který koncem roku odešel do penze.

Miloslav Kulich těsně před nástupem do funkce. Foto: Archiv DPMHK
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silné politické vlivy nikdy nepoznal. Vedení 
podniku dostávalo důvěru a radnice věřila, 
že svoji práci umíme a děláme ji s nasaze-
ním. Barometrem toho byly průzkumy spo-
kojenosti občanů města.

„Klepala“ se pod vámi někdy židle?
Hned několikrát. Dvakrát dokonce tak, že 
byla hodně nahnutá (smích). Z kraje těch 
devadesátých let, jak bylo řečeno. Dále mu-
sím dodat, že jsem nebyl jen ředitelem do-
pravního podniku, ale od roku 1991 zároveň 
také voleným předsedou sdružení doprav-
ních podniků tehdy ještě Československa, 
později České republiky. Každé dva roky 
jsem obhajoval funkci, až jsem před tře-
mi lety na vlastní žádost další kandidaturu 
odmítl. Ač to bylo pracovně náročné, jsem 
za tuto kombinaci funkcí rád, protože mi 
to pomohlo v profesním rozhledu. Ze své 
pozice jsem cestoval i se Svazem průmyslu 
a dopravy na odborné stáže a věděl tak mezi 
prvními o chystaných novinkách v dopravě, 
respektive jak se to „dělá“ venku. Češi to po-
třebují, aby získali více sebevědomí. Byly to 

velmi užitečné cesty, nicméně jsem jednou 
kvůli tomu čelil silné kritice.

To ale předpokládám, nebyla jediná 
kritika, které jste za třicet let práce 
musel čelit. Negace se na vás jen valila 
pokaždé, když došlo k zdražení jízd-
ného nebo přetrasování některých 
linek MHD.
To je jedna z věcí, které pro mě byly hodně 
nepříjemné, protože ať uděláte cokoli, ni-
kdy to není v očích veřejnosti pro všechny 
dobře. Jakákoli změna jízdních řádů nebo 
tarifu se pochopitelně promítla v negativ-
ních odezvách občanů, kterým chtě nechtě 
musíte čelit a jednotlivé kroky trpělivě vy-
světlovat. I kdybyste se přetrhla, vždycky 
se najdou tací, pro které budete uličník 
a loupežník. Chápu to, nikdo nemáme rádi 
zdražování, ale jednou řídíte firmu a ekono-
mika je neúprosná. Nikdy jsem tyhle situace 
nenesl dobře, ačkoli jsem věděl, že to roz-
hodnutí učinit musím. MHD čelí v současné 
době velké konkurenci, cestující ubývají a já 
jako ředitel jsem se tím musel zabývat.

pocit, že se k nim zase pomalu vracíme. 
Čelíme v současnosti spoustě legislativních 
procesů, které vám svazují ruce, omezují 
volnost v rozhodování omezují a hlavně vše 
nesmírně komplikují a prodlužují realizaci. 
Je to nepříjemné, protože to je činnost ne-
produktivní a ubíjející.

V čele hradeckého dopravního pod-
niku jste zažil posledních osm mužů 
v čele města. Jak jste se jako šéf pod-
niku stoprocentně vlastněném rad-
nicí vyrovnával s častým střídáním 
vládnoucí garnitury?
Každé čtyři roky byly volby a já mohl jen 
čekat, koho lidé zvolí, zda bude souhlasit 
s mým způsobem vedení podniku a zda mě 
nechá ve vedení. Nemohu říct, že bych se 
s některým primátorem nemohl shodnout. 
Koneckonců názory mohou být různé, ale 
výsledkem musí být vždycky nějaký kon-
senzus. Určité třenice jsem zaznamenal 
v 90. letech, kdy byla společnost hodně 
v pohybu. Musím však říci, že v dalších le-
tech mého působení jsem v Hradci nějaké 

Dlouholetý ředitel hradeckého dopravního podniku před Terminálem hromadné dopravy, na jehož výstavbě má zásadní podíl
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Ono je to poplatné dnešní uspěchané době, 
v tom bychom si měli vzít příklad z Komen-
ského, který říkal: všeliké kvaltování toliko 
pro hovado dobré jest (smích). U Hradce 
mě v této souvislosti napadá ještě jeden 
problém, a to, že řada lidí na Velkém ná-
městí bydlí, vlastní auta, která nemají kde 
parkovat, a to je pochopitelně potřeba do-
řešit. Jsou to všechno velké výzvy budouc-
nosti, jak pro místní občany, politiky, tak 
i pro nás dopraváky. Já už toho příliš neu-
dělám, můj hlas v této otázce bude už spíše 
poradní.

A není vám to líto? Nebude vám práce 
chybět?
Sám si tuhle otázku často pokládám, řada 
mých kolegů i známých o mně tvrdí, že 
jsem workoholik. Nezastírám, že mám prá-
ci rád a dlouho bez ní nevydržím. Na dru-
hou stranu se cítím už opravdu vyčerpaně, 
díkybohu ne po fyzické stránce, ale spíš 
psychické – přece jen je to práce hodně 
„na hlavu“ a třicet let je třicet let. Pokud 
mi bude sloužit zdraví, mám spoustu plá-
nů, jak ten nenadálý přísun volného času 
využít a po práci netesknit. Těším se, že 
budu trávit čas s rodinou, s vnoučaty, také 
na procházkách s pejskem a zvelebováním 
zahrady a zejména turistikou a cestováním. 
I když na Mont Blanc už nepůjdu, tam jsem 
byl vloni (smích). V tom se opravdu vyží-
vám, mám rád, když akci doprovází trocha 
adrenalinu.

To se rodina určitě těší, že vás bude 
mít konečně pro sebe.
To byste se musela zeptat jí. Už před lety 
mi manželka vyčetla, že jsem se s doprav-
ním podnikem oženil (smích). Přiznávám, 
že se toho trochu bojím, protože pozoruji, 
že se na mě těch třicet let šéfování docela 

podepsalo. Byl jsem zvyklý poroučet a na-
řizovat, mít v podniku vždycky poslední 
slovo, a na to konto mě žena občas hubu-
je, že se mnou není žádná diskuze. To se 
budu muset odnaučit. Na druhou stranu je 
to ale přirozené, denně za vámi chodí lidi, 
musíte řešit spoustu věcí, činit rozhodnutí 
a nést zodpovědnost. Kolega ředitel mi ne-
dávno poradil, abych využíval cestu z práce 
na takové „přeladění“ z ředitele na manže-
la, tátu, dědu - zkrátka na tu domácí notu. 
Tak se poslední měsíce přelaďuji a snad to 
přinese ovoce, nicméně on to má domů půl 
hodiny domů, kdežto já jen deset minut 
(smích).

Nemáte strach z toho, co se bude do 
budoucna s dopravním podnikem 
dít? Zda se bude rozvíjet tím správ-
ným směrem?
Každý, kdo za sebou něco zanechává, tou-
ží po tom, aby se pokračovalo, aby se da-
řilo. Nikdo ale netušíme, co je ten správný 
směr, kudy vede ta správná cesta. Strach 
ale nemám. Zaprvé jsme vybudovali firmu, 
která má z čeho těžit, je stabilní a jsou zde 
rozjeté projekty, které budou do jisté míry 
jasně určovat její další směřování. Zadruhé 
byl vybrán ředitel, který není žádný dobro-
druh, a jsem přesvědčen, že bude pro pod-
nik pracovat dobře. Navíc tahle práce vů-
bec není o jednom člověku, ale o týmu. Co 
bych dělal, co bych dokázal, kdybych kolem 
sebe neměl ty správné lidi? Váš úspěch 
dělají vaši zaměstnanci a já můžu s čis-
tým svědomím říct, že tu pracují lidé, kteří 
jsou dopraváci tělem a duší a pro podnik 
jsou velkým přínosem. To, že tu takoví lidé 
zůstávají, je pro mě záruka, že se tu bude 
v dobré práci pokračovat i beze mě.

Michaela Zumrová 
Foto: Jakub Misík

Tím největším konkurentem MHD 
jsou asi auta. Není žádnou výjimkou, 
že rodina vlastní i dva vozy. Lze s tím 
podle vašeho názoru vůbec nějak bo-
jovat?
Konkurencí jsou pro nás obecně všechny 
alternativní druhy dopravy – pěší, cyklo 
a ona zmiňovaná automobilová dopra-
va. Když se rozhodnete jít pěšky, tleskám 
vám, je to zdravá varianta a měli bychom 
ji podporovat, stejně jako v případě cyklo-
dopravy, ačkoli konkrétně ta nám v Hradci 
konkuruje opravdu hodně. Ale budiž, obča-
né budou alespoň fit. Co se týče automo-
bilové dopravy, tak ta je veskrze negativní, 
přestože je pro lidi pohodlná. Nehledě na 
to, že vyvíjí tlak na investiční záměry měs-
ta kvůli propustnosti komunikací a parko-
vání. Nicméně ačkoli je to náš soupeř, tak 
mu bohužel nemůžeme konkurovat přímo. 
Neboť, a to jsme si ověřili mnohokrát v do-
taznících a průzkumech, rozhodující pro 
lidi zůstává, aby to jelo včas a levně. Vymy-
slet tedy, jak podle tohoto klíče konkurovat 
autům, je velký oříšek, a ze zkušeností ze 
světa víme, že musí dojít k celoměstské do-
hodě, která z principu nebude individuální 
dopravě příliš nahrávat, ale naopak prefe-
rovat spíš hromadnou dopravu. Ta ale zase 
musí být kvalitní. Je zkrátka nemyslitelné, 
abyste čekala půl hodiny na spoj, když máte 
za čtvrt hodiny někde být. Třeba v Curychu 
to vyřešili tak, že řidiči centrem sice proje-
dou, ale nemají kde zastavit. Ovšem měst-
ská doprava je tam postavena na tramvajo-
vé dopravě s obrovskou výhodou vlastního 
tělesa. U nás to známe z našeho hlavního 
města, všichni se raději dobrovolně vzdáme 
auta na začátku Prahy a sedneme na met-
ro. To si myslím, že je do budoucna cesta, 
vlastní jízdní těleso nebo vyhrazené jízdní 
pruhy.

Otázka přítomnosti aut v historic-
kém centru je konkrétně v Hradci 
poměrně ožehavé téma.
Osobně jsem zastáncem a milovníkem sta-
rých historických center měst a myslím, 
že do nich auta nepatří. Je ale pravda, že 
těm, co si myslí opak, musím přiznat, že se 
tam nachází spousta cílů, za kterými se lidé 
musí nějakým způsobem dostat. Konkrétně 
v Hradci je ale historické jádro dobře do-
stupné, vede tam poměrně hustá doprava 
po prvním silničním okruhu, ale holt mu-
sím udělat pár kroků navíc do kopečka. To 
je asi ten klíčový problém, nějak jsme si od-
vykli chodit. Oni na to lidé v budoucnu při-
jdou, že není ideální před domem sednout 
do auta, dojet ke kanceláři, tam vystoupit 
a večer po práci do něj zase sednout a do-
jet domů. Není to pro člověka vůbec zdravé. 

Miloslav Kulich ještě jako ředitel hradeckého dopravního podniku.
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tých let definitivně odporoučela. Co čeká 
stadion dál? „Nyní se pracuje na prováděcím 
projektu. Ten bude s největší pravděpodob-
ností hotov do konce roku 2017 a následně 
bude předán supervizorovi. Právě prováděcí 
projekt je určujícím elementem pro výběr 
generálního dodavatele stavby. Tento krok 
musí posvětit rada, potažmo zastupitelstvo 
města Hradce Králové. Lednové zastupitel-

stvo by již mohlo zadávací podmínky výběru 
dodavatele odsouhlasit,“ věří místopředseda 
představenstva klubu FC Hradec Králové 
Richard Jukl. Práce na stadionu se tak na 
nějaký čas opět přesouvají do kanceláří.

(red)

Demolice začala koncem září, kdy se 
fanoušci mohli před utkáním s Příbramí 
naposledy „rozloučit“ se západní tribunou 
a její kousek si sami odbagrovat. Týden 
nato již na stadion vyjel opravdový bagr, 
přesněji stříhací nůžky a ty krok za krokem 
nemilosrdně ukrajovaly z letitého železné-
ho zastřešení. V rekordně krátkém termínu 
třech neděl se pak konstrukce ze šedesá-

Západní tribuna 
stadionu padla 

v rekordním čase
Práce na novém stadionu pokračují, začátkem listopadu dělníci definitivně srovnali se zemí západní tribunu a zdárně 

tak ukončili první fázi výstavby.

Západní tribuna se na podzim odporoučela k zemi. Foto: Milan Šedivý
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snad všichni, kdo někdy viděli film Krako-
noš a lyžníci. Skutečnost se v tomto pří-
padě od filmového zpracování příliš neliší.

UKrUtně DLoUHÝ SKije
Už v roce 1895 v Jilemnici vzniká Český 
krkonošský spolek Ski, v roce 1903 za-
kládají nadšenci ve Vysokém nad Jizerou 
Český Ski klub a ještě týž rok se v Jablonci 
nad Jizerou rodí Svaz lyžařů – vůbec první 
národní lyžařský svaz na světě. Jeho prv-
ním předsedou se stává Jan Buchar, učitel, 

propagátor lyžování, a především faktický 
zakladatel horské turistiky v Krkonoších.

Jiný Jan Buchar z Podkrkonoší, vypravěč 
a písmák, ve svých dílech zachytil obraz 
nejvyšších českých hor přelomu devate-
náctého a dvacátého století. Z jeho zá-
pisků dýchá romantika zmizelého světa, 
kde se rázovití horalé postupně měnili 
v prosperující hostitele milovníků hor. 
Ve svých vzpomínkách popsal půvabným 
podkrkonošským nářečím i začátky ly-
žování v Krkonoších. „Najennou se u nás 
vobjevily skije! Některý Sokolové si je dali 

V Krkonoších se tehdy už jedenáctým ro-
kem šířilo nadšení pro nově objevený zim-
ní sport. Zásluha na tom je tradičně připi-
sována Janu Nepomuku Františku hraběti 
Harrachovi, který v roce 1892 nechal pro 
svůj velkostatek v Jilemnici přivézt dva 
páry lyží, jimž se tehdy říkalo ski. Harra-
chovští lesníci se samozřejmě snažili ne-
chat si lyže vyrábět od místních truhlářů, 
ale výsledky se dostavovaly se střídavými 
úspěchy.

Tuto epizodu z počátků krkonošského ly-
žování, a tím i lyžování u nás vůbec, znají 

Krakonošovi lyžníci 
pod Sněžkou

Když se v roce 1903 mladý truhlář Franz Mitlöhner vracel z vandru do své rodné chalupy v krkonošském Obřím dole, 
přinášel si s sebou z cest něco, co zdejší truhláři ještě moc neovládali a o co byl zároveň tou dobou v českých horách 

stále větší zájem. Umění vyrábět lyže.
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a zájem o ně byl neutuchající. Na chalupu 
později připevnil nápis „Ski – Mitlöhner“, 
který jasně označoval cíl všech milovníků 
lyžování. Také zásluhou nově poznaných 
zimních radovánek přibývali do hor další 
hosté, kteří kromě léta, kdy je hory lákaly 
k výpravám za romantikou nedotčených 
přírodních krás, začali přijíždět i v zimě 
za novou zábavou. Také Franz Mitllöhner 
vzrůstajícího zájmu o hory využil, svou 
chalupu v roce 1929 přestavěl na dům pro 
hosty a nápis na něm upravil na „Pension 

Ski Mitlöhner“. Tak to bylo tehdy ostatně 
obvyklé.

vZeStUP i PÁD KrKonoŠ
V té době se totiž Krkonoše, dosud drs-
ný kraj lákající spíše dobrodružné povahy, 
měnil v častý cíl turistů, kteří sem přijíž-
děli na výlety a postupem i na stále del-
ší dovolené. Horská stavení, všemožné 
přístřešky i seníky jim sloužily jako první 

udělať u koláře Domlela podle vzoru, jak 
ho přivez hrabě Harrach vodněkud z Nór-
ska. Polle toho mustru ďáli skije pro pancký 
hajný sekernik Vondrák a jiný koláři. Skije 
– nnes se tomu říká lyže – bejvaly ukrutně 
dlouhý, těžký a nešmasterný. Hůl bejvala 
jediná a sloužila hlauně k tomu aby lyžař 
při sjezdu si na ni vobkročmo sed a trochu 
ten fofer přišlejfoval.“

Z vanDrU Do oBřÍHo 
KrÁLovStvÍ
Do atmosféry všeobecného lyžařského 
nadšení se do Krkonoš z vandru vrátil 
Franz Mitlöhner, potomek původních ji-
hotyrolských horalů, kteří tou dobou již 
třetí století žili v Peci pod Sněžkou. Ve 
svém rodném domě nad Úpou, při samém 
počátku Obřího dolu, si otevřel truhlář-
skou dílnu. Chtěl využít toho, co se na 
vandru naučil a čím okouzlil tehdejší první 
krkonošské lyžníky.

V horské chalupě, která se tehdy ještě 
jmenovala Rauschenbach, tedy Šumící po-
tok, začal vyrábět lyže značky „Mitlöhner 
– Riesenhain“. Jako Riesenhain, tedy Obří 
království, se totiž původně nazývala loka-
lita u spodní části Obřího dolu, přibližně 
od dnešní dolní stanice lanovky na Sněžku 
směrem nahoru ke Studniční hoře. Znal-
ci se shodují, že Mitlöhnerovy lyže byly 
prvním skutečně použitelným náčiním 
svého druhu v krkonošských podmínkách. 
Truhláři a jeho rodině zajistily výbor-
nou obživu – celý rok je vyráběl na sklad 

Hanč a Vrbata
Nejúspěšnějším lyžařem tohoto 
období byl Bohumil Hanč. Vyni-
kající běžec, sedminásobný mistr 
Království českého, výborný ly-
žařský cvičitel. Tragicky zahynul 
na „VIII. mezinárodním lyžeckém 
závodu distančním na 50 km 
o věčně putovní cenu Českého 
zemského svazu ku povznese-
ní návštěvy cizinců v království 
Českém“, kdy – aniž by věděl, že 
je jen jediný na trati, když všich-
ni ostatní pro náhlý zvrat počasí 
k horšímu vzdali – chtěl v závodě 
zvítězit. Za záhadných okolností 
došlo blízko místa jeho smrti na 
Zlatém návrší také k úmrtí jeho 
přítele Václava Vrbaty, který se 
zřejmě šel podívat, jak Hanč vy-
hraje.
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řího dolu, ale když dojdete ke dřevěnému 
mostku u chaty Betyna, začnete ještě před 
mostem stoupat směrem vlevo. Objeví se 
před vámi Bouda pod Studničnou, jak se 
Mitlöhnerův dům jmenuje od časů, kdy 
začal sloužit odborářské rekreaci. Pokud 
byste toužili po doteku starých časů, za-

stavte se tu na jídlo anebo třeba i přeno-
cujte. Budete tak moct obdivovat roubený 
interiér i další pozůstatky výzdoby, kterou, 
stejně jako legendární krkonošské lyže, 
stvořil Franz Mitlöhner.

Emil Stelinger 
Foto: Archiv Krkonošského muzea v Jilemnici

ubytování. Horalé, pro které byla země-
dělská práce v takto vysoko položených 
hospodářstvích těžkou obživou, se příli-
vu platících milovníků hor příliš nebránili 
a svá stavení rádi přizpůsobovali rostou-
címu zájmu o nocleh. Nově vzniklá Čes-
koslovenská republika neznamenala pro 
tento vývoj nic negativního. Do hor, které 
byly do té doby osídlené převážně němec-
ky mluvícím obyvatelstvem, začalo prou-
dit mnohem víc českých vlastenců. Letní 
i zimní turistika se útěšně rozvíjely, z ho-
ralů se stávali hoteliéři a jejich boudy se 
měnily v pensiony.

Skutečný konec starého světa Krkonoš 
s jejich německými názvy i obyvateli, kte-
ří tu po staletí žili bok po boku Čechů, 
přišel až s koncem druhé světové války 
a divokým odsunem německy mluvící-
ho obyvatelstva. Dotkl se i rodiny Franze 
Mitlöhnera. Jeho truhlářská dílna zpust-
la a v Obřím království se rozhostilo ti-
cho. Kdybyste hledali dnes „Pension Ski 
Mitlöhner“, vydejte se z centra Pece pod 
Sněžkou směrem k Obřímu dolu. Minete 
dolní stanici lanovky, budete se stále držet 
vlevo, jako byste chtěli pokračovat do Ob-
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„Je to vlastně docela jednoduché – 
hledáme stále to nejlepší na trhu, 
nechceme prodávat věci, které nefun-
gují a mají špatný poměr mezi cenou 
a výkonem. Zvlášť český spotřebi-
tel je velice náročný a umí to velice 
dobře vyhodnotit,“ říká David Jaroš 
z hradeckého Bikera. „Záměrně se 
nefixujeme na určitou značku, jedi-
ně tak můžeme být fér. Jsou značky 

Zima = lyže = Bikero
Že vás má tahle dvoustrana přivést do hradeckého Bikera je jasné. 
Udělejte si čas a zajděte tam, stojí to totiž za to.

PůjČovna LYžÍ

300 párů lyží a ne ledajakých. Pokud 
se chystáte pořídit si nové lyže a ne-
chcete kupovat zajíce v pytli, mů-
žete si půjčit, a vyzkoušet tak před 
koupí, aktuální modely od Fischeru 
či Atomicu. Za zvážení určitě stojí 
i sezónní zápůjčka TOP setu za cenu 
6 000 korun, který si navíc můžete 
během sezóny klidně vyměnit za 
jiný. Cena zápůjčky dětského setu 
začíná na 1 200 korunách. I v pří-
padě běžeckých lyží je rozhodně 
z čeho vybírat, zájem o ně je čím dál 
větší.

SWiX ZnovU na SCéně

Tuhle značku si jistě kdekdo pamatuje 
jako jednu z těch západních, které se 
u nás směly prodávat i v dobách sociali-
smu. Až tedy uvidíte jejich běžecké oble-
čení, dejte pozor! Možná na vás dolehne 
dávka nostalgie.

osvědčené, jako Fischer nebo Atomic, 
které jsou dlouhodobě na špičce, tam 
se prostě nespálíte. Pak jsou znač-
ky, které nabízí skvělou hodnotu za 
přijatelnější peníze. Chceme, aby si 
v Bikeru vybral každý,“ dodává Jaroš. 
Dost řečí, tenhle článek má přeci jiný 
účel: dostat vás do Bikera!

Kryštof Vítek 
Foto: bikero.cz
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ServiSnÍ CentrUm 
WinterSteiGer
Wintersteiger představuje nový a zároveň 
nejmodernější automatický stroj pro servis 
lyží a snowboardů. Tenhle je navíc vybavený 
technologií broušení hran diamantem, která 
zaručuje minimální odběr materiálu. Serviso-
vat tak můžete klidně i několikrát za sezónu. 
Broušení je díky digitální technologii pokaž-
dé stejné.

BootFittinG nenÍ SeXUÁLnÍ 
PraKtiKa

Nenechte se nachytat, je to technologie tvarování 
skeletů bot Fischer a Atomic přesně na vaši nohu. 
Výsledkem je větší pohodlí a méně unavené nohy po 
celodenním lyžování. A když jsme u těch bot – letošní 
kolekce italské Tecnicy je prý skvělá.

BerGanS – aŤ Si vÁS neSPLetoU 
S HorSKoU SLUžBoU!

Nachlup stejné oblečení opravdu nosí horští záchranáři nebo hasiči. Zimní 
bundu a pod ní jen tričko - zima vám nebude, bez legrace. Tahle norská znač-
ka s tím má léta zkušeností.

Říčky v Orlických 
horách – detašované 
pracoviště Bikera

Že lyžování není pro Bikero jen akademickou 
záležitostí, dokazuje spoluprací se dvěma 
lyžařskými areály - Říčkami v Orlických ho-
rách a krušnohorským Plešivcem. Termíny 
testování lyží a mnoho dalšího, včetně no-
vinek pro letošní sezónu, zjistíte už brzy na 
webu www.bikero.cz.



HerZLiCH WiLLKommen!

Na lyže do Rakouska
Jen pár hodin od našich domovů na nás čeká skutečný lyžařský ráj: 22 tisíc kilometrů sjezdovek. Řeč je o Rakous-
ku, které je už dlouho cílem mnoha milovníků zimních sportů ze všech zemí světa. Naší výhodou je, že máme tuhle 
zasněženou pohádku tak blízko. Vydejme se proto na sjezdovky položené obvykle víc než tři tisíce metrů nad mořem, 
s výhledem na nekonečné panorama alpských vrcholků. V redakci Quartieru jsme pro vás vybrali tři zaručené tipy na 
to nejlepší lyžování a další zimní radovánky u našich jižních sousedů.
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KorUtanY: iDeÁLnÍ 
roDinnÁ DovoLenÁ
Největší průměrná doba sluneč-
ního svitu ze všech spolkových 
zemí Rakouska, desítky lyžař-
ských středisek nebo mnoho je-
zer, na kterých se dá skvěle brus-
lit. To jsou Korutany.

Že zimní dovolená v Koruta-
nech nezatíží nijak zvlášť rodin-
ný rozpočet, dokazuje celá řada 
mimořádných nabídek. Dobrým 
příkladem je Top skipas Korutany- 
Východní Tyrolsko-Gold a řada 
dalších regionálních skipasů a po- 
bytových balíčků, které obvykle 
nabízejí atraktivní služby zahr-
nuté v ceně. Středisko zimních 
sportů Bad Kleinkirchheim má 
pro rodiny s dětmi připravenou 
lákavou nabídku. V rámci spe-
ciálních týdenních pobytových 
balíčků mohou děti do 12 let lyžo-
vat v doprovodu svých rodičů na 
více než 100 kilometrech sjezdo-
vých tratí v této oblasti za pouhé 
1 euro denně. A navíc si mohou 
zapůjčit své sportovní vybavení 
zcela zdarma. Najdete tu nejrůz-
nější formy ubytování: od selské-
ho statku až po pětihvězdičkový 
hotel. Když si dáte s výběrem 
práci a ubytujete se v některém 
z partnerských hotelů či penzio-
nů, dostanete zdarma skipas pro 
celou rodinu, a navíc ještě vstup 
do termálních lázní zlevněný o 50 
procent.

Velkým přítelem rodin v rekre-
ační oblasti Weissensee je tak 
zvaný Meterix – speciální metr 
v podobě medvídka, jímž se měří 
výška dětské postavy. Funguje tu 
totiž jednoduchý úsporný systém 
- čím menší dítě, tím levnější do-
volená. Rodiče malých lyžařů jistě 
potěší, že jejich ratolesti si zaly-
žují zdarma, pokud se jako rodina 
ubytují v některém ze tří desítek 
partnerských ubytovacích zaří-
zení. Podmínkou je přijet od 6. do 
20. ledna 2018. Kdo by dal před 
kroužením oblouků na sjezdo-
vých tratích přednost kroužení 
osmiček na zamrzlé hladině je-
zera Weissensee, tomu se oteví-
rají nedozírné možnosti na tomto 
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šímu ráji lyžařů v Rakousku. Průvodcovská 
aplikace Ski amadé i datové lyžařské brý-
le navíc do nové sezóny posílily o několik 
nových prvků. Nesmíme opomenout ani 
nejvýše položený farmářský trh v Alpách, 
který rozhodně stojí za pozornost!

Když si koupíte šestidenní skipas za 249 
eur, můžete s ním sjet klidně všechny sjez-

dovky ve všech pěti oblastech Ski ama-
dé. Hostům jsou bez příplatku k dispozici 
všechny nabídky Ski amadé, které jsou 
známé svým velmi dobrým poměrem ceny 
a služeb. Skipas pro mládež vychází kolem 
187 eur, pro děti potom cca 125 eur.

Pokud bychom měli v rámci Ski amadé vy-
píchnout jednu konkrétní oblast, byl by to 
Großarltal. Pyšní se nejlépe upravenými 
sjezdovkami, moderními vleky a lanovkami 
a bezesporu nejsvéráznějšími lyžařskými 
chatami v Alpách. Pro tento lyžařský areál 
(se zaručeně dobrými sněhovými podmín-
kami až do Velikonoc) je typická nedotčená 
krajina, venkovský charakter obcí Großarl 
a Hüttschlag a atmosféra moderního regi-
onu zimních sportů. Rozlehlé stráně, široké 
sjezdovky a nejmodernější lanovky i vlek – 
tak by se dal několika slovy popsat lyžařský 
areál Großarltal-Dorfgastein. Nevšední zá-
žitky nabízí tzv. Skikeriki neboli lyžování za 
ranního kuropění, obrovské sněhové iglú či 
velký sněhový park. Kromě lyžování nabízí 
Großarl také mnoho turistických tras, na 
kterých si prohlédnete nedotčenou alp-
skou zimní krajinu opravdu zblízka. Pokud 
sem zavítáte ještě v adventním čase, urči-
tě nevynechejte návštěvu kouzelných vá-
nočních trhů, jejichž návštěva je pro svoji 
specifickou atmosféru nezapomenutelným 
zážitkem.

největším přírodním kluzišti Evropy. Jezero 
pokrývá každou zimu 40 centimetrů tlustá 
vrstva ledu, která skýtá kdejakou zábavu! 
Ledovou plochu s dráhami v délce od 5 do 
25 kilometrů tu navíc udržují v perfektním 
stavu, a tak je možné krasobruslit nebo 
hrát hokej na ledě hladkém jako zrcadlo. 
Odradit nechť se nedají ani úplní začáteč-
níci, pro ně jsou připraveny krasobruslař-
ské a rychlobruslařské kurzy. Velkou zába-
vu slibuje i čtyři kilometry dlouhá přírodní 
sáňkařská dráha, která se vine z kopce Na-
ggler Alm.

Také Nassfeld, největší ze všech ko-
rutanských oblastí zimních sportů, ote-
vírá doširoka svou náruč i srdce rodinám 
s dětmi. Důkazem je balíček výhod „Nice 
surprice“, díky kterému tu mají v prosinci, 
lednu a březnu děti do deseti let za urči-
tých podmínek celou lyžařskou dovolenou 
zdarma. Nassfeld se navíc může pochlubit 
nejdelší sjezdovkou s umělým osvětlením 
v Alpách, úžasně vybaveným snowparkem, 
fantastickým zábavním areálem Blue Day 
pro trendové a adrenalinové zimní sporty, 
třemi závodními tratěmi s živě snímajícími 
kamerami a perfektně vybudovanými cvič-
nými terény.

SKi amaDé: LYžovÁnÍ 
v SUPerLativeCH
Pět regionů, 760 kilometrů sjezdovek, 270 
vleků a 260 lyžařských chat a horských 
restaurací – to je Ski amadé. Salzburger 
Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gast-
ein, Hochkönig a Großarltal patří k největ-
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Renault doporučujeRenault doporučuje

Zvýhodnění až 85 000 Kč platí pro model KADJAR a obsahuje výbavu zdarma, výkupní bonus a bonus 15 000 Kč. Bonus 15 000 Kč je podmíněn registrací vozu do 31. 12. 2017. Výše bonusu při výkupu starého vozu je závislá na modelu, verzi, provedení daného 
vozu a na realizaci výkupu starého vozu. Akční nabídka 4 zimních pneumatik o rozměrech odpovídajících danému modelu platí při uzavření kupní smlouvy na nový vůz od 16. 10. 2017 do 31. 12. 2017 při fi nancování s Renault Finance. K tomu navíc získáte pojištění 
pneumatik zdarma. Platí pro osobní vozidla do 31. 12. 2017 při využití fi nancování s Renault Finance při současném uzavření havarijního pojištění u pojišťovny Uniqa. Pojištění se vztahuje na zimní i letní pneumatiky včetně ráfků po celou dobu fi nancování. Renault 
Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) a pro model Nový KOLEOS 
5 let/150 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault CLIO: spotřeba 3,1–7,2 (l/100 km), emise CO2 85–127 (g/km); Renault MEGANE Grandtour: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 
km), emise CO2 95–144 (g/km); Renault TALISMAN: spotřeba 3,4–7,5 (l/100 km), emise CO2 95–127 (g/km); Renault ESPACE: spotřeba 4,0–8,7 (l/100 km), emise CO2 120–152 (g/km); Renault KOLEOS: spotřeba 4,2–6,1 (l/100 km), emise CO2 120–153 (g/km); 
Renault SCENIC: spotřeba 3,7–7,2 (l/100 km), emise CO2 100–129 (g/km); Renault KADJAR: spotřeba 3,6–8,0 (l/100 km), emise CO2 99–139 (g/km); Renault CAPTUR: spotřeba 3,4–7,0 (l/100 km), emise CO2 95–127 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 
jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

FRANCE CAR, s.r.o. Hradec Králové - Pardubice www.francecar.cz

Zvýhodnění až 85 000 Kč
Zimní pneumatiky ZDARMA
5 let záruka Renault

#PříležitostSezóny
Modelová řada Renault
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ZiLLertaL: KDYž LYže 
neStaČÍ
V Zillertalu jste z Prahy přes Mnichov asi 
za pět hodin. Právě oněch pět hodin vás 
dělí od údolí obklopeného osmašedesáti 
dechberoucími třítisícovkami. Ve čtyřech 
lyžařských regionech tu na vás čeká 515 
kilometrů upravených sjezdovek, 179 nej-
modernějších lanovek a vleků, které vás 
vyvezou z nadmořské výšky 580 metrů až 
na ledovec 3250 metrů nad mořem. Jíz-
du na lyžích si vychutnáte na exkluzivně 
upravených sjezdovkách, které vedou od 
vrcholu ledovce až dolů do údolí.

Zillertal nabízí sjezdovky všech typů a ob-
tížností – od náročných prudkých tras, 
sportovních sjezdovek až po nedotče-
né freeridové trasy s hlubokým sněhem, 
prosluněné, široké sjezdovky, na kterých 
si skvěle užijete carvingové oblouky a zá-
bavu s celou rodinou. Na své si tady při-
jdou jak začátečníci, tak sportovní lyžaři 
a požitkáři.

A to ještě není všechno. Snowboardové 
Funparky, upravené závodní trasy, lyžař-
ské školky pro děti a také nespočet útul-
ných horských chat s restauracemi, které 
na svých terasách nabízejí pohádkový vý-
hled, uchvátí jednoduše všechny návštěv-
níky. V Zillertálském údolí si můžete vybrat 
ze čtyř lyžařských areálů: Hochzillertal 
- Hochfügen - Spieljoch, Zillertal Arena, 
Mayrhofner Bergbahnen a Ski- & Glets-
cherwelt Zillertal 3000.

Pokud byste chtěli vyzkoušet i jiné zimní 
sporty, Zillertal je ideálním místem také 
pro běžkování, bruslení a zimní turistiku. 
Nabízí totiž na 125 kilometrů běžeckých 
tras, 10 bruslařských ploch a mnoho turi-
stických okruhů, od pohodové procház-
ky až po náročné výstupy. Kdo by si chtěl 
odpočinout a zároveň užít spoustu zábavy, 
může vyzkoušet na 45 sáňkařských tras, 
dlouhých dohromady 45 kilometrů! Po ce-
lodenní námaze jistě přijde vhod možnost 
relaxace v některém z krytých bazénů se 
skluzavkami pro děti.

Emil Stelinger 
Foto: Rakouská národní turistická centrála

zima 2017/18 Cestování



54

KDYž Se to Po…
S režisérem Petrem jsem se po celou dobu 
příprav viděl jednou. To samé platí i pro 
ostatní účastníky zájezdu. Věděl jsem, že 
letím do Brazílie a že do letadla je naklá-
dáno několik kufrů s technikou. V zásadě 
vše co potřebuji vědět k tomu, abych nato-
čil materiál, ze kterého někdo jiný vytvoří 
poutavé audiovizuální dílo. Na facebook 
jsem vyvěsil status: „Letím do Amazonie“.
Jak asi může být člověku, který vytopí balík 
peněz za projekt, který noc před odletem 
ztratí hlavního tvůrce? Jak se může cítit 
člověk, který půl roku připravuje natáčení 
v brazilském Pantanalu, aby nakonec zjistil, 
že borec, co ho má točit, letí do Amazonu?

Pojďme toČit
Natáčení chytlo rytmus. Budíček kolem 
páté. Snídaně ještě za tmy, pochod k řece, 
nalodění do dvou člunů a za svítání plavba 
do lokalit, kde se měli vyskytovat jaguá-
ři. Ano, právě tito predátoři jsou tématem 
prvního dílu Ve stopě predátora. Najít koč-
ku není ale jednoduché. Je stále ještě vyso-
ký stav vody, takže písčité břehy jsou stále 
pod vodou. Řeka ale nabízí mnoho jiných 
predátorů. Všudypřítomní kajmani jsou 
vděčné téma. Petrovi Slavíkovi ale nejde 
o to sedět v člunu a dlouhým sklem šmíro-
vat zvířata. Jde mu především o interakci, 
o kontakt o netradiční kompozici. Jde mu 
o to, aby fotil jinak, než nabízí většina jeho 
kolegů fotografů.
Plazíme se proto po písčité pláži, abychom 
se jen na pár desítek centimetrů dostali 
k obrovskému kajmanovi. Klíčová je znalost 
chování zvířat. A to je vlastnost, které mě 
na Petrovi fascinuje.

neUČ Drona PLavat!
Dron je dnes standardem v jakémkoliv pro-
jektu. Jakmile není dron…. Zkrátka jsme 
jej také měli. Dan Mareček měl na starosti 
tento typ leteckých záběrů. Chtěl jsem na-
točit scénu plujícího člunu s našimi hrdiny, 
po slepém korytě řeky. Ranní slunko bylo 
těsně nad obzorem. Nefoukal vítr, rákosí se 
hemžilo volavkami, kajmani se líně převalo-
vali na březích, nebo se nechali nést vodní 
hladinou. Motor zarachotil a uvedl člun do 
pohybu. Díval jsem se Danovi do monitoru 
a sledoval záběr. Po chvilce jsem zvedl oči. 
To co jsem uviděl, mě paralyzovalo. Dron 
vletěl pod vysoký strom, který se vypínal 
nad hladinou řeky. „Pozor!!!“ To bylo jediné, 
co ze mě vypadlo. Dan se polekal a logicky 

Na televizní obrazovky stanice PRIMA 
ZOOM vstoupila v květnu letošního roku 
trilogie dokumentárních filmů Ve stopě 
predátora, na které se Petr Kašpar podílel. 
Vraťme se ale teď o skoro dva roky zpět, 
kdy se na letišti v Praze sešla čtveřice ve-
lice různorodých lidí. Petr Slavík, Kristýna 
Chmelová, Daniel Mareček a právě Petr 
Kašpar. Přes to, že měl Petr Slavík za sebou 
několik měsíců příprav scénářů, mnoho ho-
din diskusí, castingů na parťačku - zkrátka 
mnoho práce, byl v tento okamžik, kdy se 
za ním zacvakla branka pasové kontroly, 
opět na úplném začátku. Režisér, pod jehož 
vedením měl seriál původně vznikat totiž 
nemohl odletět. Dál už necháváme vyprá-
vění na dobrodruhovi Petru Kašparovi.

Z Kostelce až na 
konec světa

Práce, ve které o dobrodružství není nouze. Jednou takovou se živí i Východočech Petr Kašpar, který se jakožto režisér 
a kameraman vypravil na místa, která mu můžeme jen tiše závidět. A nebo taky ne. Koneckonců posuďte sami.

zima 2017/18 Cestování



55

dání. Je to jen jejich vůle, že si takto hrají. 
A pro natěšeného fotografa je to šance udě-
lat zajímavou fotku. Teda jen do chvíle, než 
se zamyslí a řekne si: „…chtěl bych jít k tomu 
kajmanovi do vody“. Proč? Protože získáte 
jinou perspektivu, než mají všichni ostatní. 
Takže když se Petr svlékne a na přídi lodi se 
spouští do temné vody, mají průvodci dost 
hoňku, aby udrželi pozornost obrovského 
zvířete.
Petr se jednou rukou drží boku lodi, v druhé 
pevně svírá těžký fotoaparát. Silný švih oca-
su vymrští zvíře celým tělem nad hladinu, 
aby dopadl těsně vedle lodi. Podezřele se 
otočí. Jeho zájem už nemá mrtvá zubatice 
na kusu klacku. Je tu něco mnohem zajíma-
vějšího.
Šrumec na lodi má jediný cíl, odlákat ka-
jmana na druhý konec lodi a Petra vytáhnou 
zpět. Jenže i přes jeho obrovskou fyzickou 
zdatnost se mu nedaří přelézt přes bort 
lodi. Odrazí se a plave ke vzdálenému bře-
hu. Zdánlivě prázdné okolí ožívá. Z vody se 
vynořují lesklé páry očí sledující snadno do-
sažitelný cíl. Vyhřívající zvířata na břehu se 
pomalu noří do vod řeky, kde je jejich pohy-
blivost mnohonásobně větší.
Petr pomalu vylézá z řeky. Zdánlivě v klidu. 
Má za sebou. V tom téměř šlápne na ocas 
spícího kajmana obřích rozměrů. Vzájemný 
úlek je oba paralyzuje. Petr má štěstí. Ka-
jman vidí tvora, se kterým bude víc práce. 
Prostě ho nenarve do tlamy. A na takové 
kajmani neútočí. Teda, pokud se zrovna ne-
leknou a nejednají v úleku a v sebeobraně. 
Dlouze si Petra měří. A pak pomalu a obe-
zřetně, s ocasem připraveným k rychlé akci, 
vklouzne do řeky.

jaGUÁr
Poslední den v Pantanalu vyrážíme opět 
na Rio Cuiabá. Po celodenní plavbě se ozve 
z vysílačky našeho průvodce nesrozumitel-

ný křik. Jeho kolegové našli jaguára. Velkého 
samce, který na břehu řeky loví kapybary. 
Během chvilky jsme u našeho hrdiny. Stojí 
na břehu a dlouze pozoruje své obecenstvo. 
Popravdě nevím co dřív. Střídavě mířím ob-
jektivem na tu obrovskou kočku a periferně 
vnímám Petra, abych natočil i jeho akci. Ja-
guár se pomalu dá do pohybu. Zaregistroval 
šelest v rákosu. Jde s elegancí, jako by věděl, 
že jej sleduje několik objektivů. Naposledy 
se na nás podívá, jako by se ptal: „Jste při-
praveni? Jo? Tak sledujte.“
Odrazí se a dlouhým skokem dopadá do 
hustého křoví. Jekot uloveného zvířete je 
velice krátký. Je to okamžik, než čelist a mo-
hutné tesáky prokousnou kořisti lebku. Tak 
jaguár loví.
Už je vidět jen pohyb v hustém porostu. 
Jaguárova mediální chvilka skončila. Teď je 
čas na jídlo a to si vychutná v klidu, tam kde 
ho nebude rušit cvakání fotoaparátů.
Odplouváme. Prožili jsme mnoho a viděli 
ještě více. Druhý den ráno uhání naše do-
dávka po legendární Transpantaineiře. Ne-
vnímám výmoly v prašné cestě. Přemýšlím, 
co mě čeká. Pantanal podruhé? Ano. Na 
mé filmařině je hezké to, že když se vrá-
tím domů, a dřív či později postahuji data, 
a pustím se do střihu filmu. Cestuji časem 
a vzpomínkami zpět. Znovu prožívám veš-
kerá dobrodružství. A možná, … možná 
i s větší intenzitou. Protože když točím, tak 
nevnímám co se děje okolo. Tak mě napadá 
otázka. Bojíte se o sebe doma? Já jo.

Petr Kašpar

poslal kvadrokoptéru vzhůru. To je většinou 
jediný bezpečný směr. Jenže ne tady. Vrtule 
se zakously do větví a následnému zřícení 
stroje do hluboké řeky se nedalo zabránit.
Zatím co jsme mlčky seděli ve člunu a pře-
mýšleli o natáčení bez dronu, ozvalo se 
šplouchnutí vody. Za několik vteřin se Dan 
vynořil. On si prostě jen tak skočil do řeky 
plné kajmanů, piraní a naivně si myslel, že 
pod vodou něco najde. A i kdyby, k čemu to 
bude?
Dali jsme mu kus železa, aby se mohl pod 
hladinou zatížit. Ale co dole? Viditelnost 
byla nulová. Voda měla černou barvu a po 
zanoření dlaně nebylo vidět konců prstů. 
Zanořil se potřetí. Po dlouhých dvaceti vte-
řinách se nám před očima replikovala scéna 
z filmu Terminátor. Vodní hladinu rozče-
řila ruka, která odněkud z hlubin vystřelila 
k vodní hladině. Ta ruka držela stabilizátor 
s kamerou, která stále blikala červeně. Natá-
čela! Pak se vynořila rozesmátá hlava hrdiny 
tohoto dne.
Dron, kameru i stabilizátor jsme vysušili. Po 
několika dnech na slunci jsme jej vše uvedli 
do provozu. Myslím, že Dan s tímto dronem 
dodnes létá.

PÁrtY S KajmanY
Slepé rameno řeky Rio Claro nabízí tu-
ristům, fotografům, zkrátka pozorovate-
lům zvěře a ptactva velké možnosti. Mimo 
jiné i proto, že je zde několik jedinců, kteří 
udivenému návštěvníkovi předvedou roky 
nacvičené kousky za kousek piraně. Nebo 
nejlépe za celou, kdo by se s tím porcoval. 
Takže stačí říci, kam se má chudák ryba ho-
dit, a tam ji z řeky vyloví volavka. Chcete ob-
rovského kajmana vidět skákat z vody? Není 
problém, jen nesmí být přežraný. Mohlo by 
se zdát, že je to cirkus pro turisty. V podsta-
tě ano, ale ta zvířata nejsou na dálková ovlá-

Petr Kašpar
Režisér a kameraman Petr Kašpar 
se věnuje filmům s tématikou ex-
trémních sportů. S kamerou se po-
hybuje po zemi, ve vzduchu i pod 
vodou. Více jak deset let se podílí 
na realizaci expedic sportovců do 
extrémních prostředí Himálají, 
Afriky a do dalších lokalit po celém 
světě. S kamerou procestoval 
všechny kontinenty, výchozím 
místem však vždy byl východočes-
ký Kostelec nad Orlicí.
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Zhruba 6 hodin autem

maďarSKo:

Švihák vinařský
Maďarsko uhranulo v minulosti kde koho, třeba rakouskou císařovnu Sissi, která v Uhrách porodila své poslední dítě 
a dodnes není jasné, zda ho tu samou láskou k této krajině i nepočala. Ať to bylo tehdy jakkoli, tato země proslulá 
lahodným vínem a léčebnými prameny uhrane i vás, jenom ji musíte dát šanci. Vybrali jsme pro vás v redakci tři místa, 

jejichž návštěva vás rozhodně nebude mrzet.

István Dóbo s pouhými dvěma tisíci bojov-
níky (mezi nimiž byly i ženy a děti) měsíc 
sveřepě odolával osmdesátitisícové turec-
ké armádě, která si obléháním města „krá-
tila“ své tažení na Vídeň. Když neúspěšní 
nájezdníci z podhradí odešli, tradovalo se, 
že se egerští vojáci posilňovali býčí krví 

(v maďarštině bikavér) a jen tak se dovedli 
ubránit mnohonásobné přesile. Jim zatím 
do úst stékalo „jen“ místní červené víno. To 
se těšilo velké oblibě už ve středověku, kdy 
se stalo hlavním vývozním artiklem města 
a zdrojem většiny příjmů. Nicméně turec-
ké označení „býčí krev“ mu zůstalo dodnes 
a příběh hrdinských obránců inspiroval 
i autora známého historického románu 
Egerské hvězdy Gézy Gárdonyiho.

Mýtus o nadpřirozené moci býčí krve však 
vzal za své v roce 1596, kdy se Turci k hrani-
cím města vrátili a na dalších osmdesát let 
ho obsadili. Kostely přebudovali na mešity 
a k slunci vztyčili minarety, z nichž jeden, 
čtyřicet metrů vysoký kousek, se v Egeru 
dochoval dodnes. Z tureckého područí se 
místní vymanili až v roce 1687, rok poté, co 
Habsburkové dobyli zpět Budapešť.

Nejen kvůli barvité historii, lahodnému 
vínu a pestré architektuře se stojí za to do 
Egeru vydat. Proslulé jsou i místní léčivé 
prameny, na kterých bylo město okolo 10. 
století vystavěno. První zmínky o blaho-
dárných účincích léčebné vody pocházejí 
už z roku 1488, počátkem 16. století pak ve 
městě otevřely první veřejné lázně. Zdejší 
voda sice patří do kategorie radioaktiv-
ních termálů, domorodci si ji však běžně 
čepují domů do kanistrů a budou vám do 
roztrhání těla přísahat, že její pravidelné 
pití je zaručeným receptem na dlouhově-
kost. Kromě mírné radioaktivity jsou míst-
ní prameny bohaté také na vápník a hořčík 
a zdejší léčebné koupele tak ulevují hlavně 
lidem, které trápí revma a další nemoci po-
hybového aparátu. Místní však se smíchem 
říkají, že stačí obejít pár vinných sklíp-
ků v okolí a na veškeré bolesti těla i duše 
zapomenete. Tomu se lehko věří, neboť 
v Egeru jich je opravdu přehršel.

eGer
Město lásky k vlasti – tak se mezi Maďa-
ry přezdívá Egeru, barokní perle na severu 
země vzdálené asi 120 kilometrů od Buda-
pešti. Tento patriotický přídomek si měs-
to s necelými 60 tisíci obyvateli vysloužilo 
v roce 1522, kdy purkrabí na zdejším hradu 
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Historie samotného městečka je trochu 
pohnutá. Stejně jako Eger nevydrželo tu-
recké nájezdy a v roce 1554 bylo obsaze-
no, navíc v minulosti několikrát vyhořelo 
– naposledy v roce 1908. Už od 13. století 
si místní vydělávali na živobytí hlavně pěs-
továním vinné révy na čedičových kopcích 
obklopujících městečko. Později začali vy-
nikat i ve zpracování dřeva, které se pou-
žívalo především na sudy, ve kterých víno 
zrálo.

Tapolca je však hlavně městem lázeňství, 
dostatečným důkazem budiž jeho samotný 
název, který je odvozen od slova Topulcha, 
což v madarštině znamená termální voda. 
Ta proudí i do jezera Malom v samém srdci 
městečka, které obklopují příjemné hos-
půdky, vinárny a majestátní mlýnské kolo. 

Zurčící vodotrysk uprostřed jezera pak do-
kresluje skoro až středomořskou atmosfé-
ru tohoto kouzelného místa.

HajDúSZoBoSZLó
Nenechte se odradit složitým názvem. 
Tohle poměrně mladé lázeňské město se 
zhruba 30 tisíci obyvateli, mezi Čechy čas-
to zkracované na „Hajdú“, leží na východě 
Maďarska jen 20 kilometrů od druhého 
největšího města země Debrecenu. Jako 
na dalších místech v Maďarsku, i v Hajdús-
zoboszló došlo k objevu léčivých pramenů 
úplnou náhodou. V roce 1925 se dvojice 
geologů vydala do oblasti Velké nížiny hle-
dat ropu. Při zkušebních vrtech v srdci do 
té doby neznámého Hajdúszoboszló však 

taPoLCa

Ze všech našich tipů nejmenší, přesto 
nádherné. Městečko Tapolca s pouhými 
15 tisíci obyvateli leží zhruba 12 kilometrů 
od Balatonu, které kromě vynikajících vín, 
která dozrávají na místních vinohradech, 
láká také na unikátní turisticko-lázeňskou 
atrakci: jezerní jeskyni. Zhruba čtyři kilo-
metry rozlehlý komplex byl pod městem 
objeven čirou náhodou v roce 1903, když 
se místní pokoušeli vykopat novou studnu. 
Uvnitř jeskyně je celoročně mezi 15 a 20 
stupni a takřka stoprocentní vlhkost - je 
tak ideální k léčbě astmatu, alergií a dalších 
dýchacích obtíží. Jezerní jeskyně v Tapolci 
však potěší nejen plíce, ale i oči – zhruba 
300 metrový úsek si totiž můžete projet na 
loďce a kochat se tak průzračnou krasovou 
vodou a dechberoucími jeskynními útvary.

Zhruba 5 a půl hodiny autem
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www.autoregina.cz

REGINA, a. s. autorizovaný prodej a servis Suzuki
Bří .  Štefanů 492,  Hradec Králové,  mob. :  724 733 950,  prodej .suzuki@autoregina.cz ,  www.autoregina.cz

inzerce

Za zmínku a návštěvu stojí také blízký, nej-
větší maďarský národní park Hortobágy. 
Leží mezi majestátním jezerem Tisa a měs-
ty Debrecen a Hajdúszoboszló ve slavné 
maďarské Pusztě. Zastavte se na vynikající 
guláš v místní csárde – tradičním hostinci, 
který plní hladové žaludky pocestných už 

několik staletí. Nevynechejte ani místní sa-
fari plné skotu, vlků a divokých koček, pas-
týřské muzeum nebo projížďku asi pětikilo-
metrovou Hortobáďskou úzkorozchodnou 
železnicí.

Michaela Zumrová

místo „tekutého zlata“ vytryskla na povrch 
voda o teplotě 73 stupňů. To místní ještě 
netušili, že jim ze země skutečně vyvěrá 
tekuté zlato, i když trochu jiné, než si pů-
vodně dokázali představit. Geologové zkla-
maní svým fatálním „omylem“ odešli hledat 
štěstí jinam a místní nevěděli, co si s trys-
kajícími prameny počít. Nakonec to vyřešili 
jednoduše – začali se ve vodě koupat, prát 
prádlo a zanedlouho na sobě začali přiro-
zeně pociťovat její léčebné účinky. Když 
se rozkřiklo, že termální voda v Hajdúszo-
boszló zázračně působí na lidské zdraví, 
začali ji zkoumat vědci a brzy její účinky 
uznali i na mezinárodní úrovni. Původně 
trochu ospalé městečko začalo růst do pro-
sperujícího lázeňského centra, které nyní 
každoročně vítá na milion turistů. Zdejší 
alkalická, hydrogenuhličitanová voda je bo-
hatá na sůl, sodu, jód, bróm, fluoridy, železo 
a mangan a typická je pro ni temně hnědá 
barva. Tohle nezvyklé zabarvení způsobují 
rozpuštěné minerální látky včetně asfaltu 
v kombinaci s jódem. Úlevu v koupelích tu 
nachází lidé trpící zažívacími a dýchacími 
problémy i kožními chorobami a úspěšně se 
místní voda používá desítky let také k léčbě 
gynekologických obtíží.

Zhruba 7 a půl hodiny autem
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A teď ještě něco pro dámy, oblíbená Dám-
ská jízda s filmem Matky na tahu o Váno-
cích v předpremiéře a doprovodným pro-
gramem se spoustou dárků je na plánu 5. 
prosince. Nezapomněli jsme ale ani na děti, 
v programu je pro ně připravený například 
film Ferdinand od tvůrců filmů Doba ledo-
vá či Rio. Starší děti jistě potěší pokračování 
dobrodružné komedie Jumanji, tentokrát 
s podtitulem Vítejte v džungli. Oba filmy 
mají premiéru 21. prosince. Ti nedočkavější 
mohou Ferdinanda vidět v předstihu v rám-
ci Dětské neděle 17. prosince. A aby toho 
nebylo málo, tak ve stejný den uvedeme 
premiérově i nový český film od režiséra 
úspěšných komedií Láska je láska a Život 
je život od Milana Cieslara. Jedná se o další 
horskou komedii s názvem Špindl s Annou 
Polívkovou, Jakubem Kohákem, Marek Va-
šutem, Lukášem Pavláskem a dalšími.

Jediný den, kdy vám nic nepromítneme je 
24. prosince, nicméně hned 25. prosince 
to rozjíždíme na plné pecky s prodlouže-
nou víkendovou dobou až do Silvestra. Na 
ten bych vás naopak pozval rád, protože se 

každý rok snažíme sestavit program trochu 
jinak. Můžete zhlédnout filmy, které bu-
dou mít premiéru až v roce 2018. Bude jich 
asi pět a dozvíte se o nich na našem webu 
www.cinestar.cz.

Určitě vás zajímá, jaký bude filmový rok 
2018. Už teď můžu prozradit, že se máte 
rozhodně na co těšit! Začneme klasickou 
filmovou pohádkou Zdeňka Trošky Čerto-
viny s premiérou 4. ledna nebo filmem od 
studia Disney/Pixar Coco, kde se určitě 
pobaví i dospělý divák. O to víc, že k filmu 
bude připojen předfilm s kultovním sně-
hulákem Olafem z filmu Ledové království 
s podtitulem Vánoce s Olafem. Film bude 
mít premiéru 18. ledna, ale můžete ho vidět 
již v předpremiéře v rámci Dětské neděle 
s doprovodným programem.

Takže pokud nebudete na horách, budeme 
se těšit na vaši návštěvu. Zatím vám ze srd-
ce přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok 
2018!

Tomáš Volt

Podzim se velmi rychle překulil a vy už 
máte určitě plnou hlavu Vánoc a myšlenek 
na to, jakými dárky tentokrát potěšíte své 
blízké. Hned na úvod mám pro vás jeden 
tip, v Cinestaru totiž máte exkluzivní mož-
nost koupit svým drahým polovičkám vstu-
penky na první projekce závěrečného dílu 
trilogie Padesát odstínů svobody, který 
má premiéru 8. února. Bonusem je dárko-
vé balení včetně sexy filmových punčoch 
v limitovaném množství. Pokud nepatříte 
mezi fanoušky tohoto filmu, vždycky mů-
žete zakoupit dárkové poukázky na film, ty 
platí půl roku a obdarovaný si je vymění za 
vstupenky na film dle svého přání.

Teď ale zpátky k filmové nabídce. Už kon-
cem října se rozběhl celosvětový předpro-
dej na dlouho očekávaný snímek - další 
pokračování kultovní série Star Wars: Po-
slední z Jediů, jehož premiéra připadá na 
14. prosince. Film poběží v 2D i 3D verzi, 
s dabingem i titulky. Jak jsou již fanoušci 
zvyklí, opět bude v prodeji také speciální 
Star Wars menu s postavičkami a sběratel-
ským kovovým boxem na popcorn.

Alou do kina!
Nuda v zimě? Vyrazte do kina! Třeba na nové Star Wars, závěrečný díl trilogie Padesát odstínů svobody nebo klasickou 
filmovou pohádku Čertoviny. Co vás v kinosálech následující týdny čeká a nemine, prozrazuje marketingový ředitel sítě 

multikin Cinestar Tomáš Volt.

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě 
multikin CineStar
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Darujte jí, 
po čem touží
Každý vám potvrdí, že potěšit ženu je úkol věru nelehký. Quartier je však s vámi na jedné lodi, 
a tak na výběr dárků nebudete letošní Vánoce sami!

DÁRKOVÝ VOUCHER NA  
PLASTICKOU OPERACI OČNÍCH VÍČEK 
Objednávejte na: +420 495 218 608 nebo na estela-hk@email.cz
www.estela-hk.cz

PoUKaZ na PLaStiCKoU oPeraCi 
oČnÍCH vÍČeK

Trápí vaši milou váčky pod očima či pokleslá víčka? 
Darujte lepší pocit a svěřte ji s důvěrou do rukou 
zkušených odborníků z Estetického laserového centra 
Estela v Hradci Králové.

Hradecká Estela, www.estela-hk.cz
od 8 000 Kč

KaBeLKY CUoieria Fiorentina

Potrpíte si na preciznost, dokonalé zpracování 
a italský design? Pak určitě oceníte italskou 
značku kožených kabelek a doplňků z Florencie. 
Cuoieria Fiorentina vznikla před více než 40 
lety a je oceněna lukrativním certifikátem 100% 
Italy, který je zárukou kvality. Šijí se výhradně 
ručně z pravé toskánské kůže v rodinné dílně ve 
Florencii. Buďte elegantní a chic!

Boutique Paradis Fashion, Úzká 138, Hradec 
Králové nebo v ulici Sladkovského 767, Pardubice
info o ceně v obchodě

marC jaCoBS DeCaDenCe

Podlehněte dekadentnímu pokušení parfému Marc Jacobs Decadence. Její 
elegantní zelený flakonek byl inspirován jednou z kultovních kabelek Marc 
Jacobs. Sladká švestka, bulharská růže a dotek vetiveru a ambry. To je dokonale 
propracovaná kompozice pro ženu, která ví, co chce. Ideální parfém pro 
chladné měsíce i na večer strávený třeba právě ve vaší společnosti.

www.notino.cz
1 719 Kč
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DÁmSKÝ KaBÁt atoLUCa

Když chce být za dámu, přesto roztomile zachumlaná a dokonale v teple. 
Dámský fleecový kabát s dlouhým štíhlým vzorem je vybaven trendovou 
směsí materiálu, která kombinuje hravé moderní kudrnaté fleece s luxusní 
hedvábnou spodní podšívkou a velkými otevřenými kapsami pro jednoduchou 
detailní konstrukci.

Napapijri, OC Futurum
7 799 Kč

Dreamer oriGinaL 2018

O Vánocích se říká, že to jsou dny zázraků 
a přání. Darujte své blízké originální diář 
Dreamer, s nímž se každý den roku 2018 
může stát dnem splněných přání a životních 
zázraků.

www.jsemdreamer.cz
359 Kč

rULanDSKé ŠeDé 2015

Lahev kvalitního vína ženu pod stro-
mečkem rozhodně neurazí. Když navíc 
první ochutnání připomíná květnaté aroma 
a čerstvou meduňku a následně se otvírá 
plnost vína do sušených meruněk, grape- 
fruitové kůry a žlutého ovoce, je vystaráno!

Vinotéka u Mazlíka
498 Kč

nÁrameK PanDora

Ikonický náramek od značky Pandora vám vyřeší starost s vánočními dárky 
na mnoho let dopředu. Nejprve můžete koupit samotný náramek třeba 
jen s jedním přívěskem a pak každý rok dokupovat jeden nebo více dalších 
přívěsků - to podle toho, jak bude vaše drahá polovička hodná.

Pandora, www.pandora.net
od 1 425 Kč
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To nej pro něj
Vybírat dárky pro muže není o nic jednodušší než pro ženy. Quartier vás v tom ale letos 
nenechá! Vybrali jsme pro vás několik kousků, nad kterými zaplesá srdce nejednoho 
chlapa. Tak si pospěšte, aby vám je někdo před nosem nevyfoukl!

PÁnSKÝ Svetr DinGLe

Dosáhněte úchvatného, ale uvolněného vzhledu 
v tomto elegantním, trendově ozdobném pleteném 
svetru s osobitým výstřihema hravé žakárové pletené 
rukávy. Kontrastní barvy a vyšité logo Napapijri na 
hrudi zdvihnou tento kus z pohodlí do městského 
života.

Napapijri, OC Futurum
5 999 Kč

PÁnSKé LaKÝrKY DaPi

Kvalita a elegance od tradiční značky Dapi uchvátí 
na první pohled. Pořiďte je i vašemu milému, bude 
vám děkovat při každém obutí.

Dapi, OC Futurum
2 999 Kč

jeCH GUitar - SUnriSe

Ať už máte ve svém okolí zaníceného kytaristu, vášnivého 
sběratele nebo příležitostného „drnkače“, tahle skvostná 
kytara ho dozajista nadchne. Přední deska je vyrobena 
z rakouského smrku, zadní deska, luby a krk zase ze 
žíhaného javoru ze Slovenska. Hmatník a kobylka vzešla 
z afrického ebenu. Nechybí ani snímač Pure mini od firmy 
K&K sounds a ladící mechanika 510 od firmy Gotoh.

Jech Guitars
90 000 Kč
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PHiLiPS oneBLaDe

Nový revoluční hybridní zastřihovač Philips OneBlade 
kouká zásluhou svých schopností na většinu své 
konkurence z pěkné dálky. Bez ohledu na délku vousů 
totiž perfektně zastřihuje, tvaruje i holí. Oproti běžným 
holicím strojkům se Philips OneBlade pyšní řadou 
unikátních technologií.

www.alza.cz
1 349 Kč

rULanDSKé moDré 2015

Pro muže, kteří ocení kvalitu a vytříbenou chuť. Bohaté 
aroma zrcadlí lesní jahody, černé zralé třešně a sladké 
koření. Chuť se krásně rozvíjí do přepuštěného másla, 
karamelu a pečeného koláče s borůvkami.

Vinotéka u Mazlíka
498 Kč

SWiX - SaDa voSKů

Kdo maže, ten jede. Vůně vosku Swix je stejně nostalgická, 
jako vůně Vánoc - obzvlášť pro pamětníky. Swix je zkrátka 
znovu na scéně.

Bikero, www.bikero.cz
660 Kč

KaPeSnÍ nůž miKov

Každý správný muž má mít kapesní nůž. Tak 
proč mu nedat třeba právě rybičku, kterou si 
možná bude pamatovat z dětství. Když už je to 
vánoční dárek, tak rovnou ve variantě s čepelí 
z damascénské oceli, střenky pozlacené 24 
karátovým zlatem a stylovou dřevěnou krabičkou. 
Třeba vám zlatá rybka splní tři přání.

www.mikov.cz
5 849 Kč

PoUKaZ na trvaLé oStraněnÍ CHLoUPKů

Hladká pokožka už dávno není jen výsadou dam. Trápí ho husté 
chloupky na zádech, hrudi či pažích? Tak proč mu nedopřát trvalé 
odstranění chloupků!

Hradecká Estela, www.estela-hk.cz
cena se odvíjí na rozsahu a místě depilace DÁRKOVÝ VOUCHER

Objednávejte na: +420 495 218 608 nebo na estela-hk@email.cz

www.estela-hk.cz
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KULinÁriUm
Zdeněk Pohlreich

Říká se, že vaření je forma umění, ale prav-
da to prý není. Je to svého druhu řemeslo, 
které si může osvojit v podstatě kdokoliv, 
kdo má dostatek zdravého selského rozu-
mu a trpělivosti naučit se základní postupy 
a pak je aplikovat. Ve své nové knize Kuli-
nárium o tom čtenáře zdatně přesvědčuje 
Zdeněk Pohlreich, stálice tuzemské gast-
ronomické scény. Kulinárium ale není jen 
další „Šéfovou“ kuchařkou. Obsahuje sice 
stovku prověřených receptů, ale především 
přináši sedmnáct propracovaných metodik 
pro všechny adepty kuchařského řemesla. 
Dozvíte se tak třeba, jak na blanšírování, 
dušení nebo vaření v páře.

mÝCH tiSÍC životů
Jean-Paul Belmondo

Belmondo se nikdy nevyhýbal nebezpečí. 
O mnoho let později se jim, stále s jiskrou 
v oku, směje. Jeho halasné výbuchy smíchu 
mu vždy pomáhaly ukrývat největší tajem-
ství o jeho životě, rodině, láskách, nezměr-
ných radostech a největších smutcích. Nyní 
se rozhodl, že bude vyprávět o všem: o svém 
dětství poznamenaném válkou, o odhodla-
né matce, o otcově ateliéru, o svých prvních 
láskách. Zavede nás do Alžíru, kde absolvoval 
základní vojenskou službu, pozve nás k ba-
rovým pultům v ulici Saint-Benoît, kde hý-
řil se svými životními kamarády. Belmondo 
v této knize poprvé mluví o sobě a ujišťuje 
nás, že je lepší žít tisíckrát než jednou.

oPravÁř oSUDů
Robert Fulghum

George Novak přijede do Prahy, aby pát-
ral po svých českých kořenech. Nakonec 
ale zjistí, že vlastně hledá odpověď na ji-
nou otázku: Kdo jsem? Kdo si myslím, že 
jsem? A kdo je Vera, sousedka a přítelkyně 
plná pochopení, ale i tajemství? Georgeovi 
v jeho hledání nejvíc pomáhají nová setká-
ní – s trochu záhadnou mladou ženou Luci 
Milenou nebo s bytostí, která mu předloží 
naprosto nečekanou nabídku. V hospodě 
U Devíti draků a ovce, místě pro rozhovory, 
otázky a odpovědi přímo stvořeném, na-
jde pak nejedna zápletka rozřešení. Nový 
román Roberta Fulghuma, autora, kterého 
v Česku milujeme, nesmíte minout!

Knižní tipy (nejen) 
pod stromeček

Vybírat knihu v zimě znamená buď vybírat ji jako vánoční dárek, nebo sám pro sebe - ať už pro chvíle 
vánočního volna, nebo s sebou na lyže - kdyby náhodou nevyšlo počasí. Podzimní úroda knih byla sku-

tečně bohatá, a proto je dnes z čeho vybírat.

zima 2017/18 Tipy



65

inzerce

veLKÁ KniHa PřÍBěHů 
SHerLoCKa HoLmeSe
Otto Penzler (ed.)

Největší sbírka příběhů slavného detekti-
va, která kdy byla vydána. Sherlock Holmes 
je bezesporu jednou z nejpopulárnějších 
postav v historii – a nejen té literární. Od 
chvíle, kdy se poprvé objevil v Doylově 
Studii v šarlatové (1887), čtenáři ho milují 
se stejnou vášní, s jakou se nejrozmani-
tější spisovatelé pouští do příběhů, jejichž 
hrdinou je postava výstředního detektiva. 
Ve Velké knize příběhů Sherlocka Hol-
mese shromáždil editor Otto Penzler na 
osmdesát povídek, které byly publikovány 
v průběhu více než sta let. Je jedno, zda jste 
zarytý holmesolog, nebo jste jako malí četli 
Psa baskervillského, ale už si to úplně ne-
pamatujete – v téhle knize si totiž vybere 
úplně každý.

nové PoHÁDKY Pro 
Unavené roDiČe
Michal Viewegh

Od vydání knížky Krátké pohádky pro una-
vené rodiče se mnohé změnilo: Sáře už 
nejsou čtyři, ale čtrnáct, a Báře neméně 
kritických dvanáct. Tatínek je pořád známý 
herec a maminka stále lékárnice. Babička 
Vilma mezitím dostala Alzheimerovu ne-
moc, při které člověk často netrefí domů, 
schovává klíče do polévky nebo zapaluje 
záclony, aby lépe viděl na luštění křížovek. 
Tatínek je z podobných babiččiných příhod 
moc nešťastný. Když ale chtěl babičku od-
vézt do nemocnice pro staré lidi, maminka 
se nadechla a řekla, že je to zatím jediná 
babička Sáry a Báry, takže si ji musíme ještě 
minimálně sedm měsíců doma nechat.

Emil Stelinger

SatUrnin Se vraCÍ
Miroslav Macek

„Před společným odchodem na místní říční 
plovárnu teta Kateřina prohlásila, že má sice 
nějaké to kilo navíc, ale jedno hezčí než druhé 
a abychom brali v patrnost, že v letošní sezo-
ně není v módě hubnout do plavek, ale lehce 
přibrat do nafukovacího kruhu. Poté odešla do 
svých komnat,aby si sbalila věci na plovárnu. 
Po jejím odchodu strýc František poznamenal, 
že problém s tělesnou hmotností je pro většinu 
žen zřejmě něco jako dědičný hřích, neboť si 
vzpomíná, kterak kdysi kráčel se svojí první 
chotí z divadelní premiéry a poblíž divadla 
byli zastaveni poněkud teatrálně zanedbaným 
individuem. To stočilo zrak s výrazem raněné 
laně na jeho paní a pravilo: „Milostivá, nedala 
byste mi deset korun? Již šest dnů jsem neje-
dl!“, na což jeho tehdejší žena odpověděla: „Kéž 
bych měla vaši vůli!“.
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Zima bude 
prima!
Prosinec, leden, únor. Měsíce, za jejichž dlouhých večerů si jistě kladete otázku 
co podniknout. Trochu vám pomůžeme. Někdy totiž rozhodně stojí za to opustit 
teplo domova!

aDvent v rYtmU 
SWinGU
10. 12. – PETROF Gallery

Milovníci svižné hudby, toto datum 
si rozhodně zapište do kalendářů. 
V koncertním sále PETROF Gallery 
se totiž uskuteční swingová událost 
roku. Těšit se můžete na Big Band 
Felixe Slováčka a výborný zpěv Jana 
Smigmatora či zpěvačky Dashy. V je-
jich podání tak uslyšíte slavné sklad-
by zlaté éry swingu, například písně 
Franka Sinatry, Michaela Bublého či 
Barbry Streisand.

vÁnoČnÍ trHY
8.–17. 12. – Masarykovo náměstí

Kde jinde se lépe naladit na při-
cházející vánoční čas než na tra-
dičním adventním trhu, který se 
i letos bude konat v centru Hradce 
Králové. Vedle výrobků a ukázek 
poctivé řemeslné práce tu nebu-
dou chybět ani stánky s vánočními 
dekoracemi, výrobky a dobrotami. 
Pokud tedy ještě otálíte s nákupem 
vánočních dárků, jistě si zde vybe-
rete.

vÁnoCe v BetLémě
16. 12. – Třebechovice pod Orebem

Rádi byste k Betlému, k Ježíšku malé-
mu? Tak vyrazte do nedalekých Tře-
bechovic na betlémské trhy, které se 
budou konat na Masarykově náměstí 
a v Třebechovickém muzeu betlémů. 
Zažijete tu nefalšovanou atmosféru 
staročeských Vánoc. Nejen že tu na vás 
bude čekat velbloud, oslíci, kozy, kováři, 
přadleny či řezbáři, ale těšit se můžete 
i na zajímavý kulturní program a vánoč-
ní duety. Vystoupí například Petra Čer-
nocká a Jiří Pracný.
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* bližší informace získáte na 
www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard/
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LÉKÁRNA U ZLATÉHO LVA 
Velké náměstí

LÉKÁRNA U GRANDU 
zastávka MHD – Adalbertinum

LÉKÁRNA KAMILKA 
Františka Halase 1050, Hradec Králové 

LÉKÁRNA VĚKOŠE 
Hradec Králové, poliklinika IV

LÉKÁRNA NIKO 
Třida E. Beneše

SVATOJÁNSKÁ LÉKÁRNA 
Nový Hradec Králové

TŘEBECHOVICKÁ LÉKÁRNA 
Třebechovice p. Orebem

LÉKÁRNA OPATOVICE 
Opatovice nad Labem 
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za vaše nákupy
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z Vašich doplatků

za léky*

ADVENTNÍ 
KALENDÁŘ

Přijďte si pro 
ADVENTNÍ 
KALENDÁŘ 

Speciální slevy 
na každý den

inzerce

PrvnÍ Den SPoLU
1. 1. – Velké náměstí

Každý Nový rok je třeba důstojně oslavit 
a platí to tedy i pro ten s osmnáctkou na 
konci. K novoročním oslavám v Hradci 
Králové patří už neodmyslitelně oh-
ňostroj, který rozsvítí nebe v 18 hodin. 
Doprovodný program, jehož nedílnou 
součástí bude i podávání čočkové po-
lévky pro štěstí, začne však již v 16 ho-
din.

PLeS v KrÁLovSKém 
StYLU
16. 2. – Kongresové centrum Aldis

Plesová sezóna je opět v plném prou-
du, co tedy protančit střevíce na již 4. 
ročníku Královského plesu? Čeká na 
vás bohatý program nabitý skvělou 
hudbou, různými vystoupeními a další 
zábavou. Již tradičně se zde můžete 
setkat s hokejisty z hradeckého klubu 
Mountfield HK.

SvÁteK vÍna SiLénoS
25. 1. – Kongresové centrum Aldis

Komu by se zachtělo ochutnat vína 
takřka ze všech koutů světa, bude 
mít šanci koncem ledna přímo 
v Hradci Králové. Svátek vína Silé-
nos aneb Letem vinařským světem 
je volným pokračováním úspěšného 
Svátku vína na soutoku a tento-
krát se můžete těšit i na ty nejlepší 
kousky od vinařské řeky Rýn.
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Něco na zahřátí
Za okny brzká tma, chladno a sychravo. Počasí, které přímo vybízí k tomu se někam schovat, zatopit v krbu nebo zalézt 
do horké lázně. „Tělo je však třeba zahřívat nejen zvenčí, ale také zevnitř. Ideálně sklenkou dobré whisky, rumu nebo 

červeného vína,“ radí Petr Kupček z hradecké Vinárny Boromeum.

chlazeného panáka a kopnout ho do sebe. 
Naopak si takovou chvilku musíte náležitě 
užít. Radím tedy podávat rum při pokojové 
teplotě, aby si zachoval své typické aroma 
a v ústech ho řádně poválet jako víno.

K vínu jsou skvělé sýry, prosciutto 
nebo klobása, co ale zvolit k rumu 
nebo whisky?
Čokoládu, s tou totiž nikdy nešlápnete ve-
dle. Začal jsem při degustacích rozdávat 
vzorky čokolád, protože když se trefíte 
a snoubíte rum s chutí čokolády, posune 
to váš prožitek o úroveň výš. Jak řekl můj 
známý vinař: když snoubíte skvělé pití se 
skvělým jídlem, tak jedna a jedna najednou 
nejsou dvě, ale rovnou šest. V ten moment 
totiž probudíte všechny smysly a je to 

úžasný zážitek. To neplatí jen pro whisky 
nebo rum, ale pochopitelně také pro víno.

Když už jsme u vína, nedávno jste 
v Hradci Králové otevřel první vin-
ný humidor, což je vlastně prostor, 
kde lze díky stálé teplotě a vlhkosti 
úspěšně archivovat vína i desítky 
let. Mohu si takový soukromý hu-
midor udělat i doma a své oblíbené 
značky nechat zrát a rozvíjet svou 
chuť do dokonalosti?
Určitě můžete, pokud se vám podaří za-
jistit prostor, kde by nekolísala teplota 
a byla tam tma. Střídání teplot a UV záření 
totiž vínům nejvíce škodí. Některé značky 
sektů se z toho důvodu balí do speciál-
ních UV fólií, aby jim sluníčko neublížilo. 

Na zahřátí je rum jistě spolehlivý po-
mocník, jaký ale v přehršli nabídky 
vybrat?
Začátečníkům bych doporučil sladší, líbivé 
rumy španělského typu. Pro ty „propitěj-
ší“, kteří hledají výraznější zážitek, bych 
vybral nějaký suchý rum francouzského 
typu, případně spicy rum, který světu dali 
Angličané. Když to řeknu obšírněji: exi-
stují vlastně tři typy rumů – španělské, 
francouzské a britské. Ty španělské jsou 
sladší a obecně nejoblíbenější, vhodné pro 
rumové začátečníky. Francouzské jsou 
oproti tomu suché a chuťově tvrdší. Brit-
ské rumy jsou potom výrazně ostré a ko-
řeněné – zkrátka spicy. Je také určitě na 
místě říci, že rumová degustace i v domá-
cích podmínkách není o tom nalít si pod-

Petr Kupček u prvního vinného humidoru v Hradci Králové.
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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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Dá se nějak poznat, kdy je vhodná 
doba archivaci ukončit a víno slav-
nostně vypít?
To se dělá těžko, není to jako u kuřete, 
do kterého píchnete jehlou s teploměrem 
a víte, jestli už je dopečené (smích). Ideálně 
byste si měla koupit více lahví vína znač-
ky, kterou chcete archivovat a průběžně 
ochutnávat. První otevřít třeba za pět let, 
degustovat a za dva roky opakovat. Jen 
tak poznáte, jestli se potenciál vína rozvíjí, 
jestli míří k vrcholu nebo už na něm je a je 
potřeba ho vypít, protože lepší už nebude.

Funguje ono zrání a rozvíjení chuti 
i u rumů? Má cenu je archivovat?
Jakmile se rum nalahvuje, přestává zrát. Je 
to stejné jako u vína, když neprobíhá mik-
rooxidace, nemůže dýchat a tím pádem se 
ani tříbit. U rumů je to navíc ještě složitější. 
Když si vezmete lahev a uvidíte na ní čís-
lovku 18, tak to neznamená, že obsahuje 
osmnáctiletý rum, ale že byl blendovaný 
neboli míchaný z mladých, středně starých 
a starých rumů a ten nejstarší v blendu byl 
osmnáct let starý. Takže to nejlepší, co je 
v lahvi obsaženo, je osmnáctiletý rum. Ji-
nak je tomu na Barbadosu, který je považo-
ván za kolébku rumů. Tam je to opačně – na 
lahvi najdete číslovku deset, a to znamená, 
že nejobyčejnější, co je v onom blendu ob-
saženo, je desetiletý rum.

Michaela Zumrová 
Foto: Jakub Misík

Naši předci to řešili tak, že víno zakopávali 
do země. V půdě totiž existuje nezámrzná 
hloubka, kde víno nechladne ani neteplá, 
je v prostředí se stálou vlhkostí a navíc se 
k němu nedostane světlo. Zkrátka takový 
přírodní humidor.

Existuje něco, na co bych si měla dát 
při archivaci vína pozor?
Rozhodně s ním zbytečně nemanipulovat, 
víno by mělo zůstat v klidu. Je to přece je-
nom živý materiál, který neprošel žádným 
vařením ani destilací. Lahve by také měly 
ideálně ležet. To kvůli tomu, aby byl korkový 
uzávěr pořád ponořen a probíhala skrz něj 
kýžená mikrooxidace, aby víno jednoduše 
dýchalo a tak dál zrálo. Když lahve postaví-
te, riskujete, že korek vyschne. Nicméně to 
určitě není záležitost jednoho roku.

Je rozdíl archivovat bílé nebo červe-
né víno?
Uchovávat bílé víno je mnohem náročnější, 
naopak většina červených vín je k archi-
vaci vhodná. Například nejslavnější italská 
značka Barolo se doporučuje pít až po čty-
řiceti letech zrání! Bílá vína jsou náchylná, 
je potřeba ohlídat, aby se takzvaně „nezlo-
mila“ nebo nerozkvasila. Jinak riskujete, že 
vám místo úžasného suchého bílého za pár 
let zbude jen kyselá voda. Když už byste 
se rozhodli bílé víno archivovat, tak určitě 
s vysokým obsahem extraktu, vyšším zbyt-
kovým cukrem, alkoholem a kyselinkou. Je 
to trochu alchymie.
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Gastronovinky 
od Coolinářky

Co čtvrtrok se v Hradci Králové otvírají nové podniky a se stejnou pravidelností je pro Quartier objevuje foodblogerka 
a oblíbená autorka kuchařek Svatava Vašková alias Coolinářka. Tak schválně, kam vyrazíte jako první?

lu. Seženete tu těstoviny, luštěniny, oře-
chy, mouky, ale i stáčenou drogérii, mýdla 
či šampóny.

LóGr
Hořická 975, Hradec Králové

Espresso bar, který si otevřeli dva kávoví 
nadšenci. Podnik, který následuje trendy 
jak v podobě interiéru, tak v nabídce kva-
litní výběrové kávy. Světle pražená káva 
s ovocitou chutí se stále častěji objevuje 
v moderních kavárnách po celé Evropě. 
V případě Lógru budete v těch nejlepších 
rukou a tu nejkvalitnější kávu vám připraví 
podle posledních trendů.

BeZ oBaLU HK
Mrštíkova 1122, Hradec Králové

Na takzvané bezobalové prodejny na-
razíte stále častěji, jedna nedávno ote-
vřela i v Hradci. S ohledem na ekologii 

se v těchto prodejnách neprodává zboží 
navážené v balíčcích, ale podle přání vám 
odváží jakýkoli produkt do vlastního oba-

zima 2017/18 Gastro
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PetroF CaFé
Na Brně 1955, Hradec Králové

První listopadový den otevřela zrekonstru-
ovaná bývalá výrobní hala továrny PET-
ROF, kde je nejen dechberoucí showroom 

s těmi nejlepšími klavíry, multifunkční 
koncertní sál, ale i krásná hudební kavár-
na PETROF Café. Byť asi běžně do této ob-
lasti na kávu nejezdíte, její návštěvu vám 
vřele doporučuji - v nabídce je skvělá káva 
z hradecké pražírny LamCafé, domácí 
dorty, exkluzivní koňaky a rumy, a časem 
i slané občerstvení a snídaně!

StarBUCKS
OC Futurum 
Brněnská 1825/23a, Hradec Králové

Legendární americká kavárna má poboč-
ku i v Hradci Králové! Pro všechny, kdo 
upřednostňují kávové speciality v podobě 
ochucených latté, voňavých cappuccin či 
ledových káv, je právě Starbucks to pravé. 
V ideálním místě, uprostřed hojně navště-
vovaného obchodního domu Futurum, si 
můžete dát během zimy adventní speciály, 
například perníkové či karamelové latté 
nebo horkou čokoládu.

Text i foto: Svatava (Coolinářka) Vašková
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Připravili jsme výjimečné menu, se kterým 
budeme soutěžit,“ vysvětluje majitel restau-
race Jiří Bodlák.

Princip festivalu je jednoduchý: přibližně 
stovka restaurací připraví degustační menu 
v cenových kategoriích 250, 500 a 600 ko-
run. Ta nejlevnější obsahuje jedno vybrané 
jídlo a sklenku nápoje, ta nejdražší pak tři 
pokrmy, dvě sklenky vína či piva a lahev 
vody. Už od prvního prosince lze degustace 
v jednotlivých restauracích objednávat na 
webu www.grandrestaurantfestival.cz. Za 
gurmánskými zážitky pak lze vyrazit od 15. 
ledna do 28. února.

A to nejlepší na konec. Všichni, kdo absol-
vují jednu či více degustací, mohou násled-
ně na webu, v mobilní aplikaci či prostřed-
nictvím papírových dotazníků hodnotit 
známkami od jedné do pěti (jako ve škole) 
úroveň restaurace, kterou navštívili.

„Samozřejmě budeme rádi, když Hradečáci 
vezmou soutěž za svou a společně s námi se 
pokusí získat festivalový titul pro Hradec. Za 
Restauraci Aquarium můžu slíbit, že bude-
me vařit, jak nejlépe dokážeme. Věřím, že se 
s řadou známých i nových tváří v Aquariu 
při Grand Restaurant Festivalu potkáme,“ 
uzavírá Jiří Bodlák.

(red)

Už podeváté ožije tato bible tuzemských 
milovníků dobrého jídla a pití při Grand 
Restaurant Festivalu, přehlídce těch nej-
odvážnějších restaurací, které se nebojí se 
s vybraným degustačním menu postavit 
čelem hodnocení expertů i laiků.

V Hradci Králové je jediná taková restaura-
ce – Aquarium v malšovické Rybově ulici. 
„Je to pro nás samozřejmě výzva. Vážíme si 
dlouhodobě pozitivního hodnocení, kterým 
naši restauraci pravidelně oceňuje Pavel 
Maurer ve svém průvodci a je to pro nás sa-
mozřejmě zavazující. Ale s účastí v letošním 
Grand Restaurant Festivalu jsme neváhali. 

Aquarium soutěží 
na Grand Restaurant 

Festivalu
Mezi skutečnými českými gurmány snad není nikdo, kdo by neznal jméno Pavla Maurera, autora dnes již kultovního 
Maurerova výběru Grand Restaurant. Knihy, která je skutečným gurmánským atlasem na cestách za jedinečnými 

gastronomickými zážitky.

Pošírovaný filet tresky, květákové pyré 
s citronovou šťávou, ratté brambory, 

granátové jablko, čerstvý kopr

Festivalové menu Restaurace Aquarium

Kachní prsa sous-vide s foie gras, zelí 
z červené řepy, čekanka s pampeliškovým 

medem, dýňové přesňáky

Kančí hřbet, klobása z kance, batátové 
pyré s rakytníkem, marmeláda z uzených 

švestek, kapustové pesto
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Pečení pro (nejen) 
dětské jazýčky

Vánoce jsou již v plném proudu a vy si jistě lámete hlavu co letos zase upéct. Pokud se vám už zajídá představa stále 
stejného druhu cukroví, máme pro vás pár tipů, které hravě zvládnou i děti se svými maminkami. Nechte se od nás 

inspirovat, třeba takové rohlíčky vůbec nemusí být jen vanilkové.

Cappuccino kuličky 
z bílé čokolády

370 g bílé čokolády
100 g mletých mandlí
100 g mletých vlašských ořechů
4 lžíce smetany
40 g másla
instantní cappuccino

Nejprve si připravte vodní lázeň, ve které 
zahřejte smetanu a v ní poté nechte roz-
pustit máslo. Do takto připravené směsi 
přidejte nalámanou čokoládu a míchejte, 
dokud se zcela nerozpustí. Následně mů-
žete vyjmout z vodní lázně a přidat už jen 
jemně namleté oříšky a 1 lžíci cappuccina. 
Směs nechte ztuhnout v lednici. I když se 
vám těsto bude zdát hodně pevné, pod ru-
kama taje, kuličky se tedy v dlaních uválí 
velmi snadno. Nakonec je obalte v instant-
ním cappuccinu.

vÁnoČnÍ KUCHařKa Pro KLUKY a HoLKY

Zaujaly vás uvedené recepty a rádi byste jich vyzkoušeli víc? Všechny včetně 
nádherných fotografií najdete v publikacích královéhradecké foodblogerky Sva-
tavy Vaškové: Coolinářka - testováno na rodině a Vánoční kuchařka pro kluky 
a holky. Vedle tradičního cukroví tu najdete i návod, jak si udělat například vá-
noční müsli, horkou bílou čokoládu nebo Vánoční Pavlovu. Publikace je určena 
pro děti od zhruba 7 let a tradiční vánoční pečení se tak může stát zábavou pro 
celou rodinu. Obtížnost receptů poznáte podle počtu vařeček. Tak hurá do toho 
a půl je hotovo!

Kuchařku zakoupíte ve všech knihkupectvích.
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Medvídci 
s mandličkou

110 g hladké mouky
20 g škrobu
30 g javorového sirupu
40 g medu
30 g oleje
špetka soli

Nejdříve si předehřejte troubu na 160 
stupňů. Ve větší míse smíchejte mouku, 
škrob a špetku soli. V menší misce vy-
tvořte směs z javorového sirupu, medu 
a oleje. Tu následně přidejte do mísy, 
tím vytvoříte lepkavé těsto. Nyní bude-
te potřebovat vál, váleček a pečicí papír. 
Jelikož je těsto opravdu hodně lepkavé, 
je nutné ho rozválet mezi dvěma peči-
cími papíry. Utvořte asi 3 mm tenkou 
placku. Odstraňte vrchní papír a vezmě-
te vykrajovátko ve tvaru medvídka. Za 
pomocí špejle udělejte medvídkům oči 
a pusu a každému z nich dejte do paci-
ček mandli. Prvních 10 minut je pečte na 
160 stupňů, poté teplotu snižte na 150 
stupňů a pečte dalších 7-10 minut.

Pistáciové rohlíčky

170 g mletých nesolených vyloupaných 
pistácií
170 g hladké mouky
160 g másla
2 žloutky
50 g moučkového cukru + na obalení
špetka soli

Máslo pokojové teploty vyšlehejte s pro-
sátým moučkovým cukrem v hladký na-
dýchaný krém. Následně přidejte žlout-
ky a vše znovu krátce prošlehejte. Poté 
vmíchejte jemně umleté pistácie a pro-
setou mouku se špetkou soli. Těsto za-
balte do potravinářské folie a nechte ho, 
nejlépe přes noc, odpočinout. Druhý den 
nejprve předehřejte troubu na 190 stup-
ňů. Mezitím tvořte malé rohlíčky a uklá-
dejte je na plech vyložený pečicím papí-
rem. Pečte je do doby, než začnou lehce 
zlátnout, asi 7-10 minut. Pozor! Horké 
rohlíčky jsou velmi křehké, tak je opatr-
ně obalte v moučkovém cukru.

Adéla Němečková 
Foto: Svatava (Coolinářka) Vašková
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a ochutnejte novinku z přímských sklepů, 
třeba jako netradiční pochoutku k vínu na 
vaši sváteční tabuli.

Michaela Zumrová 
Recept a foto: Svatava (Coolinářka) Vašková

Vyudit přírodní cestou sýr rokfórového 
typu se sýrařům v Dolním Přímu podařilo 
jako prvním v republice. Cesta k jednomu 
bochníku Zámecké Nivy uzené kýžené 

chuti a vzhledu však byla 
nelehká a zabrala několik 

měsíců. „Čekala nás řada 
zkoušek a pokusů. Muse-

li jsme vychytat správ-
nou teplotu a dobu 

uzení, aby sýr 
nevysychal, ale 

zároveň získal 
tu správnou 
chuť a bar-

vu,“ vzpomíná 
na začátky výroby 

Zámecké Nivy uzené 

Uzený skvost 
z Dolního Přímu

Noblesní zlatohnědá kůrka, pikantní výrazná chuť a nádech bukového kouře. Taková je Zámecká Niva uzená, novinka 
vyhlášené sýrárny v Dolním Přímu na Hradecku, vyráběná tradičními postupy, ručně a bez chemie. Koneckonců tak, jak 

je u přímské Nivy zvykem už skoro sedmdesát let.

100 g polenty
50 ml vody
sůl, olivový olej
3 lžíce sádla
200 g hlívy ústřičné
1/2 lžičky kmínu
Zámecká Niva uzená

Uvařte polentu v osolené vodě se 
lžící olivového oleje. Až bude kaše 
během minutky hotová, okamžitě 
ji nalijte do připravené zapékací 
mísy vymazané olejem a rozetřete 
v asi 1,5 cm silné vrstvě. Poté nechte 
polentu zchladnout.

Mezitím na pánvi rozpalte vepřové 
sádlo a opečte nakrájenou hlívu 
ústřičnou. Až zezlátne, vyndejte 
hlívové škvarky a nechte okapat na 
ubrousku, poté je prosolte a smí-
chejte s kmínem. Polentu nakrá-
jejte na čtverečky a na kapce oleje 
z obou stran osmažte do zlatova.

Ihned servírujte s hlívovými škvarky 
a nakrájenou Zámeckou Nivou 
uzenou.

Smažená polenta 
s hlívovými škvarky 
a uzenou Nivou

Jiří Bednář, provozní ředitel přímské Nivy, 
s.r.o. Když však první povedený bochník 
vytáhli z udírny a ochutnali, sklidil takový 
úspěch, že počáteční nesnáze byly zapo-
menuty.

Uzená Niva v sobě totiž snoubí tradiční 
vlastnosti přímské Nivy – drobivá, jen málo 
mazlavá s netradiční chutí a pikantním ná-
dechem bukového kouře. „I Zámecká Niva 
uzená, stejně jako naše tradiční Niva, se 
vyrábí ručně suchým solením. Každý boch-
ník projde několikrát lidskýma rukama, 
než se dostane na stůl našim zákazníkům,“ 
potvrzuje Jiří Bednář. Právě tyto poctivé, 
tradiční postupy z dob vzniku receptury, 
dělají z přímské Nivy to, co je: záruku kva-
lity a nezaměnitelné chuti. Tak neváhejte 
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Miele Center Vlášek, již šestý český showro-
om pod značkou tohoto originálního kon-
ceptu prémiové značky elektrospotřebičů, 
bylo v pondělí 30. října slavnostně otevřeno 
v Hradci Králové. Večera se zúčastnil i šéf-
kuchař Zdeněk Pohlreich, tvář značky Miele 
v České republice, který na místě i vařil pro 
přítomné hosty. Pohlreich zde také hovořil 
o své nové knize Kulinárium, která kromě 
receptů přináší i podrobná vysvětlení a po-
pis všech metod tepelných úprav pokrmů. 
To je podle Pohlreicha základem kuchařské-
ho řemesla. „O receptech vaření není. Celý 
vtip je v tom, že jamile ovládnete pravidla, už 
se jen zajímáte o nabídku matky přírody, kte-
rou zpracujete tím nejlepším možným způso-
bem,“ vysvětluje.

(red)

Pohlreich otevřel 
Miele Center Vlášek
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nutně kulatý. V posledních letech tvoříme 
hodně podlouhlých, do tvaru čtverce nebo 
obdélníku. Zdobí se také okenní parapety, 
aranžujeme i truhlíky u vchodů do domu. 
Hodně rodin také dodržuje tradici mít při 
štědrovečerní večeři na stole živou květi-
nu. Dříve se to řešilo tak, že se na svátek 
svaté Barbory ostříhaly větvičky třešně, 
daly se do vázy a do Vánoc vykvetly. Teď 
jsou v oblibě spíš propracovanější vypicho-

Bílé Vánoce podle 
studia La Vital

Letošní Vánoce budou bílé! A když ne venku za okny, tak v našich domácnostech určitě. Alespoň takový trend letos 
udávají floristé a dekoratéři. „V kurzu je bílá v kombinaci s pastelovými tóny – hlavně mintovou či pudrovou,“ vzkazuje 

Lucie Vitíková, majitelka Květinového studia La Vital v Hradci Králové.

znat. Prodávají se k nim navíc i vůně, tak-
že si lze doma navodit atmosféru smrčku 
nebo borovice i bez opadaných větví.

Když se řekne vánoční dekorace, vy-
baví se mi adventní věnec a strome-
ček, možná nějaká ozdoba do okna. 
Co ještě si zákazníci pořizují domů?
Adventní věnec je klasika, skoro povinnost, 
řekla bych. Dávno však neplatí, že musí být 

Tradiční vánoční barvy jako je čer-
vená, zlatá a stříbrná tedy letos v ob-
chodech nepotkáme?
Ty nikdy nezmizí, pořád existuje dost lidí, 
pro které trendy moc neznamenají a kaž-
dý rok nakupují klasiku. A vlastně proč ne, 
Vánoce jsou přece o tradicích. Ačkoli le-
tošní bílé barvě v kombinaci s pastelovými 
odstíny do mintova, pudrova, tyrkysova či 
fialova určitě doporučuji dát šanci, vypadá 
to skvěle.

Vánoční dekorace nejsou jen o bar-
vách, ale také o tvarech a materiá-
lech. Z čeho letos vybírat?
V dekoracích letos jednoznačně vede jed-
noduchost a vzdušnost. Bílá je sama o sobě 
barvou čistoty, noblesy a vznešenosti, 
proto se k ní krásně hodí skleněné doplň-
ky a ozdoby, které jí dodávají ten správný 
šmrnc – ať už třeba vločky, hvězdičky nebo 
rampouchy. Velkým hitem v dekoracích 
jsou letos i všemožná světýlka, hlavně ty na 
tužkové baterie, které se dají připevnit tak-
řka kamkoli. Pak jsou tu každoročně propí-
rané třpytky, které rozdělují naše zákazní-
ky na dva nesmiřitelné tábory (smích). Pro 
některé je to ošklivý kýč, jiní si bez nich Vá-
noce naopak nedokážou představit. Velkou 
otázkou jsou také umělé vánoční stromeč-
ky. Já osobně jsem zastáncem živého, pro-
tože nic vám neprovoní a nezútulní obývák 
tak, jako krásně rostlá jedlička. Nicméně 
v dnešní době pořídíte opravdu nádherné 
umělé stromečky, na kterých to není po-

Lucie Vitíková
majitelka Květinového 
studia La vital
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Tip studia La Vital
Rádi byste si vánoční dekoraci 
sami vyrobili, ale z nějakého dů-
vodu si netroufáte? Studio Vital 
nabízí během letošního adven-
tu novou službu. Každou neděli 
můžete přijít a pod dohledem 
zkušených floristek si vlastno-
ručně vyrobit adventní věnec, 
svícínek či jakoukoli jinou vánoč-
ní dekoraci podle vlastního gusta 
a fantazie. „Vyberete si podložku, 
bodce, svíčky, ozdoby. Zkrátka co-
koli, co se vám bude líbit a s naší 
pomocí si potom vytvoříte vlastní 
dílko. Rádi pomůžeme jak s vý-
běrem barev a stylů, aby všechno 
ladilo, tak i se samotnou realiza-
cí,“ láká Lucie Vitíková do Studia 
Vital v Areálu Albert vedle Pala-
chových kolejí v Hradci Králové.

jen za těch pár metrů, než ji donesete z ob-
chodu do auta, vám může nachladnout do té 
míry, že o ni za pár dní znenadání přijdete. 
Stejně jako na lidi, tak i na květiny negativně 
působí teplotní šoky způsobené přechody 
ze zimy do tepla, proto je dobré ji po při-
nesení z venku nechat pár hodin zabalenou 
v papíru, aby se aklimatizovala.Když kupuje-
te řezané květiny, nikdy jim před vložením 
do vázy nezapomeňte znovu seříznout nebo 
sestřihnout stonek. To platí vlastně v jakou-
koli roční dobu. Řada lidí na to zapomíná, 
výrazně tak ale kytici prodloužíte život. Je to 
stejné, jako když se říznete do prstu - rána 
se za chvíli sama zatáhne. My ale potřebu-
jeme, aby řez zůstával čerstvý a květiny tak 
mohly z vody odebírat živiny. Když do vody 
přidáte výživu, můžete kytici nechat bez 
povšimnutí tři až čtyři dny. Pokud výživu 
nemáte, je třeba jim každý den znovu seře-
závat a měnit vodu ve váze.

Michaela Zumrová, foto: archiv Lucie Vitíkové

vané dekorace. Ne příliš vysoké a mohutné, 
abyste na sebe při večeři viděli přes stůl, 
zároveň ale dostatečně trvanlivé, aby vám 
dělaly radost týden až deset dní. Nádher-
ný je v zimě třeba amarylis neboli hvězd-
ník, frézie, mimóza anebo anemonky, které 
stojí do dvaceti korun, a přesto udělají vel-
kou parádu. Zákazníci si takovou dekoraci 
u nás zhruba dva týdny dopředu objednají 
a buď 23. prosince, nebo přímo na Štědrý 
den dopoledne vyzvednou. A nemusí jít vy-
loženě o dekorace, máme i klienty, kteří si 
objednají třeba třicet bílých tulipánů a jen 
tak volně je dají na Štědrý večer do vázy. To 
vypadá také velice dobře.

Zima je pro květiny, ať už řezané, 
nebo ty v květináči, velmi choulosti-
vé období. Existuje nějaká rada, jak je 
ochránit před nastydnutím a násled-
ným úhynem?
Když kupujete květinu v květináči, tak jediná 
účinná rada je nechat si ji dobře zabalit. Už 
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kulturu a kvalitu města či veřejného 
prostoru?
Krajinářská architektura to tu nemá leh-
ké. Lidé si na profesi musí zvyknout, jako 
si musela společnost zvyknout na téma 
architektury obecně. Musí ji přestat vní-
mat jako něco pro elity, je nás všech a pro 
všechny. Ještě před patnácti lety téma 
krajinářské architektury nebylo příliš 
v pozornosti. Když se konečně město stalo 
součástí krajiny a svitla naděje na přijetí 
významu slov do běžného slovníku, z par-
ku se stal „veřejný prostor“. Nemohli jsme 
si vymyslet nudnější název. Název profese, 
který nejlépe vystihuje vztah mezi měs-
tem, lidmi a krajinou je přitom krajinářská 
architektura. To jsou parky, nábřeží, ulice, 
náměstí či zahrady. Krajinářští architekti 
vymýšleli živá loga světových metropolí. 

Mistr profese, nějaký Frederik L. Olmsted 
stojí nejen za názvem profese Landscape 
Architect, tedy krajinářský architekt, je 
také spoluautorem celé koncepce „ze-
leného“ města Boston. Mimo jiné navrhl 
Central Park v New York City. Parky jsou 
marketing i oáza měst. Málokdo třeba ví, 
že vážná autorská myšlenka urbanistic-
ké a parkové koncepce ve Washingtonu 
je připisována velikému „presidentu svo-
body“ a autorovi Deklarace o nezávislos-
ti Thomasu Jeffersonovi. Veliký státník, 
demokrat, ale také architekt a zahradník. 
Tedy přesněji krajinářský architekt. Praha 
má zase Karlovo náměstí, Václavské ná-
městí, Stromovku, Petřínské sady. Hradec 
Králové Eliščino nábřeží, Šimkovy sady 
a dnes také nepochybně Benešovu třídu. 
Vliv na obecnou kulturu má krajinářská ar-

Revitalizace Tyršových sadů pod par-
dubickým zámkem je vaše „děťátko“ 
a nutno říct, že velmi povedené. Sklízí 
totiž jedno ocenění za druhým. Na-
mátkou třeba titul v soutěži Stavba 
roku 2017, Stavba roku 2017 Pardubic-
kého kraje, Cena Předsedy Senátu ČR 
a tak bych mohla pokračovat dál a dál. 
Co na to jako hrdý „tatínek“ říkáte, 
máte radost?
Mám, narodilo se dítě chtěné, ale cesta 
k němu byla dlouhá. V roce 2002 jsme vy-
hráli veřejnou architektonickou soutěž 
a netušili jsme, jak tvrdý boj o věc nás čeká. 
Je to za námi a věřím, že dnes z parku může 
mít radost mnoho lidí od dětí po seniory. 
To nás na tom baví. Vždycky se naše parky 
snažíme dělat pro všechny generace. Není 
to o podlézání, jde o mnohem živější svět. 
Park pod zámkem v Pardubicích není jenom 
park, je to nová městská třída spojující svět 
před Labem a za ním. Lidé projdou centrem 
města na jeho okraj a nemusí vyjít z parku, 
to si myslím, že se povedlo. Snad si v Hrad-
ci Králové, našem domovském místě, můžu 
dovolit říct, že Pardubičtí byli opravdovým 
týmovým zadavatelem v dobách, kdy bylo 
třeba projekt podržet. Musím ale vyjádřit 
pokornou radost, že máme tu čest praco-
vat také v Hradci. Je to krásné téma pro ar-
chitekty a zvláště pro krajináře. Příkladem 
může být lesní hřbitov, tam se snažíme na-
šlapovat po špičkách. Nápad vzešel od rad-
ních z doby Ulricha a Gočára, a to zvoní že? 
Snažíme se spolu s týmem hlavního měst-
ského architekta připravit projekt pro měs-
to tak, abychom z něho měli všichni radost.

Za svou kariéru jste obdržel řadu vý-
znamných architektonických cen, 
často jste také mezi porotci těchto 
prestižních klání. Jaký má tedy pod-
le vás vliv krajinářská architektura na 

Rajské zahrady
Stojí za realizacemi takových projektů, jako jsou Tyršovy sady v Pardubicích nebo Centrální lázeňský park v Podě-
bradech. Ctí tradici a spojení „cihly a stromu“. „Lidé si tvoří hezké prostředí a svou kulturu skrze zahrady a parky od 
nepaměti. Tvoří si své biblické zahrady, své ráje,“ říká v rozhovoru pro Quartier krajinářský architekt a ředitel společnosti 

New Visit Tomáš Jiránek.

Tyršovy sady v Pardubicích
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do zahradnictví se nechodí pro hlínu, ale 
pro zem. Děda založil v roce 1934 zahra-
du přednostovi ministerstva spravedlnos-
ti a dodnes je krásná. Jeho bratr zase ve 
stejné době navrhl důležité veřejné stavby 
u nás v kraji. To je vazba řemesel, která se 
odrazila v našem portfoliu. Děláme a na-
vrhujeme stavby krajinářské architektury. 
Cihla a strom - mám tohle spojení rád. 
Ostýchám se vyjmenovat realizované pro-
jekty...Ctěnický zámecký park, Centrální 
lázeňský park v Poděbradech, Střelecký 
ostrov pod mostem Legií v Praze, nebo 
už zmíněné Pardubice. Jsou to místa, 
která mám díky práci pro ně rád, neboť 
jsem je detailně poznal. Mám rád také lidi, 
kteří jsou s těmito místy spjatí, investo-
ry a kolegy spoluautory nevyjímaje. Těší 
nás i krajinářství u komerčních objektů, je 
totiž neméně důležité. Zahrady u autosa-
lonů firmy Olfincar pana Kuhna v Hradci 
a Trutnově a také návrh jeho nového au-
tocentra v Choustníkově Hradišti. Viktor 
Kuhn je člověk, který si je dobře vědom 
magie celostní kultury prostředí. Shod-
neme se společně na tom, že pěkná auta 
nemohou stát v prachu průmyslových zón. 
Vážím si ho za tento ne zcela běžný postoj.

Kromě krajinářské architektury ve-
řejné se věnujete také zahradám ro-
dinných domů nebo interiérovým 
květinám. Realizujete například 
dechberoucí zelené stěny. Co všechno 
můžete klientům nabídnout?
Touha lidí žít s květinou jvychází z lidské 
přirozenosti. Už od nepaměti se chtějí do-
tknout tropů, je to kontakt se sluncem a ro-
mantikou. S květinami se pojí klid, relaxace 
a odpočinek. Zahrada u rodinného domu 
má být dalším obývacím pokojem. Není-li to 
dům, může to být lodžie, balkon či kancelář. 
Vnímavý a empatický majitel úspěšné firmy 
Servisbal v Dobrušce vystavěl na principu 
zahrady pro své zaměstnance atrium v po-
době zeleného tropického ostrova. Přispěli 
jsme k názoru jeho hlavního architekta prá-
vě tímto detailem. Zahrada v domě. Může-
me nabídnout profesionální dialog a cestu 
k realizaci představ. Možností je dnes mno-
ho, je to jako s kterýmkoli jiným designem. 
Jsme tu zkrátka pro lidi, kteří stojí o kom-
plexní návrh architektury bez stropu, tedy 
o návrh prostoru pod nebem.

Michaela Zumrová

chitektura zásadní. Kultura prostředí nás 
formuje víc, než si myslíme. Je v tom otisk-
nuta kvalita života. Jen televize či auta už 
nás neuspokojí zcela, přidat se musí kva-
lita prostředí, města, krajiny. Snad jsme 
také my přispěli svou prací. Jsme pyšní, že 
fotky z lázeňského parku v Poděbradech 
pravidelně nacházíme v marketingových 
magazínech v letadlech ČSA a že se stal 
rovněž prostředím nekonečného televiz-
ního seriálu. Lidé si tvoří hezké prostředí 
a svou kulturu skrze zahrady a parky od 
nepaměti. Tvoří si své biblické zahrady, 
své ráje.

Svou práci zakládáte na silné rodin-
né tradici a zkušenostech, jste po-
kračovateli už třetí generace, která 
se věnuje stavitelství a zahradnictví. 
Prozradíte čtenářům, které další 
úspěšně realizované projekty máte 
na kontě?
Zahradníci, polnohospodáři a stavitelé, to 
jsme my. Z počátku romantická úcta, dnes 
závazek zodpovědnosti a vědomí povin-
nosti. Jiránkovi, Horákovi a Borůvkovi - 
s věkem roste úcta k jejich řemeslu. Táta 
se naučil od dědy a my synové od táty, že 
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v Choustníkově Hradišti za 20 milio-
nů korun. Co tam zájemce čeká?
Zhruba 13 tisíc metrů čtverečních vyasfalto-
vané plochy, kde můžeme vystavit až tři sta 
ojetých vozů. Z této investice mám upřím-
nou radost, podařilo se nám otevřít jednu 
z největších a nejmodernějších provozoven 
ojetých vozů v republice. Naším cílem je 
díky této investici výrazně navýšit stávající 
prodeje ojetých vozů. Letos jsme dosáhli 
čísla 750, příští rok bychom rádi překonali 
tisícovku.

Když už jsme u prodejů aut, které mo-
dely loni u zákazníků nejvíce frčely?
Největší zájem je obecně o SUV mode-
ly. U Volkswagenu je to především Tiguan. 
U Škody Auto jsou pak největšími hity Ko-
diaq a Karoq, které se dostaly na trh v roce 
2017. Volkswagen se na boom SUV modelů 
snaží reagovat dalšími novými modely. Ještě 

na konci roku se začal prodávat T-Roc, což 
je podle mého názoru docela atraktivní SUV, 
velikostně podobné Golfu. V příštím roce 
pak přijde na trh nový Touareg a také nový 
T-Cross, který bude nejmenším SUV v na-
bídce VW. Zapomenout nesmím ani na nový 
Volkswagen Polo, to je také hodně povedený 
model.

Takže se vaši zákazníci mají na co 
těšit!
Rozhodně, když jsme v listopadu podepiso-
vali nové roční cíle, zase jsme si tu pomy-
slnou laťku oproti roku 2017 trochu zvedli. 
Je to velká výzva, ale těším se na to. Navíc 
se nám s importéry podařilo domluvit ta-
kový modelový mix, který jsme chtěli, a tak 
dostaneme na příští rok podstatně víc SUV 
modelů. Zkrátka bude co nabízet a z čeho 
vybírat.

Michaela Zumrová

Letošní rok končí, nastal čas bilanco-
vat. Jakých bylo posledních 12 měsíců 
OlfinCaru?
Velmi dobrých, již poněkolikáté v řadě jsme 
překonali výsledky předchozího roku. Co 
se prodeje týče, tak se nám podařilo prodat 
o zhruba tisícovku aut víc než v loňském 
roce. Nárůst jsme navíc zaznamenali u všech 
značek, které prodáváme – jak u osobních, 
tak užitkových vozů Volkswagen, a to samé 
platí pro škodovku a ojeté vozy. V tomto byl 
uplynulý rok výjimečný, dařilo se veškerému 
obchodu.

Pobočka v Hradci Králové letos slavila 
kulaté 10. narozeniny, OlfinCar jako 
firma je na trhu dokonce už 22 let. Do-
vede vás ve vaší práci ještě něco pře-
kvapit?
Rozhodně, to je pořád něco (smích). V uply-
nulém roce mě mile překvapil obrovský zá-
jem o naše servisní služby. Určité zvýšení 
poptávky jsme čekali, a proto jsme rozšířili 
servis o sedm servisních stání. Bylo to do-
slova za pět minut dvanáct a díky této in-
vestici budeme schopni v brzké době všem 
požadavkům našich zákazníků vyhovět.

Plánujete tedy v následujícím roce 
ještě další rozšíření servisu?
Určitě plánujeme rozšířit i klempírnu a la-
kovnu. Dokonce uvažujeme o tom, že 
bychom lakovnu s klempírnou v Hradci 
Králové přestěhovali mimo areál stávající 
provozovny a volné místo využili na další 
rozšíření servisu a také k uskladnění pneu-
matik. I o tuto službu totiž mají naši zákaz-
níci stále větší zájem.

V listopadu jste otevřeli zbrusu 
nové Centrum ojetých vozů OlfinCar 

Rekordní rok 
OlfinCaru

Bez nadsázky by se dalo říct, že rok 2017 byl rokem OlfinCaru. Rekordní počet prodaných aut, rozšíření servisu nebo 
otevření nového Centra ojetých vozů v Choustníkově Hradišti. Co čeká majitele Viktora Kuhna a jeho tým příští rok? 

„Zase spousta nových výzev, naši zákazníci se mají rozhodně na co těšit,“ říká s úsměvem.
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vÁnoČnÍ oDPoČÍtÁvÁnÍ
Také patříte mezi ty, kteří se Vánoc už ne-
mohou dočkat a rok co rok vylupují malé 
čokoládky? Adventní kalendář je už klišé! 
Letos zkuste zbývající dny odpočítávat po-
mocí aplikace. Jedná se o 3D tapetu, která 
se každý den mění a s ní i počet zbývají-
cích dnů do Vánoc. Disponuje rovněž po-
každé jinak barevným vánočním stromem 
a světýlky. Poklepáním na displej se vám 
změní směr a barva blikajících světýlek, 
popřípadě začne hrát i vánoční melodie. Po 
Vánocích lze aplikaci nastavit na odpočítá-
vání Nového roku. Díky tomu budete mít 
půlnoc pod kontrolou, a nepromeškáte tak 
polibek či odpálení ohňostroje. Aplikace je 
zdarma a pouze pro Andriod.

iSKi CZeCH
Chystáte se letos na lyže či prkno jen do 
českých hor? Tak to se vám určitě bude 
hodit aplikace, která vám zobrazí aktuální 
sněhové podmínky a další informace z 96 
ski areálů u nás. Zjistíte tak například, kte-
ré vleky jsou v provozu, předpověď počasí 
či náročnost sjezdovek. Aktuálnost infor-
mací zajišťuje 36 panoramatických a 33 
webových kamer. Součástí aplikace je i 76 
panoramatických map sjezdovek. Velkou 
výhodou je ukazatel vzdálenosti lyžařských 
areálů od vaší aktuální pozice. A pokud vás 
během vaší aktivity zajímají údaje o rych-
losti, převýšení či ujeté kilometry, tak ne-
váhejte zmáčknout START. Aplikace je ke 
stažení zdarma pro iOS i Android.

Appky pro letošní 
zimu

Ať už hodláte trávit zimu na svahu, toulkami po horách nebo jen doma netrpělivě vyhlížíte Ježíška, nezapomeňte mít 
po ruce mobil. Máme pro vás totiž hned několik tipů na aplikace, které vám tu letošní zimu rozhodně zpříjemní.

CHriStmaS BeLL
Možná se vám to už stalo. Všichni se už 
těší ke stromečku a na dárky, ale vy ten 
zvoneček ne a ne najít. V nejlepším přípa-
dě se sami musíte někam schovat, aby děti 
neviděly, že zvoníte vy. Zpracování této 
aplikace je sice velice primitivní, ale svou 
funkci plní naprosto dokonale – zvoní. A to 
takovým tím klasickým zvukem, jaký zná-
me z dětství. Cinká asi 10 vteřin a pak se 
automaticky vypne. Nevýhodou je, že zvo-
neček nefunguje, když je displej telefonu 
zhasnutý, je tedy potřeba časový limit vy-
pnout nebo alespoň oddálit. Potom stačí už 
jen nastavit čas a pozorně poslouchat, kdy 
Ježíšek zazvoní. Šťastné a veselé!

Adéla Němečková
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Vaše původní profese má k módě po-
měrně daleko. Jak jste se dostala od 
stavebního inženýringu k vlastnic-
tví luxusního butiku?
Kamarádka měla v bývalém Intersparu na 
Slezském Předměstí svatební salon, já si 
tam jednou vyrazila půjčit šaty na večí-
rek a jak jsem ze své povahy akční, za pár 

týdnů jsem jí už organizovala přehlídku. 
Došlo mi, že je to přesně moje parketa 
a zkusila jsem si sehnat vlastní oblečení. 
Vzpomněli jsme si na jeden luxusní butik 
na Slovensku, kam jsme se rozjeli a tam 
mě uchvátila maďarská značka Magenta. 
Má nádherné a kvalitní kousky za rozum-
nou cenu. Tím začala má zběsilá životní jíz-
da – nějaké tři nebo čtyři roky jsem dělala 
tři práce zároveň, abych salon uživila.

Po sedmi letech v bývalém Inter-
sparu jste se přestěhovala na Velké 
náměstí, jen pár kroků od Bílé věže. 

Navíc se rozrůstáte, druhý butik jste 
před pár lety otevřela také v Pardubi-
cích na Sladkovského ulici a pyšníte 
se klientelou z celé republiky. Naku-
pují u vás osobnosti jako Olga Šípko-
vá, Lucie Křížková Váchová nebo Tina 
Pletánková. Čím to, že v obrovské 
konkurenci Prahy a Brna volí právě 
váš butik?
Postavila jsem obchod na kvalitních znač-
kách za rozumnou cenu, což si myslím, 
že zrovna v Praze dámám chybí. Buď jsou 
tam „hadrárny“, nebo předražené butiky. 
Zákaznice mě přemlouvají, abych otevře-

BoUtiqUe ParaDiS FaSHion:

Luxus pod Bílou věží
Původně se živila stavařinou, pak ji však učaroval svět módy a už takřka deset let v něm podniká. Před třemi lety 
se z bývalého Intersparu na Slezském Předměstí přesunula na Velké náměstí a další butik plný luxusních italských 
a maďarských značek otevřela i v Pardubicích na Sladkovského ulici. „Svým zákaznicím se snažím poradit, nenechám 

je odejít v něčem, co jim nesluší,“ říká majitelka Boutique Paradis Fashion Markéta Pfeiferová.

Markéta Pfeiferová
majitelka Boutique Paradis 
Fashion
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u Magenty mám výhradní zastoupení pro 
Českou republiku.

Prodáváte sportovně elegantní styl, 
ale také kvalitní šaty, kabáty a kabel-
ky předních italských značek. Co teď 
nejvíce frčí?
Hodně se vrací móda první republiky – bro-
že, klobouky, šátky. Působí to velmi žensky 
a osobitě, proto jestli někdy vyrazit na ná-
kupy, tak právě teď! Je to i tip pro muže, 
kteří shání vánoční dárek pro své partnerky, 
s dárkovou poukázkou na nákup k nám do 

butiku určitě nešlápnete vedle. Upozorním 
i na naši novinku v prodeji - kabelky rodinné 
italské značky Cuoieria Fiorentina, která se 
pyšní certifikátem 100% Italy a každý kou-
sek je ručně šitý přímo ve Florencii. Některé 
jsou přímo uměleckým dílem a přitom ne-
stojí svět, navíc dovedou perfektně podtrh-
nout outfit. Určitě přijďte a přesvědčte se 
sami! V týdnu máme otevřeno od 10 do 18 
hodin a v sobotu od 10 do 12 hodin.

Michaela Zumrová 
Foto: Jakub Misík

la „pobočku“ i tam, ale moc dobře vím, že 
když v obchodě nebudu trávit hodně času, 
nebude to fungovat. Myslím si totiž, že se 
nám daří především kvůli velmi osobnímu 
přístupu mě i mých kolegyň, které si zá-
kaznice opravdu chválí. Do butiku chodíme 
jako domů, panují tu skvělé vztahy, což se 
na naší práci pozitivně odráží. Rády poradí-
me co vybrat a zároveň se nebojíme upřím-
ně říct, když něco nesluší, zkrátka v tom 
zákaznice nenecháme odejít. U dlouhole-
tých klientek znám jejich styl už tak dobře, 
že dokážu odhadnout, co by se které líbilo, 
co by jí slušelo, a tak jdu při výběru na jisto-
tu. Potvrdilo se mi mnohokrát, že tou nej-
lepší reklamou je spokojená zákaznice, jen 
taková vám přivede další klienty. Snažím se 
také organizovat hodně přehlídek. Zatím 
poslední se uskutečnila v zrekonstruované 
Galerii moderního umění. Věrným zákaz-
nicím se také snažíme poskytovat zajímavé 
slevy, informujeme je o novém zboží a pra-
videlně přidáváme novinky na Facebook.

Jaký mají Češky vztah k oblečení, ob-
lékají se rády hezky?
Řekla bych, že se toho pořád trochu zby-
tečně bojíme, určitě se to ale zlepšuje. 
Móda je vlastně životní styl. Chodí ke mně 
nakupovat dámy, které se o sebe starají, 
zdravě jí, chodí cvičit, a to že se hezky ob-
léknou je taková třešnička na dortu. Páno-
vé se rádi podívají na fotbal, my ženy zase 
rády nakupujeme hezké věci, tak to prostě 
je. Neznamená to ale, že by u nás v butiku 
nebyli muži vítáni, naopak! Mohou u nás 
posedět při dobré kávě a své partnerky do-
provodit.

Vzpomenete si ještě na své začátky 
v branži?
Myslíte, když jsem třeba jela šest hodin do 
Maďarska, abych byla v půl páté ráno mezi 
prvními ve frontě na novou kolekci a nako-
nec si přivezla jen taštičku se dvěma halen-
kami, protože víc se jich na mě nedostalo 
(smích)? Člověk se zezačátku musel umět 
o věci poprat. Zboží je to však kvalitní, 
krásné a přitom za rozumnou cenu, tak-
že mi to za to stálo. Teď už je to o něčem 
jiném, patřím mezi VIP klienty a jezdím si 
vybírat věci přímo do výroby. Konkrétně 
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sledních letech. Vyhledávají nás převážně 
obchodní zástupci, manažeři - zkrátka ti, 
kteří se hodně pohybují mezi lidmi. Konec-
konců já jsem toho živým důkazem, nedáv-
no jsem plastickou operaci víček rovněž 
podstoupil. Pacientky mi v ordinaci hubo-
valy, že už bych ji taky potřeboval (smích). 
I přes zvýšený zájem mužů však pořád zhru-
ba 80 procent naší klientely tvoří ženy.

Jde o bolestivý zákrok?
KH: Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že 
ne. Zákrok provádíme v lokálním umrtvení, 
což je asi jediný trochu nepříjemný mo-
ment - ona „včelička“. Je to podobné jako 
u zubaře, cítíte jemný tlak, pálení, které do 
půl minuty přejde, a pak už jen nasloucháte 
cinkání nástrojů, rozhodně necítíte žádnou 
bolest. Navíc za hodinku je hotovo.
PV: Když to potom klientka zpětně hodnotí, 
říká, že se strachovala zbytečně. Operace 
je obecně dobře snášená včetně anestezie. 
Dokonce nám občas i někdo usne.
KH: Právě nenáročnost zákroku i násled-

ná rychlá rekonvalescence neodrazuje ani 
starší dámy, které mají jinak obecně pocit, 
že už to pro ně „nemá cenu“.

Kdy je nejvhodnější zákrok podstou-
pit, nevadí aktuální chladné počasí?
KH: Současné chladno určitě není na škodu, 
naopak vadí horké léto, kdy se vlivem vyš-
ších teplot ranky hůře hojí a hrozí větší rizi-
ko zánětu, hnisání apod. V červenci a srpnu 
tedy plastické operace víček neprovádíme, 
nejde o výkon, který by se nedal o měsíc 
odložit.

Existují pro operaci nějaká omezení, 
jako například věk nebo užívané léky? 
Na co se klientky v této souvislosti 
nejčastěji ptají?
KH: Věk určitě nehraje roli, problém povis-
lých víček může řešit padesátiletá žena stej-
ně jako pětatřicátnice. Jedině je třeba vysa-
dit léky na ředění krve, všechny tyto otázky 
však řešíme už na prvotní konzultaci.
PV: Často se klientky ptají, zda vadí léky na 

Co bývá tím prvním impulzem, který 
přivede pacientky do vaší ordinace?
KH: Fakt, že se nemohou nalíčit. Tato obtíž 
je podle mých zkušeností většinou upozorní 
na problém jako první. Problém s pokleslými 
víčky však není pouze estetického charak-
teru, ale také funkčního. Pacienti si stěžují 
mimo jiné na pocit těžkých očí, který je způ-
soben „skládáním“ převislé kůže při každém 
otevření oka.

Říkáte pacienti, nechávají si tedy u vás 
operovat pokleslá víčka i muži?
KH: Všímám si tohoto trendu hlavně v po-

Za krásnější oči 
a lepší pohled na svět

Trápí vás nelichotivé „váčky“ pod očima, pokleslá víčka, která vám znemožňují pohodlně se nalíčit? Tak to možná uva-
žujete o plastické operaci víček neboli blefaroplastice, v současnosti jednom z vůbec nejčastějších zákroků estetické 
medicíny. Co vás čeká a nemine, odhalil oční mikrochirurg prim. MUDr. Karel Havlíček, MBA a  laserová terapeutka 

Petra Velichová z estetického laserového centra Estela.

prim. MUDr. Karel 
Havlíček, MBA
oční mikrochirurg

Petra Velichová
laserová terapeutka
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inzerce

také dobré podestlat si víc pod hlavou a le-
žet v polosedu.
PV: Co se bolesti týče, tak už v ordinaci po-
skytujeme analgetika a pociťuje-li to tak pa-
cientka, jsme schopni ji vybavit jimi i domů, 
nicméně v 99 procentech se druhý den po 
operaci už bolest nedostavuje.

Takže si dámy po zákroku nemusí 
brát dva týdny dovolené?
KH: Vůbec ne. Pochopitelně záleží, co děla-
jí, pokud pracuje žena v prašném prostředí, 
tak doporučuji zůstat alespoň týden doma, 
nicméně pokud sedí v kanceláři, není ta-
kové opatření třeba. Z tohoto důvodu tyto 
operace provádíme v pátek, což klientkám 
vyhovuje, neboť přes víkend se dají do po-
řádku a v pondělí jdou do práce – viditelně 
krásnější a s lepším pocitem.

Ženy v diskuzích na internetu tvrdí, 
že po blefaroplastice omládly i o deset 
let.
KH: Pocitově určitě. Nejen z estetické-
ho hlediska je tento zákrok pozitivní, ale 
i z hlediska běžné funkčnosti. Díky operaci 
se vám rozšíří zorné pole, protože převis 
víčka ho často omezuje, dostavuje se pocit 
volných očí a někdo dokonce tvrdí, že i líp 

vidí (smích). To je však z medicínského hle-
diska pochopitelně nesmysl.

Operují se horní a dolní víčka záro-
veň?
KH: Na některých pracovištích ano, u nás 
ne. Já se svojí víc jak dvaatřicetiletou praxí 
tento postup nedoporučuji, jedná se o velký 
zákrok v očním okolí. Vhodný rozestup mezi 
jednotlivými výkony je zhruba dva měsíce. 
Výhodou navíc je, že pokud pacientka poci-
ťuje u první operace nějaký nedostatek, lze 
ho během té druhé odstranit a určité drob-
nosti doladit podle přání klientky.

Mohou se na vás klientky po operaci 
v případě, že by se jim na hojení nebo 
jejich celkové rekonvalescenci něco 
nezdálo, obrátit?
KH: Rozhodně, dostanou telefonní kontakt 
na sestřičku, která je na příjmu i o víkendu. 
Mohou kdykoli zavolat a poradit se. Pokud 
se v jejich popisu situace sestřičce něco 
nezdá, volá mně a po dohodě s pacientkou 
konzultujeme klidně v neděli.

Michaela Zumrová

srdíčko nebo na tlak – nevadí. Zdravotních 
kontraindikací pro tento zákrok je napros-
té minimum. Některé dámy se léčí s šedým 
nebo zeleným zákalem, ani tyto oční choro-
by nejsou nijak na překážku.
KH: Přesně tak, je důležité znovu říci, že oka 
se při operaci ani nedotkneme, pracujeme 
s kůží okolo. Občas padne otázka na riziko 
jizev v očním okolí, které je naprosto mini-
mální. Ranky jsou sešity plastickým stehem 
s použitím nejjemnějších, avšak velmi pev-
ných šicích materiálů.

Zákrok trvá zhruba hodinu, mohou po 
něm klienti odjet samy domů, napří-
klad MHD?
PV: Po svých odejdou, nicméně vhodnější 
je domluvit si doprovod. Jedno oko je totiž 
zcela zalepené a druhé má částečný prů-
zor, na cestu tedy určitě uvidí, ale z hledis-
ka bezpečnosti doporučujeme asistenci. Už 
první den po operaci se však pacienti o sebe 
postarají zcela sami, dokonce mohou v pří-
padě nutnosti i řídit.
KH: Vždycky pacientkám říkám, že čím víc 
budou po operaci odpočívat, tím menší bu-
dou mít modřiny. Je dobré se těsně po zá-
kroku vyvarovat všemu, co zvyšuje krevní 
tlak: žádná silná káva, víno ani cigarety. Je 
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Pro Váš 
skvělý pocit





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

S jarem do 
toho šlápnem
Pohorky, kolo, auto aneb 
Sto jarních kilometrů

Hradec 
KráLOVE

Tipy na ta nejromantičtější místa, kam 
vzít svou drahou polovičku

Svátky života

Velikonoce a vítání jara v dávných 
tradicích a současnosti

Hradec ve filmu

Město pod Bílou věží jako kulisa 
komedií i detektivek

očekávejte začátkem března
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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 n. Labem
www.legalcom.cz

TopStyl boutique
dámský a pánský boutique

Masarykovo náměstí (naproti kašně), 
Hradec Králové, www.topstyl.cz

Květinové studio La Vital
květiny a dekorace

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

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

Rybova 1904/23, Hradec Králové
www.vinotekaumazlika.cz

Obuv Dapi
dámská a pánská obuv, kabelky a doplňky

Brněnská 1825/23a, Hradec Králové
www.dapi.cz

Bikero
vybavení pro cyklistické nadšence

5. května 835/10, Hradec Králové
www.bikero.cz

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

Lesní 2080/6a, Nový Hradec Králové
www.fifty-50.cz

Niva Dolní Přím
sýrárna a mlékárna

Dolní Přím 2
www.syr-niva.cz

ARROWS advisory group
komplexní právní služby

Klicperova 1266/1, Hradec Králové
www.arws.cz

Sabina Kvak
svatební koordinátorka

info@sabinakvak.cz 
www.sabinakvak.cz

se mění na
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