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Housle jako děti

Rozhovor s houslovým mistrem Tomášem 
Pilařem a jeho dcerou Šárkou o lásce 
k Hradci a rodinnému řemeslu

Velký letní 
speciál

Tipy kam vyrazit, co si sbalit 
a na čem si pochutnat

Četnické 
humoresky

Po stopách zločinu a práva 
v prvorepublikovém Hradci Králové

On the road

Vyrazte na cestu napříč Severní 
Amerikou

vše důležité nejen z východních Čech
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Milé čtenářky, vážení čtenáři,

čím je pro vás léto? Pro nás je nejkrásnějším obdobím z celého roku a když se řekne léto, předsta-
víme si sluníčko, grilování, vodu, ale samozřejmě taky dovolenou a cestování.

Proto jsme při výběru témat pro letní, již osmý Quartier v redakci mysleli na to, že se pro řadu z vás 
stane společníkem na letních cestách. Víc než jindy jsme se snažili, aby vám nové vydání přineslo 
spoustu zajímavého čtení, které vám zkrátí dlouhou chvíli na pláži, vyplní deštivé odpoledne na 
horách nebo potěší i kdykoliv jindy.

Na stránkách Quartieru vás tentokrát zavedeme za velkou louži – do Spojených států i na Kubu, 
představíme nejlepší recepty na grilované speciality, pozveme na exkluzivní míchané drinky, na-
bídneme atraktivní rozhovory s lidmi, které stojí za to poznat.

Přejeme vám všem hezké čtení, pohodovou dovolenou a šťastné cesty létem roku 2018!

Vaše

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky magazínu

Editorial
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Michaela Zumrová
šéfredaktorka

Zleva: Monika Staňková, Michaela Zumrová a Jana Zbořilová
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Jarní korunovace
Šťastná sedmička? V případě už sedmého 
vydání našeho magazínu to platilo rozhod-
ně, neboť jsme v redakci nebyli sami, kdo 
měl z jeho představení upřímnou radost! 
Poprvé jsme jarní číslo, s herci Ljubou Kr-
bovou a Pavlem Rímským na obálce, odhalili 
v prostorách společnosti France Car, která 
zajišťuje autorizovaný prodej a servis vozů 
Renault v Hradci Králové. Hosté společně 
s námi zhlédli nápaditou show v duchu mo-
lekulární gastronomie od talentovaného ku-
chaře a barmana v jedné osobě Petra Hübla 
z Beverage Book, pochutnali si na úžasném 
občerstvení z královéhradecké restaurace 
Duran a svezli se novými modely vozů znač-
ky Renault a Hyundai. Zkrátka královské se-
tkání!

(red)

Vydavatelky Monika Staňková (vlevo) a Jana Zbořilová (vpravo) s majiteli autosalonu 
manželi Hrouzkovými a Mužíkovými.

léto 2018
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skutečně královská společnost

Monika Staňková & Jana Zbořilová

vydavatelky magazínu Quartier

je členem Quartier Clubu

v období 1. 6. 2017 - 31. 5. 2018

název společnosti

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

sdružovat inzerenty, partnery a přátele 
Quartier magazínu,

sbližovat je a pomáhat jejich vzájemnému 
partnerství,

pořádat pro ně setkání a zajímavé akce.

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

vítá nové členy!
V Quartieru se pořád něco děje, v květnu jsme například pozvali partnery a přátele magazínu na vskutku královskou 
snídani do královéhradeckého Duranu. Jsme rádi, že i na jaře jsme měli možnost přivítat nové členy Quartier Clubu. 
Okamžik slavnostního předávání členského certifikátu byl pokaždé jiný a my bychom se s vámi, našimi čtenáři, rádi 

alespoň o některé z nich podělili. Kdo ví, příště můžete na jedné z momentek být právě vy!

Kamila Řípová s kolegy - K-Triumf Resort Pavel Onufer a Veronika Stehlíková - f.privée Snídaně s Quartierem

léto 2018
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V rodině Pilařových se houslařské ře-
meslo dědilo vždycky z otce na syna. 
Vy ale máte tři dcery, pomyslné žezlo 
převzala nejstarší Šárka. To jste jed-
noho dne přišel, ukázal prstem a řekl: 
budeš to ty?
TP: Kdepak, Šárka s tím přišla sama a ne-
nechala si to vymluvit. Na druhou stranu to 
ale tak bývá, že v rodinné tradici pokračuje 
nejstarší potomek.
ŠP: Vidíš, ale třeba konkrétně ty jsi výjimka.
TP: To je pravda, mám staršího bratra, 
kterému se z houslařiny podařilo vyvléct, 
chtěl dělat do elektřiny. Myslím, že táta 
by se s ním moc nepáral, ale maminka mu 
to tehdy dokázala vybojovat a řekla, že je 
tady přece ještě ten mladší, tak proč by to 
nemohl dělat on (smích). Já jsem tehdy ne-
byl nijak vyhraněný, a tak jsem se rád začal 
u táty učit.

Cítila  jste  tlak  rodinné  tradice,  že 
to  zkrátka  musíte  dělat,  protože  se 
s tím počítá?
ŠP: To vůbec ne, táta se mě naopak několi-
krát ptal, jestli jsem si jistá, že je to opravdu 
to, co chci v životě dělat. Já si ale byla jis-
tá už tak od tří let, zkrátka co si pamatuju. 
Nikdy jsem nic jiného dělat nechtěla. Navíc 
jsem k tátovi do dílny začala chodit už hod-
ně brzo, někdy v páté třídě mi začal svě-
řovat drobné úkoly, na kterých nebylo co 
zkazit. Takže jsem do toho vplula tak nějak 
přirozeně.

Jaká byla Šárka učenka?
TP: Stejná jako já, když jsem se učil. Nedě-
lala problémy a snažila se pečlivě plnit, co 
jsem po ní chtěl. Vzpomínám na tu dobu 
moc rád. To můj učitel a otec v jedné osobě 
byl oproti mně velmi akurátní a přísný. Ne-
existovalo, že bych přišel o minutu pozdě 

do dílny. Byl by schopen vás vytáhnout i ze 
záchodu, kdyby nabyl dojmu, že se tam ně-
jak moc dlouho poflakujete (smích). Vzpo-
mínám si, jak jsem byl na začátku hrozně 
nervózní, koukal jsem mu pod ruce, když 
pracoval, a říkal si – panebože, dokážu já 
to vůbec? Vždyť je to úžasné! Vůbec jsem si 
nevěřil, to Šárka byla sebevědomější.

Pracujete  jako  žena  v  odvětví,  které 
je  hlavně  mužskou  doménou.  Jaké 
to pro vás jako ženu a dvojnásobnou 
matku je skloubit práci a rodinu?
ŠP: Jedním slovem? Strašný (smích). Nej-
sem schopná dodržet klasickou pracovní 
dobu, a tak doháním práci po večerech 
a nocích. Na jednu stranu je totiž obrovská 
výhoda, že pracujeme doma, protože můžu 
obhospodařit děti, když přijdou ze školy, 
pomoci jim s úkoly nebo je odvézt na krou-
žek, ale na druhou stranu tak pořád odbí-
hám od rozdělané práce. Oba synové jsou 
navíc hodně aktivní, denně mají aspoň dva 
kroužky, taky musím čas od času uvařit ve-
čeři a dojít nakoupit. Uklidňuji se tím, že je 
to otázka pár let, než děti odrostou a bude 
toho času zase víc.
TP: Šárka se navíc nevěnuje jen svým dě-
tem, ale i jiným ve skautingu a judu. Nedáv-
no byli s oddílem tři dny ve Vídni, a to pak 
na práci pocítíte.

Takže jste houslařka, skautka a judis-
tka?
ŠP: Navíc ještě hraju v orchestru, abych 
toho náhodou neměla málo (smích). Judo 
jsem dělala třináct let, vrátila jsem se 
k němu ale teprve nedávno díky mladšímu 
synovi, který se mu věnuje, a já u něj v od-
díle trénuju nejmladší děti. Ono to možná 
může znít trochu masochisticky, ale já jsem 
radši, když mám denní program plný do 
poslední minuty a jdu spát po půlnoci, než 
abych se někde povalovala v kavárně nebo 
si lakovala nehty. Vím, že těch aktivit okolo 
mám hodně a je to na úkor práce. Občas 
si to vyčítám, ale pak si řeknu, že život je 
krátký a já toho chci stihnout co nejvíc.

Pozorujete  u  vašich  dvou  synů  taky 
takový  zájem o houslařinu,  jako  jste 
měla vy?
ŠP: To zatím neumím posoudit. Staršímu je 
třináct a hraje na cello, což je zatím jeho 
jediný zájem o smyčcové hudební nástroje. 
Mladšímu je šest a u něj bych si to tipla spíš. 
Má smysl pro tvary, v tom extrémně vyniká 
a co si vymyslí je schopen dostat i do tuž-
ky. Když se rozhodne nakreslit dvoupatro-
vý autobus, tak ho z toho každý pozná. Na 
takhle malé dítě má i zvláštní trpělivost, ale 
jestli to bude chtít dělat, to je otázka.

Byla  byste  ráda,  nebo  byste  ho  na-
opak od stejné cesty zrazovala?
ŠP: Tak byla by to škoda, aby rodinná tradi-
ce zůstala bez pokračování.
TP: Naše rodina tenhle ateliér budovala 
od roku 1924, takže by to asi zabolelo, ale 
koneckonců nic není navěky. Ani to přátel-
ství se Sovětským svazem, ač se to tvrdilo 
(smích). Všechno jednou začne a jednou 
zase skončí.
ŠP: Nikde ale není napsáno, že pokračova-

„Tatínek byl přísný učitel. 
Neexistovalo, že bych přišel do 

dílny o minutu pozdě.“

tomáš a šárka PilaŘovi:

Housle jako děti
Ateliér Pilař. Jméno, které se naučili vyslovovat houslisté z celého světa, neboť se právem stalo synonymem kvality 
a poctivé práce. Rod Pilařových z Hradce Králové staví a opravuje housle už bezmála sto let, své první si u nich koupil 
třeba věhlasný virtuos Jaroslav Svěcený. „Dědeček ateliér založil a budoval jeho dobré jméno po republice, tatínek pak 
jeho slávu rozšířil do celého světa. Na nás teď je jejich odkaz nezradit,“ říká ve společném rozhovoru s dcerou Šárkou 

houslový mistr Tomáš Pilař.

léto 2018 Osobnosti čísla
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teli budou zrovna moje děti, přece jen mám 
dvě sestry. Navíc houslařině se věnuje i můj 
bratranec Jan Pilař, takže naděje na pokra-
čování tu je.

Váš manžel  také  pracuje  s  hudební-
mi nástroji, dokonce sedíte ve stejné 
dílně. Nelezete si už někdy na nervy?
ŠP: Na to se mě ptá hodně lidí, nicméně já 
si to pochvaluji. S manželem se totiž v pod-
statě vidíme jenom v práci. Každé odpoled-
ne se jeden z nás věnuje dětem, řeší úkoly, 
domácnost, kroužky, přičemž večer tráví-
me zase odděleně – jeden s dětmi a jeden 
v dílně. Je to možná zvláštní, ale funguje to 
skvěle, na nervy si nelezeme. Máme dny, kdy 
si za celý den nic neřekneme, oba si zamy-
šleně pracujeme. Stejně tak ale přijdou dny, 
kdy si nepřetržitě povídáme.

Vnímáte houslařinu spíš jako řemeslo 
nebo umění?

TP: Je to spojení obojího. Smyčcový nástroj 
je artefaktem. Zpracování by mělo být umě-
lecké, ale zároveň by se mělo myslet na jeho 
užitnou hodnotu, která je důležitá. Přece 
jen housle nejsou na koukání. Smyčcové 
nástroje jsou navíc specifické tím, že jejich 
hodnota přetrvává po staletí a na rozdíl od 
jiných nástrojů stoupá. Když si v mládí kou-
píte špičkové housle, je to jako byste doma 
měli hroudu zlata. Je to investice.
ŠP: Jen si na ně proboha nešlápněte, i to 
jsme zažili. Paradoxně ale po opravě hrály 
lépe.
TP: Většina těch nejvzácnějších nástrojů 
má za sebou nějaké poškození, ale to se dá 
spravit do té míry, že to na nich nepoznáte. 
Vzpomínám na jednoho Rusa, který nám do 
dílny přinesl své housle, no byla to spíš ná-
ruč třísek, a za nic na světě nechtěl přiznat, 
jak se to stalo. Dodneška si myslím, že mu 
ty housle jeho temperamentní žena omlátila 
o hlavu.

Jak dlouho jedny housle stavíte?
TP: V řádech měsíců. U mě to je to se vším 
všudy zhruba jeden rok.

To se s nimi pak musíte strašně těžko 
loučit.
TP: Pravda je, že po roce práce se nástroj 
stane tak trochu vaším dítětem. Ale vez-
měte to tak, že když budete mít jedno dítě, 
budete se o něj hrozně bát, hlídat, aby se 
mu něco nestalo, a jeho odchod z domova 
ponesete těžce. Když těch dětí ale budete 
mít deset, už to bude trošku jiný, a když 
jich budete mít sto, tak už si na to zkrát-
ka zvyknete. Naopak budete mít radost, 
pokud poputuje k nějakému muzikantovi, 
který z nich bude nadšený, a budou mu 
dobře sloužit.
ŠP: Mám jednu zákaznici, nadanou mladou 
houslistku, která měla nedávno velký kon-
cert v Bulharsku. Když jsem pak viděla jeho 
záznam na Youtube, cítila jsem obrovskou 
radost a zadostiučinění, že v sále sedělo 
dva tisíce lidí, kteří poslouchali moje hou-
sle.

Hlavně  ten pocit, když z kusu dřeva 
stvoříte hudební nástroj, to musí být 
něco.
ŠP: Je pravda, že den, kdy si nástroj po-
táhnu strunami a poprvé na něj zahraji, je 
výjimečný.
TP: Je to napětí. I když si člověk věří, že 
odvedl dobrou práci, tak dokud na ty hou-
sle poprvé nezahraje, nemůže si být ničím 
jist. Můžou hrát dobře, můžou hrát dokon-
ce výborně, anebo taky ne, jste zklamaná 
a chcete víc. Je to hodně individuální, ně-
kdy stačí nechat nástroj pár dní odpoči-
nout, sedne si to a hraje krásně.

Vzpomínáte zvlášť na nějaké své hou-
sle?
TP: Asi před pěti lety jsem stavěl housle 
pro jednoho známého houslistu, vybrali 
jsme spolu ve skladu dřevo, které chtěl, a já 

Tomáš Pilař

• Narodil se roku 1954 v Hradci 
Králové jako druhý syn slavného 
mistra houslaře Vladimíra Pilaře.

• Za svou kariéru postavil více jak 
tři stovky houslí.

• Je rozvedený a má tři dcery.

• Ve volném čase rád jezdí na kole, 
miluje divadlo a koncerty vážné 
hudby.

Dračí housle z dílny Tomáše Pilaře.
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se pustil do práce. Jak jsem si tak hobloval, 
najednou na mě z té javorové desky vykou-
kl tmavý flek. To není nic zvláštního, občas 
se nějaký flíček objeví a není to na škodu, 
taková piha krásy. Jenže jak jsem hobloval 
dál, tak se ten flek rozšířil na velikost, kte-
rou jsem na dřevě nikdy dřív neviděl. Tak 
jsem zákazníkovi vybral jiné dřevo, tohle 
jsem ale nechtěl vyhodit, přece jen už jsem 
na něm nechal hodně práce. Když jsem se 
na ten flek pořádně zadíval, najednou jsem 
v něm viděl podobiznu draka. Řekl jsem 
si, udělám z nouze ctnost a využiji toho. 
Oslovil jsem tedy svoji kamarádku výtvar-
nici a ta mi tam toho draka lehce zvýrazni-
la. Tak vznikly Dračí housle. Byly nádherné, 
ale komu je dát? Nakonec jsem se rozhodl, 
že je věnuji jako hlavní cenu pro vítěze Ko-
ciánovy houslové soutěže, která se každo-
ročně pořádá v Ústí nad Orlicí. Je to soutěž 
pro mladé talenty do 16 let, letos probě-
hl dokonce už 60. ročník. Asi osud tomu 
chtěl, že právě ten rok vyhrála Kanaďanka, 
ovšem čínského původu. Číňanka, pro kte-
rou je drak symbolem síly a odvahy, vyhrála 
dračí housle. Asi to tak mělo být.

Housle stavíte, jezdíte s nimi po sou-
těžích,  porotcujete.  Nemáte  jich  už 
někdy plné zuby, nezajídá se vám to?
TP: Naopak, spíš se musím upomínat, 
abych v práci netrávil tolik času a udržo-
val si nějakou kondici. Naše práce je hod-
ně sedavá, takže pravidelně jezdím na kole 
a cvičím. Ačkoli cítím, že i přesto tělo chá-
trá. I ten ranní proces vstávání je s přibý-
vajícími léty delší. Dřív jsem vyskočil, umyl 
se a už byl v dílně. Teď každé ráno dvacet 
minut cvičím, abych se rozhýbal. Tím pá-
dem už nepracuji od sedmi jako dřív, ale až 
od osmi. Už to holt není, co to bývalo.

Oba  jste  rodilí  Hradečáci,  dovedli 
byste  si  představit  žít  někde  jinde? 
S vaší prací by to asi problém nebyl, 
odstěhovat se  třeba na druhý konec 
světa.
TP: Máme kořeny ve Staré Pace, odtamtud 

pocházel dědeček. Ačkoli v té době vand-
roval po světě, jak tehdy bylo zvykem, a žil 
v Berlíně, v Haagu, dokonce mířil do Paříže, 
nakonec si za svůj domov vybral Hradec. 
Dostal nabídku převzít krámek na dneš-
ní Dukelské ulici, což bylo tehdy centrum 
Pražského Předměstí – v té době ještě sa-
mostatného města. Od té doby jsme všich-
ni Hradečáci, tatínek se narodil v Hradci, já 
i můj bratr a všechny moje dcery. Tatínek 
byl velký patriot, dokonce se stal čestným 
občanem města, a protože po něm tak ně-
jak všechno dědím, tak jsem podědil i jeho 
láskyplný vztah k Hradci. Sleduji, co se kde 
ve městě děje a staví, rozčiluje mě spous-
ta věcí, které se dějí, nebo které se nedějí 
a dít by se měly, jako třeba oprava Velkého 
náměstí. Navíc si myslím, že je to město 
tak akorát k životu.
ŠP: To jsi mi vzal z pusy! Umím si předsta-
vit, že bych jednou žila někde na venko-
vě, ale teď to město potřebuju, líbí se mi 
v něm žit a velikostně je přesně akorát. Je 
tu všechno, na co si vzpomenu a zároveň 
ho pohodlně přejdu pěšky nebo přejedu na 
kole.

TP: Navíc je tu veškerá kultura, úžasná 
filharmonie nebo divadlo, kterému moc 
fandím, ačkoli uznávám, že není pro kaž-
dého. Mám řadu známých, co jezdí do di-
vadla do Pardubic, ale já osobně jsem velký 
fanoušek „Klicperáku“. Mám moc rád Dráb-
kovy hry, úžasně se u nich bavím. Nedávno 
jsem se od srdce zasmál u Klášterní ulice. 
Skvělý je také červnový divadelní festival. 
Nádherná akce, při které se celé město 
schází v okolí náměstí a žije kulturou.
ŠP: Je pravda, že to je jedna z mála akcí, 
která Hradečáky skutečně vytáhne ven. 
Můj manžel je z Pardubic a o Hradci vždyc-
ky říkal, že je to město hustý, ale v noci 
pustý.
TP: Po tatínkovi jsem zdědil také členství 
v královéhradeckém Rotary klubu, pod 
jehož křídly se snažíme pro město také 
pracovat. Motto této organizace je „Servis 
Above Self“, tedy služba bez ohledu na 
sebe. Je to služba míru, obci, mládeži. Sna-
žíme se pro Hradec dělat maximum. Pořá-
dáme například benefiční koncerty, to mě 
jako člověka a hradeckého patriota velmi 
naplňuje.

Vaše  housle  procestovaly  doslova 
celý svět, znají  je houslisté a sběra-
telé od Aljašky po Nový Zéland. Jaké 
to  je  být  pokračovatelem  tak  silné 
tradice?
ŠP: Pro mě je to obrovský závazek. Cítím, 
že bych se měla snažit to posunout ještě 
výš, nebo minimálně nespadnout níž.
TP: Důležité je, aby mohl být člověk na 
něco hrdý. U nás je to tradice poctivé prá-
ce. Dědeček přesně takový byl – poctivý, 
nikdy nic neošidil. Bylo mu jedno, kolik 
času stráví v práci, jediné, na čem zále-
želo, byl výsledek. Tím si rychle získal kli-
entelu a vybudoval věhlas našeho ateliéru 
v republice a táta ho pak rozšířil do celého 
světa. Teď je na nás, abychom jejich odkaz 
nezradili.

Šárko, často padá  jméno vašeho dě-
dečka a pradědečka. Jak na ně vzpo-
mínáte?
ŠP: S dědou jsme pracovně do kontak-
tu moc nepřišli, do mé výuky se neple-
tl. Vzpomínám na něj ale jako na člověka 
s obrovským pracovním úsilím, který brzy 
vstával a pracoval od nevidím do nevidím. 
Práce pro něj byla všechno. Pradědečka 
si pamatuju jen velmi matně, bylo mi pět, 
když zemřel. Mrzí mě, že jsem ho nezažila 
víc, protože z vyprávění si myslím, že by-
chom si byli hodně blízcí.

Máte nějaký životní či pracovní sen, 
touhu, kterou byste si chtěli splnit?
ŠP: Po tom všem povídání mě napadá, že 
by se mi hrozně líbilo, kdyby se někte-
rý můj syn houslařině věnoval a mohl se 
učit ještě od mého táty. Ale kdo ví, jestli je 
chytne, musíme si ještě počkat.

Tím  by  se  ale  porušila  vaše  rodová 
tradice, že rodič učí své dítě.
ŠP: A to by se mi právě líbilo! Já si toho učení 
s dětmi užiju dost, ať už jde o úkoly, cviče-
ní na hudební nástroje nebo tréninky juda. 
Mám toho nad hlavu a přiznávám, že někdy 
mi ta trpělivost schází. Navíc táta je v ře-
mesle mnohem zkušenější.
TP: Když to tak poslouchám, tak bych byl 
moc rád, kdybych to zažil a vnuka učil. Já 
osobně už nějaké velké ambice v životě 
nemám, mým cílem je udržet se v kondici 
tak, abych byl schopen pracovat a neztratil 
soudnost. Je dobré vědět, kdy skončit. Dou-
fám, že se mi téhle sebereflexe dostane.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

„Manžel pochází z Pardubic 
a o Hradci říká, že je to město 

hustý, ale v noci pustý.“

Šárka Hušková Pilařová

• Narodila se roku 1980 v Hradci 
Králové.

• Od roku 1998 staví samostatně 
nástroje v rodinném ateliéru.

• Je vdaná a má dva syny.

• Ve volném čase se věnuje judu, 
skautingu a hraje v orchestru.
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Ples radia Černá hora

Když se slaví čtvrtstoletí, oslavy jsou veskrze 
vždy velkolepé a nemohou se dobrat konce. 
Nemůžeme se tak divit, že ples Radia Černá 
Hora byl beznadějně vyprodaný. Konal se 
první sobotní večer měsíce března a opět 
v prostorách královéhradeckého Kongreso-
vého centra Aldis. Všichni tak toužili být při 
tom a oslavit společně s ním jeho 25. naro-
zeniny, a že oslava to byla parádní! Jedlo se, 
pilo se, tančilo, zpívalo. Koncerty pulzovaly 

napříč třemi sály. Ve Velkém se o zábavu po-
staraly kapely Jazz Police, Mirai, Mydy Raby-
cad a zpěvák Marek Ztracený. Samozřejmě 
nesměli chybět ani Chinaski. V Malém sále 
si návštěvníci mohli poslechnout či tancovat 
na hity skupin Poetika, Memphis, Tři Sestry 
a Ready Kirken. Poslední sál byl určen pro 
milovníky jazzových rytmů. Za redakci ma-
gazínu Quartier přejeme do dalšího čtvrt-
století plno spokojených posluchačů.

FeBioFest

V úterý 27. března rozezvučely ozvěny me-
zinárodního filmového festivalu Febiofest 
královéhradecké multikino CineStar. Slav-
nostní zahájení proběhlo za účasti filmové 
delegace v čele s režisérem Fero Feničem, 
prezidentem festivalu (na snímku vlevo). 
V následujících dvou dnech si na své přišli 
vyznavači jak novinek světové tvorby, doku-
mentárního a experimentálního filmu, tak 
projekce hudebních filmů a filmů genera-
ce nastupujících evropských tvůrců. Diváci 

tak mohli mimo jiné zhlédnout realistické 
drama Foxtrot, oceněné Stříbrným lvem na 
MFF v Benátkách. Na filmovém plátnu se 
objevil také přírodopisný dokument světo-
vého formátu režiséra Mariána Poláka Pla-
neta Česko. Nechyběla ani filmová adaptace 
stejnojmenného románu J. M. Ledgarda Až 
na dno, kdy se střetává milostný příběh se 
světovými událostmi, v tomto případě is-
lámským terorismem.

The best of 
jaro
Další čtvrt rok utekl jako voda. Byl to pěkný jarní čas a opět akcemi nabitý. 
Pojďte se společně s námi za některými z nich ohlédnout. Na své si přišli 
milovnicí pohybu – tancovalo se, běhalo, jezdilo na kole. Našla se však 
i chvilka na oddych. Třeba na sledování filmů nebo módní přehlídku.

léto 2018 Kultura
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módní shoW

V polovině května pardubické Tyršovy sady 
rozkvetly a provonily do posledního metru 
čtverečního. Módní přehlídka s přízvis-
kem Flower Feelings, kterou pořádal salon 
MODA 1342, oslavovala nejen nové trendy 
ve světě módy, ale také příchod jara. Ex-
kluzivním hostem večera byla ikona české 
krásy Taťána Gregor Brzobohatá. Nebyla 
však ani zdaleka jedinou modelkou na mís-
tě. Svou přítomností hosty poctila i topmo-

delka a Miss ČR Aneta Vignerová a finalistky 
Miss ČR 2018. Hosté mohli obdivovat nové 
kolekce Sportalm, Oblique Creations a mo-
dely z ateliéru Katja Design. Celým večerem 
provázel moderátor Jan Čenský a o hudeb-
ní zábavu se postarala Leona Machálková. 
A jelikož my v redakci módu milujeme, ne-
mohli jsme si nechat tento skvost ujít. Na 
snímku vydavatelky magazínu Quartier Mo-
nika Staňková (vlevo) a Jana Zbořilová.

BĚh aQuaPura

V polovině května za nepříliš příznivého 
počasí víc jak osmdesátka neváhala oblé-
ct funkční oblečení, obout běžecké boty 
a uběhnout necelých pět kilometrů dlouhou 
trasu. Závodně, rekreačně, za lepší karmu či 
fyzičku – každý běžel podle svého gusta. Co 
však všechny věkové a výkonnostní kategorie 
spojovalo, byla podpora dobré věci. Svým bě-
hem totiž přispěli nadačnímu fondu Aquapu-
ra, který tento běh pořádá. Ten dlouhodobě 

pomáhá pacientům s poruchou srážlivosti 
krve. To, že je Hradec Králové město spor-
tu, potvrdili svou účastí hokejisté z klubu 
Mountfiled HK, fotbalisté FC HK, basketba-
listky z týmu Hradecké lvice a letos poprvé 
i hráči amerického fotbalu Dragons Hradec 
Králové. Letos proběhl již 6. ročník, startova-
lo se v prostorách TJ SOKOL na Eliščině ná-
břeží a trať vedla centrem města. Díky hojné 
účasti charitativní běh vynesl částku 43 000 
korun.

olFincar trutnovskÝ 
PŮlmaraton

Nejen prodejem a servisem aut se zabývá 
OlfinCar. Poslední květnovou neděli napří-
klad sponzoroval půlmaraton. Na start v po-
řadí již třetího ročníku se letos postavila 
třeba místní rodačka, přední česká atletka 
a běžkyně na lyžích Eva Vrabcová Nývltová 
nebo Anežka Drahotová, která je juniorskou 
mistryní světa v chůzi na 10 kilometrů. Kro-
mě půlmaratonské „jednadvacítky“ si zá-

vodníci mohli zaběhnout i kratší desetikilo-
metrový okruh a zazávodit si na speciálních 
trasách mohly i děti. Tradičně oblíbené jsou 
i štafety. Redakce Královského magazínu 
Quartier proto nelenila, sestavila čtyřčlenný 
tým a rozhodla se svrhnout OlfinCar z bě-
žeckého trůnu. A možná by se jí to i poved-
lo, kdyby trasu závodu v délce 21 kilometrů 
zaběhla o 34 minut rychleji. Vítězný čas byl 
1:17:55 a patřil klubu Atletika Trutnov. Vítě-
zům gratulujeme a my v redakci jdeme tré-
novat na příští rok.

nova cuP

Bezmála 900 cyklistů v polovině dubna nevá-
halo a za prosluněného jarního dne prvním 
závodem odstartovali seriál maratonu hor-
ských kol Nova Cup. Letos měli účastníci na 
výběr ze tří různorodých tras o délkách 90, 
60 a 30 kilometrů. Tratě na 90 a 60 kilometrů 
vedly závodníky napříč terénem hradeckých 
lesů, mostními podjezdy a hlavní dominan-
tou závodu, písníkem Marokánka. Zde se 
cyklisté mohli přenést do romantické krajiny 

písečných dun, kde se ukázalo, jak jsou na 
tom závodníci s fyzičkou. Trať byla výzvou 
i pro olympijského hokejového brankáře Do-
minika Haška. Naopak pohodová jízda na 30 
kilometrů oslovila nejen rodiny s dětmi, ale 
i nejúspěšnějšího paralympijského cyklistu 
Jiřího Ježka. Zatímco účastníci všech tří tras 
ukrajovali kilometry, odehrály se v areálu 
všesportovního stadionu se konaly dětské 
závody. O medailová umístění se utkalo na 
170 nejmenších závodníků.
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Druhý dárek na ni čeká v září, neboť na 
post šéfdirigenta královéhradecké Filhar-
monie nastoupí švýcarský dirigent a flét-
nista Kaspar Zehnder. Vystřídá tak Andre-
ase Sebastiana Weisera, který zde působil 
od roku 2012. Zehnder však není ve Filhar-
monii Hradec Králové žádným nováčkem. 
Před deseti lety přijal poprvé pozvání a od 
té doby vystoupil na prknech zdejšího 
pódia již několikrát. Někdy jako dirigent, 
jindy jako sólista, a dvakrát dokonce jako 
dirigent a sólista zároveň. Některé jeho 
koncerty s Filharmonií Hradec Králové 
zaznamenala i Česká televize a Český roz-
hlas.

Pod taktovkou nového šéfdirigenta v nad-
cházející sezóně zazní skladby z období 
pozdního romantismu, impresionismu 
či meziválečné moderny. Do programu 
je zařazen například také výběr z baletu 
Labutí jezero a předehra-fantazie Romeo 
a Julie Čajkovského. Nově se z pódia bu-
dou linout tóny z pera švédského skla-
datele Alfvéna, a to během speciálního 
valentýnského programu. Příznivci české 
hudby se mohou těšit na Smetanovu Mou 
vlast v rámci slavnostního koncertu, který 
zazní ve Velkém sále Kongresového centra 
Aldis ke stému výročí založení republiky.

Co nás v nadcházející sezóně ještě čeká 
a nemine? Především, osmičkový rok je 
významným milníkem nejen v životě hra-
deckého orchestru, ale také pro celou 
Českou republiku. Krom zmíněného slav-
nostního koncertu tak bude Filharmonie 
pořádat další koncerty z tvorby českých 
skladatelů, a to Sukovu Pragu s hostujícím 
dirigentem Altrichterem či Janáčkovu Sin-

foniettu s dirigentem Vavřínkem. A opět 
proběhne festival soudobé hudby Hudební 
fórum Hradec Králové, který budou ote-
vírat a zakončovat vystoupení s velkými 
varhanními tituly.

V nabídce abonentního předplatného si 
přijdou na své příznivci klasické hud-
by (Bílá a Žlutá řada), opery, muzikálu či 
baletu (Červená a Zelená řada), ale také 
milovníci spíše crossoverových projektů 
(Modrá řada). Myslí se i na rodiny s dětmi, 
kterým je na všechny koncerty abonent-
ních řad Bílá, Žlutá a Oranžová k dispozi-
ci rodinné vstupné. V doprovodu rodiče 
bude mít druhé a další dítě do 15 let vstup 
zdarma. Dalším výhodným předplatným je 
takzvané kupónové, které umožňuje zís-
kat vstupenky s výraznou slevou. Zároveň 
dává návštěvníkům volnou ruku při výběru 
koncertu či představení podle jejich gus-
ta a časových možností. Jen si každý musí 
svou vstupenku zarezervovat včas.

Adéla Němečková

Prvním dárkem, který ke svým naroze-
ninám dostala, byly mistrovské varhany. 
Mohutný hudební nástroj je podle slov 
Václava Dernera, ředitele Filharmonie 
Hradec Králové, svou koncepcí zcela uni-
kátní a zůstane jako trvalý odkaz pro pří-
ští generace posluchačů a varhaníků. Tři 
a půl tisíce píšťal, které Filharmonii roze-
zněly poprvé vloni čtyři dny před Štědrým 
dnem, budou v nadcházející sezóně již 
pevnou součástí dramaturgie.

Filharmonie hradec králové:

Ladí na novou 
sezónu

Rok 1978 – rok dobyvatelů. Československý kosmonaut Vladimír Remek dobývá vesmír. Úspěšný seriál Nemocnice 
na kraji města dobývá televizní obrazovky. Skupina ABBA se svým hitem Summer Night City dobývá étery zahraničních 
rádií. A v Hradci Králové dobývá své místo symfonický orchestr. Kino, které v budově vedle Sokolovny do té doby pro-
mítalo, se muselo odporoučet. Letos tak Filharmonie slaví 40 let a nedá se říct, že by zrovna trpěla krizí středního věku.

Kde sehnat vstupenky 
na novou sezónu?

Prodej předplatného probíhá na 
pokladně Filharmonie od 
28. května do 4. července a poté 
od 27. srpna do 11. září. Stávajícím 
předplatitelům platí rezervace míst 
do 14. června. Pokladna je otevřena 
vždy od pondělí do čtvrtka, a to 
v časech 9–12 hodin a 13–17 hodin.

Nový šéfdirigent Filharmonie Kaspar Zehnder. 

Foto: Patrick Marek
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Soutěž s 
Velká letní soutěž je tu! Vyfoťte se s aktuálním letním číslem na svých dovolenkových cestách, pošlete nám snímek 

do zprávy či na zeď našeho Facebooku nebo postněte na svůj Instagram s hastagem #letosQ a vyhrajte!

Hlavní cenou je večeře pro dva v restauraci Aquarium 
v hodnotě 2000 Kč. 

Tak neváhejte, čtěte a cvakejte. Soutěž končí v neděli 2. září.

Královskou dovolenou přeje Vaše redakce.

@quartiermagazin

#letosQ
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nejmenší. „Černohorský bumperball spočívá 
v souboji dvojic navlečených do obřích na-
fukovacích koulí. Beer-pongový turnaj pro 
dospěláky zase vozíme s oficiálními pravidly 
a vybavením,“ doplňuje Petr Sameš s tím, že 
program je pro účastníky zcela zdarma.

A které lokality letos patří mezi ty, co zažijí 
nefalšovanou letní jízdu? Tak tedy: Hradec 
Králové, Lodín, Pardubice, Chlumec nad 
Cidlinou, Ústí nad Orlicí, Choceň, Třebe-
chovice pod Orebem, Jaroměř, Dvůr Králo-
vé nad Labem, Trutnov a Dolce u Trutnova. 
Tak nezapomeňte sledovat černohorský 
Facebook a Instagram, ať tu nefalšovanou 
letní jízdu nezmeškáte!

(red)

Skvělé počasí. To je jediná podmínka, aby 
moderátoři spolu s hosteskami vyrazili na 
předem vybrané koupaliště a rozjeli show 
sobě vlastní – plnou hudby a zábavy. „Sle-
dovat předpověď počasí a řešit výjezdy den 
dopředu je produkčně sice náročné, ale za 
ten výsledek to stojí. V některých lokalitách 
nás od rána doslova vyhlížejí, je tam skvělá 
atmosféra,“ říká za Radio Černá Hora Petr 
Sameš.

A co vlastně návštěvníky čeká? Setkání tvá-
ří v tvář s oblíbenými moderátory – Petrem 
Ticháčkem, Honzou Řičařem, Lucií Kle-
mentovou, Romanem Strakou nebo Lucií 
Eisenreichovou, divoký bumperball, turnaj 
v beer-pongu a samozřejmě i soutěže pro 

radio Černá hora:

To bude jízda!
Přesně 11 koupališť a rekreačních areálů ve východních Čechách se může letos těšit na Letní jízdu Radia Černá 

Hora! Tohle „zábavní komando“ vyrazí už po sedmnácté a zase se máte na co těšit. Když jízda, tak pořádná!

léto 2018 Kultura
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na stráži Práva a demokracie v PrvorePuBlikovém hradci králové:

Četnické humoresky 
po hradecku

Že za první Československé republiky 
sloužili vedle sebe četníci, státní a obecní 
policisté, ví kde kdo. Přesněji řečeno, ne-
působili tak úplně spolu. Ve velkých měs-
tech sloužila státní policie, v menších pak 
společně četnictvo a obecní strážníci. Po-
stavení četnictva bylo samozřejmě vyšší. 
Hradec Králové patřil po celé období první 
republiky do té skupiny měst, kde slouži-
lo četnictvo. Šlo o vojensky organizovaný 
sbor vykonávající veškerou bezpečnostní 
agendu, na kterou bylo jen možné pomy-
slet. Pro četníky byl roku 1896 na náklady 
města postaven dům č. p. 284 na někdejší 
Jiříkově třídě, dnes třídě ČSA. V něm se na-
cházelo velitelství, služebny, arest, ale i čet-
nická kasárna tvořená několika ubikacemi. 
I v Hradci, tak jako v celé zemi, bylo roku 
1918 původní rakouské četnictvo jako celek 
převzato do služeb nové, mladé republiky. 
Rozhodně tedy neztotožňujme předříjnové 
četníky s těmi, kteří jsou komicky vykres-
leni v Haškově příběhu o dobrém vojáku 
Švejkovi.

Královéhradecké četnictvo byl původně 
poměrně málo početný sbor, jehož mužstvo 
bychom spočítali na prstech dvou rukou. 
Ostatně bezpečnostní situace města ne-
vyžadovala víc, vždyť Hradec, tvořený teh-
dy vlastně jen historickým středem města 
a areálem vnitřního městského okruhu, byl 
opravdu malý. Směrem k nádraží vyrůs-
tala samostatná obec Pražské Předměstí 

Tři řady seriálu Četnické humoresky zajistily nesmrtelnost prvorepublikovým četníkům. Televizní případy brněnské 
pátrací stanice daly nahlédnout do práce četnického sboru, vykreslily životní osudy četníků i dobový kolorit. Ale pro-
tože realita bývá někdy trochu jiná, nepřekvapí, že Arazim ve skutečnosti nebyl Karel, ale Josef. A že slavná pátračka 

nesídlila v Brně, ale v Hradci Králové.

doc. Mgr. Petr 
Grulich, Ph.D.
ředitel muzea východních 
Čech v hradci králové

Dům č.p. 284 na tř. ČSA, sídlo hradecké četnické pátračky.

a stejně tak dnešní královéhradecké čtvrti 
Slezské Předměstí, Věkoše, Plácky, Kukle-
ny a jiné byly tehdy samostatnými obcemi. 
Dnešní Hradec Králové byl proto obhospo-
dařován několika četnickými stanicemi, nad 

nimiž stálo okresní velitelství, a ještě dvě 
vyšší velitelské struktury.

Četnická stanice Hradec Králové spolu 
s četnickou stanicí Hradec Králové – ná-

léto 2018 Kultura
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draží střežila pořádek v samotném městě. 
Její obvod tvořila většina dnešního Hradce 
s předměstími a přilehlými čtvrtěmi. V prvé 
řadě šlo o samotné vnitřní město, kde však 
službu četnictva doplňovala početnější 
obecní policie, jež vykonávala jak uniformo-
vanou pořádkovou službu, tak službu neu-
niformovanou. Četnictvo z tohoto důvodu 
o to více směřovalo svou strážní činnost na 
ostatní části obvodu – Pražské Předměstí, 
Plácky, železniční trať na Týniště nad Orlicí, 
Plotiště a Farářství na straně jedné, a dále 
pak oblast Fortny, Flošny a přiléhající části 
prostoru dnešní Brněnské a Hradecké uli-
ce směrem k Třebši, Malšovicím a Novému 
Hradci Králové. Systemizovaný početní stav 
četníků na stanici činil v roce 1924 celkem 
šest mužů a jednoho velitele stanice a zvy-
šoval se v průběhu let jen pozvolna.

Četnická stanice Hradec Králové – nádra-
ží byla zvláštní stanicí svého druhu. Zříze-
na byla roku 1919 a její poslání bylo dvojí. 
Jednak měla za úkol střežit bezpečnost 
cestujících po železnici, bezpečnost ná-
draží a tratí, a také měla aktivně působit 
při odhalování hledaných osob, neboť na 
nádraží jsou pro tuto činnost zvlášť pří-
hodné podmínky. Druhým hlavním úkolem 
stanice bylo posilovat bezpečnostní činnost 
Četnické stanice Hradec Králové na území 
části města. K plnění těchto úkolů měla sta-
nice vyčleněn obvod čítající oblast hlavního 

nádraží, úsek podél trati směrem na Jaro-
měř, Svobodné Dvory, Plotiště, jatka, ohra-
da stavitelů Okrouhlík, Rolnické skladiště 
a Pražské Předměstí. Na opačnou stranu 
pak obvod stanice zahrnoval čtvrť Sprave-
dlnost, čtvrť Kalifornie, Červený dvůr, Fa-
rářství, část Kuklen, Březhrad a úsek podél 
železniční trati směrem na Pardubice a na 
Chlumec nad Cidlinou. V oblasti Pražského 
Předměstí, které je dnes integrální součástí 
středu města, v oblasti Plotišť nad Labem 
a v oblasti Farářství se obvod stanice stýkal 
se stanicí Hradec Králové. V oblasti Kuklen 
a Svobodných Dvorů se pak potkával s ob-
vodem četnické stanice Kukleny. Její sys-
temizovaný stav čítal zpočátku jen velitele 
a dva muže.

letectvo i doPravka
Tak, jak se vyvíjela a modernizovala celá 
společnost, vznikaly četnictvu nové úkoly 

a s nimi i nové útvary četnictva. Z Hradce 
Králové se tak ve třicátých letech nakonec 
stalo jedno z hlavních četnických center 
v republice. Nejprve byla roku 1928 zříze-
na pátračka – tzv. četnická pátrací stanice 
Hradec Králové byla nejprve tvořena veli-
telem a dvěma muži, přičemž její početní 
stav postupně narůstal až na deset mužů. 
Hradecká pátračka nebyla jen tak ledaja-
ký četnický útvar, jde totiž ve skutečnosti 
o onu slavnou pátračku z televizního seri-
álu Četnické humoresky. Ano, opravdu. Je-
jím velitelem byl nejprve vrchní strážmistr 
Jaroslav Šiktanc a po něm vrchní strážmistr 
Vilém Exnar. V jejím mužstvu se pak na-
cházeli četníci se známými příjmeními Am-
brož, Šebestík, Jarý, Turko či televizním di-
vákům dobře známý Josef Arazim. Ten zde 
sloužil jako psovod mezi léty 1928–1936.

V červenci roku 1935 je hradecké četnic-
tvo posíleno o další nový útvar – leteckou 
hlídku. Ta sídlila pochopitelně na letišti 
a zajišťovala mírovou ochranu vzdušného 
prostoru republiky nad severovýchodními 
Čechami.

S novým rokem 1936 vznikl v Hradci Krá-
lové ještě četnický pohotovostní oddíl. Ten 
byl určen pro posilu četnictva zejména 
v pohraničním území Orlických hor, kam 
pravidelně jeho hlídky služebním auto-
busem odjížděly. Pomáhal ale také v sa-

Vrchní strážmistr Jaroslav Šiktanc, jak ho v Četnických humoreskách ztělesnil Petr Kostka. 

Foto: archiv České televize

Vrchní strážmistr Jaroslav Šiktanc, velitel hradecké pátračky. 

Foto z pozůstalosti. Archiv plk. JUDr. Michala Dlouhého, Ph.D.

„Hradecká pátračka je ve 
skutečnosti onou slavnou 

pátračkou z televizního seriálu 
Četnické humoresky. “
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motném Hradci. O měsíc později vzniká 
v Hradci Králové ještě četnická silniční 
kontrolní stanice, tedy četnická dopravka. 
Čítala jen pět četníků vybavených jediným 
osobním automobilem. Zato jejich obvod 
byl obrovský a zahrnoval celé severový-
chodní Čechy.

Je jasné, že tyto všechny útvary se již ne-
mohly do malého domu v Jiříkově třídě 284 
vměstnat. Ještě téhož roku se proto odstě-
hovaly do novostavby dnešního magistrá-
tu. Ovšem ani ten již nevyhovoval, neboť 
tamější četnické prostory byly dimenzo-
vány na stav roku 1930. Nezbylo tedy než 
hledat další služební prostory, ale to je již 
jiný příběh.

z PŘíPadŮ hradeckÝch 
ČetníkŮ
Královéhradecké četnictvo muselo opro-
ti svým venkovským kolegům čelit dale-
ko většímu náporu trestné činnosti. Její 
povaha byla jiná než na venkově, protože 
mimo tradičních přestupků proti bezpeč-
nosti majetku (tzn. drobné krádeže) a bez-
pečnosti těla (tzn. napadení), které jsou 
běžné ve městě i na venkově, šlo zhusta 
o přestupky proti silničnímu řádu a dalším 
pravidlům silničního provozu, souvisejících 
s provozem motorových vozidel i cyklistů. 
Relativně častými byly také zásahy pro růz-
ná porušení živnostenského řádu. Stanice 
dále pravidelně konala kontroly hostin-
ců v souvislosti s pátráním po hledaných 
osobách a také v souvislosti s potíráním 
prostituce.

Pravděpodobně největším kriminalistic-
kým úspěchem hradeckých četníků, ales-
poň pokud jde o třicátá léta, bylo dopadení 
vyhlášeného kasaře Ladislava Hladiny. Dne 
20. prosince 1937 se štábnímu strážmistru 
Kuchšovi a strážmistru Prokešovi z nádraž-
ní četnické stanice podařilo v neznámých 
cizích osobách potloukajících se v jejich 
obvodu, na které obdrželi udání, identifi-
kovat již dlouho celostátně hledané krimi-
nálníky, devětatřicetiletého Ladislava Hla-
dinu a jednatřicetiletého Františka Štěrbu. 
Oba byli šéfy kasařské bandy operující na 
celém území středních a východních Čech. 
Sedmičlenný gang vyloupil několik desítek 
nedobytných pokladen, mj. např. v krá-
lovéhradecké továrně Katschner odcizil, 
převedeno na dnešní hodnotu, více než 
7 milionů korun a pak mnoho dlouhých 
měsíců unikal bezpečnostním orgánům 
v půlce Čech. Jejich dopadení byl na teh-

dejší poměry opravdový úspěch, o kterém 
ještě dlouho referoval dobový tisk.

Další zajímavý případ z listopadu 1938 si 
dovolujeme přetisknout v dobovém znění, 
jak jej uvedl Kraj královéhradecký: „V pon-
dělí asi k 6. hod. večerní jel se svým osobním 
autem z Nechanic do Hradce Králové hra-
decký obchodník koloniál. zbožím Josef Bal-
car. Když přijel na kopec před Stěžírkami, 
viděl proti sobě auto, svítící velkými reflek-
tory. Dával proto znamení, aby protijedou-
cí auto ztlumilo světla, ale bez výsledku. Jel 
proto pomalu dále, zvláště když zpozoroval, 
že auto stojí. Když přijel k tomuto autu, za-
stavil. Očekávalo jej a jeho spolucestujícího 
obchodního cestujícího Jos. Berka z Pra-
hy a Karla Kose z Hradce Králové strašné 

překvapení. Auto stálo v příkopě a uvnitř 
za volantem ležel šofér se dvěma střelný-
mi ranami v hlavě. Byl mrtev. Balcar pro-
to ihned případ oznámil stěžerskému čet-
nictvu, které spolu s hradeckou pátračkou, 
pohotovostním oddílem a všemi stanicemi 
zahájilo pátrání. Zjištěna byla ihned totož-
nost zavražděného, kterým byl 36letý šofér 
Václav Mareček z Pardubic, zaměstnaný 
u autodrožkaře Zemana v Pardubicích a je-
muž chyběla náprsní taška s penězi. Dále 
zjištěno, že šofér vyjel asi v 5.20 od nádraží 
v Pardubicích se dvěma mladými pasažéry 
k cestě někam na Hradecko, kteří si ho na-
jali. Zatím mladí zlotřilci prchali směrem 
k Libčanům, kde se jim podařilo odciziti 
motocykl kováře Václava Gregora. Při krá-
deži byli však spatřeni a pronásledováni na 
motocyklu, který řídil pekař K. Pavel z Lib-
čan. Na tandemu jel Gregor. Pavlovi poda-
řilo se oba mladíky dohoniti na státní silnici 
u Lhoty pod Libčany a podařilo se mu také je 
zastaviti, když je zatlačil svým motocyklem 
do příkopu, kde oba prchající mladíci s od-
cizeného motocyklu spadli. Pavel ihned také 
zastavil a jednoho z mladíků chytil. V tom 
však padla střelná rána a Gregor vykřikl. 

Rekonstrukce jednoho z kriminálních případů hradecké pátračky 1939. Foto: Národní archiv ČR, fond 

Zemské četnické velitelství Praha.

„Doba první republiky byla 
v podstatě podobná té dnešní.“

léto 2018 Kultura



23

Pavel proto mladíka pustil a běžel Gregoro-
vi na pomoc. Ve zmatku podařilo se oběma 
zlotřilcům prchnouti, neboť Pavel musel se 
věnovati těžce zraněnému Gregorovi, jenž 
byl postřelen do břicha. Pavel proto zařídil 
jeho převoz do hradecké nemocnice a případ 
oznámil četnictvu. Nebylo pochyb o tom, že 
pachatelé jsou totožni s vrahy šoféra Ma-
rečka. To již vyrozuměno bylo o prchajících 
vrazích četnictvo v celém okolí, které se 
s plnou vervou dalo do pátrání. Jejich úsilí 
a námaha setkala se s úspěchem. Oba pa-
chatelé byli totiž dopadeni dnes, v úterý asi 
o 3. hod. ranní na zastávce ve Stéblové. Jsou 
to bratři Wasserbauerové z Krásnice. Star-
ší 26letý klempíř Josef je četnictvu znám 
jako mnohokráte trestaný zločinec a dru-
hým spolupachatelem je 21letý truhlář Josef 
Wasserbauer. Oba byli ihned zatčeni. Dnes, 
v úterý dopoledne provádí četnictvo výsle-
chy a důkladné šetření celého případu.

U zatčených bratří Wasserbauerových na-
lezeny byly tři revolvery a množství nábo-
jů, které odcizili u puškařské firmy Holeček 
v Hradci Králové, o kteréžto krádeži refe-
rujeme na jiném místě. Také větší peněžní 
částka byla u nich nalezena. Zdá se, že oba 
bratři mají na svědomí ještě jiné krádeže 
v Hradci Králové a v okolí. Zadržením ne-
bezpečných zločinců podařil se všemu čet-
nictvu z Hradce Králové a okolí velmi pěk-
ný kousek a všichni, kteří se jejich stíhání 
účastnili, zaslouží plnou pochvalu. Neboť 
úkol zadržeti prchající ozbrojené zlosyny bez 
určitého popisu a v naprosté tmě bylo nejen 
velmi namáhavé, ale také krajně nebezpeč-
né. Plnou pochvalu zasluhují též oba hrdinní 
občané Pavel a Gregora, kteří s nasazením 
vlastního života oba zločince pronásledovali 
a přispěli tak nemálo k jejich dopadení.“

Vedle běžných kriminálních případů však 
hradecké četnictvo řešilo i celou řadu pří-
padů politického charakteru. Zasahovalo při 
dělnických demonstracích, stíhalo německé 
špiony či řešilo otázky spojené s mobilizací 
naší branné moci v září 1938. Zvláštní a stále 
se zahušťující tématikou činnosti četnictva 
pak bylo vyšetřování dopravních nehod. Ty 
byly totiž na denním pořádku a souvisely 
s jen postupně se prosazujícím povědomím 
o pravidlech silničního provozu zejména 
mezi venkovským obyvatelstvem přijíždějí-
cím do Hradce za obchodem a prací.

Doba první republiky nebyla nikterak idy-
lická, jak působí z černobílých filmů, ale 

v podstatě velmi podobná té dnešní. Snad 
jen nebyla tak uspěchaná. Hradečtí četníci 
pak dnes a denně prokazovali, že jejich prá-
ce byla stejně nezbytná a důležitá jako práce 
dnešních policistek a policistů.

Povídat si o královéhradeckém četnictvu 
by bylo možné dlouho a dlouho. Jistě se 
k tématu někdy vrátíme. Nicméně zájemci 
o tuto problematiku mohou navštívit veřej-
né přednášky autora tohoto článku v krá-
lovéhradecké městské knihovně, které se 
budou konat 8. a 29. listopadu 2018.

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

Výpis ze staniční knihy Četnické stanice Hradec Králové o kontrole nevěstinců v lednu 1937. Foto: Státní okresní archiv Hradec Králové.

Televizní četnická pátračka. Foto: archiv České televize.
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strom, kterému místní říkají Tree of Life. 
Starý strom, díky hlubokým kořenům 
a nezdolné vůli k životu přežívá v místech, 
kde je jen písek. On byl inspirací pro mís-
to, které má našim hostům navracet ener-
gii a sílu.

Kromě  tradičních  lázeňských  pro-
cedur jako jsou masáže, koupele, zá-
baly a cvičení, nabízíte řadu dalších 
aktivit  ve  formě  „laboratoří“  jako 
MOTiON  Lab,  SLiM  Lab,  FiTNeSS 
Lab…  Mohu  tedy  u  vás  mládnout, 
hubnout i relaxovat?
Laboratoř je místo, kde se pracuje. A my 
s našimi klienty pracujeme na tom, aby 
byli zdraví a spokojení. Snažíme se vytvá-
řet pro klienty ucelené koncepty péče. 
Prvním je regenerace a relaxace, při níž 
používáme prvky klasického českého lá-
zeňství. Proces stojí na práci fyziotera-
peutů, využívá přírodní zdroje a je určen 
pro klienty, kteří mají problémy s pohybo-
vým aparátem anebo pro ty, kterým chybí 
přirozený pohyb. Druhým konceptem je 
snižování nadváhy. MOTION Lab zahrnuje 
sofistikované přístroje pro stabilizaci pá-
teře a aktivaci ochablých svalů. SLIM Lab 
zase nabízí nejmodernější technologii na 
bezkontaktní destrukci tuku a konturaci 
těla, jako je například populární Vanquish, 
X-Wave či Exilis. FITNESS Lab je naproti 
tomu místem pro aktivní pohyb, posky-
tuje sportovní podlahu Pavigym, závěsný 

posilovací systém TRX a další. Třetí kon-
cept poskytuje hýčkání a zážitky. Exotický 
Rassul, zajímavé a velice příjemné rituály, 
jako je Rituál královny Kleopatry s aroma-
tem myrhy či kadidla anebo ayurvédské 
masáže se spoustou oleje, které přinášejí 
uklidnění těla i mysli.

Zmínila  jste  přístroje  na  redukci 
tuku a konturaci těla jako Vanquish 
Me nebo X-Wave, na které nedá do-
pustit  řada  hollywoodských  hvězd. 
Na jakém principu fungují?
Přístroj Vanquish Me pracuje na principu 
radiofrekvence. Emituje určitý druh pa-
prsků, které prohřívají podkoží v hloubce 
jednoho až tří centimetrů, koncentrují se 
v tukové tkáni a laicky řečeno donutí tu-
kové buňky spáchat sebevraždu. Výhodou 
je, že nevzniká žádná nekróza, buňky se 
zkrátka samy rozpadnou. Jde o neskuteč-
ně komfortní ošetření, které trvá zhruba 
hodinu a lze ho aplikovat na jednotlivé 
problematické oblasti – ať už břicho, steh-
na nebo zadek. První opravdu viditelné 
výsledky získáte už po čtyřech ošetřeních. 
Estetická rázová vlna X-Wave zase origi-
nálně a efektivně řeší celulitidu. Klíčem 
k opravdové redukci tuku je právě kom-
binace všech těchto přístrojů, jídelníček 
na míru od našich nutričních specialistů 
a také doporučené pohybové aktivity.

Michaela Zumrová

Na skok do ráje
Jen zhruba 40 minut jízdy z Hradce Králové a jste v ráji. Přesněji v ráji možností, protože ať už míříte do bělohradské-
ho Spa resortu Tree of Life relaxovat, omládnout, zhubnout nebo všechno naráz, vězte, že si to opravdu vychutnáte. 
Jen tady se totiž dokonale snoubí atmosféra a perfektní péče s vůní exotických olejů, bublajícími vířivkami, proslulými 
slatinnými zábaly a vytříbenou gastronomií. A pokud mluvíme o péči, pak tím myslíme i péči lékařskou. „Vytvořili jsme 
místo, které hledá inspiraci a energii okolo sebe nejen v přírodě, ale i v ochotných rukách terapeutů,“ říká MUDr. Jitka 

Ferbrová, spolumajitelka Lázně Bělohrad a.s.

Spa resort Tree of Life****  ,  v pře-
kladu Lázeňský resort Strom života, 
doplnil  váš  rozsáhlý  lázeňský  kom-
plex  před  deseti  lety.  Co  vás  k my-
šlence  luxusního  resortu,  který  by 
spojoval  péči  o  zdraví,  regeneraci 
a relaxaci přivedlo?
Někdy před 15 lety začalo být patrné, že 
klasické lázně, tak jak je definovaly zdra-
votní pojišťovny, jsou pro mladší generaci 
nezajímavé. Kladly hlavní důraz na terape-
utickou stránku věci a typicky vymezovaly 
pravidla a povinnosti pro své klienty. Část 
hostů však chtěla víc - příjemné inspira-
tivní prostředí, zajímavou kuchyni, proce-
dury s nádechem exotiky anebo duchovna 
a hlavně pocit, že pro sebe dělají to nej-
lepší a ještě si to užívají. Proto vznikl Spa 
resort Tree of Life, místo intimně spojené 
s přírodou prostornou kolonádou, čerpa-
jící z přírodních zdrojů jako je voda a lé-
čebná slatina. Místo, které hledá inspiraci 
a energii okolo sebe nejen v přírodě, ale 
i v ochotných rukách terapeutů.

Proč právě Strom života?
Byl to nápad, který vznikl během cesty 
do Bahrainu, kde roste uprostřed pouště 

MUDr. Jitka Ferbrová
spolumajitelka lázně 
Bělohrad a.s.
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Když v roce 1946 Earl S. Tupper vyrobil takzvanou „zázračnou mísu“, sklidil nebývalý úspěch. Pro své vzduchotěsné a vodotěsné víko 
způsobila v domácnostech po celém světě naprostou revoluci. Díky tomu potraviny uchované v nádobách firmy Tupperware zůstávají 
až třikrát déle čerstvé, zachovávají si svou vůni, chuť a výživovou hodnotu. Jde o praktické nádoby nejen do chladničky, spíže, trouby 
a mikrovlnné trouby, ale i na cesty. Váš oběd nebo svačina tak bude v bezpečí. Výrobky společnosti Tupperware zjednodušují lidem život. 
Vaření se díky nim stává o poznání zábavnější a z obyčejných kuchařů se rázem stávají opravdové kulinářské hvězdy. Stačí vyzkoušet – 

showroom s výrobky značky Tupperware naleznete i v Hradci Králové – Březhradě.

tuPPerWare:

Značka zdravého 
životního stylu

26



27



28

Vztah? Díky, nechci! Zatímco generace našich prarodičů, praprarodičů a z velké části ješ-
tě možná i rodičů zakládala rodiny na prahu dvacítky (ne-li dříve), současní třicátníci se do 
podobných závazků příliš nehrnou. Něco se změnilo. Dnes namísto proslulého amerického 
sitcomu Ženatý se závazky frčí reality show Svobodný bez závazků. Proč tomu tak je?

Fenomén 
Singles
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mužích, začaly studovat, budovat kariéru. 
Spousta mladých a vzdělaných žen po ná-
stupu do práce zažívá své první pracovní 
úspěchy, sklízí první pochvaly a odměny. 
Zjišťují, že mohou kariérně růst. Paralelně 
s kariérou a penězi roste i touha dobývat 
svět, probádat nepoznaná zákoutí, sezna-
movat se s novým. Ze všech stran navíc 
nejen ženy slyší, že nejlepší investice je 
do sebe sama. Sebepoznání, sebevzdělání, 
sebeláska. To vše nehraje vztahům příliš 
do karet. Ženy proto odsouvají rodinu do 
pozadí a většinou již nepřijímají klasic-
ký model ženy v domácnosti. Muži ale na 
tom nejsou o moc lépe. Nemají čas se ni-
jak vázat. Když si mezi prací najdou volnou 
chvilku, raději volí relax, věnují se koníč-
kům a kamarádům. I oni si užívají života, 
zdraví a sil, dokud to jde, jakoby ani nevěřili 
na život v manželství. Nemusí se tak trápit, 
jak skloubí práci, koníčky a vztah. A mož-
ná právě tím směrem se ubírají úvahy řady 
mladých lidí, před nimiž se každý den ote-
vírají životní možnosti. „Tím se posouvá vě-
ková hranice, kdy mladí chtějí vstoupit do 
vztahu, který bude v budoucnu vnímán jako 
závazný. Rozhodně se to týká více mužů, 
mladým ženám stále tikají biologické hodiny 
stejně jako před lety,“ hodnotí psycholožka 
Jitka Douchová roli obou pohlaví.

hlavnĚ nezávaznĚ!
Jsou šťastní, atraktivní, sebevědomí, 
úspěšní, trendy. Je jim mezi 25 a 40 lety. 
Bydlí ve velkých městech. Střídají partnery. 
Mají rádi svou svobodu. Cestují. Budují ka-
riéru. Soustředí se výhradně na sebe. Mezi 
jejich protějšky je o ně zájem. Oni o ně ale 
nestojí, žijí sami. Prý proto, že to tak chtějí. 
Nazývají to volbou, životním stylem. Říká 
se jim samotáři. Paradoxem je, že to mnoh-

„rozmohl se nám tady 
takovÝ nešvar“
Tak by zhodnotila celou situaci Eva Holu-
bová jako v legendárním snímku Pelíšky. Co 
kdysi bylo bráno jako stigma, se dnes stá-
vá normou, jakýmsi novým trendem. Ženy 
odkládají mateřství a muži žádosti o ruku. 
Jsou svobodní, mají veskrze dobrou práci 
a být single dost možná ani nikdy neplá-
novali. Ale okolnosti tomu chtěly, že jsou 
sami, a na život bez závazků si zvykli. A vše, 
co v sobě ukrývá náznaky odpovědnosti, je 
zavrhnuto a zadupáno do země, v lepším 
případě odloženo na později.

až…
Vždyť život skýtá tolik možností a lákadel. 
Také proto je na ty, kteří se do závazků 
pouštějí dřív, nahlíženo s podivem a na-
prostým nepochopením. Až vystuduju, až 
si najdu práci, až si najdu lepší práci, až 
dostanu přidáno, až si našetřím, až něco 
zažiju. Tato všechna „až“ se upínají k lep-
ším zítřkům a odsouvají naše představy 
o rodině do vzdálené budoucnosti, která 
se však může stát utopií. Mladí lidé si sice 
vysní dokonalý domov s dokonalým part-
nerem a dokonalými dětmi, ale plánují je až 
po těch všech „až“. Nepřipouští si, že tyto 
plány bohužel nemusejí mnohdy dojít své 
realizace. Na život svobodný, bez kompro-
misů a závazků se totiž velmi rychle zvyká 
a jen těžko se z něj hledá cesta zpět. „Kdo 
žil dlouho single, žil si po svém, vše bylo pod 
jeho vlastní taktovkou – žádné podřizování 
se druhému, jeho přáním, žádná nutnost 
empatie, péče o druhého. Jen primárně so-
becká péče o sebe a své potřeby,“ komentuje 
životní styl singles psycholožka Jitka Dou-
chová, která se specializuje na partnerské 
vztahy. Člověk žijící sám zpohodlní a často 
už nenajde důvod svou situaci měnit. Po-
kud ovšem časem změní názor, je pravdě-
podobné, že pro samé užívání už životní 
změnu nestihne. Podle slov Jitky Doucho-
vé nemají dlouhodobě žijící singles žádný 
problém si někoho najít, ale v partnerském 
vztahu posléze vydržet a žít v něm. Důsled-
kem pak mohou být krize a osobní frust-
race.

za vším hledeJ ženu
Kde se stala chyba? Platí slova Alexandra 
Dumase z poloviny 19. století „Cherchez 
la femme!“, tedy že za vším je třeba hle-
dat ženu? Nabízí se to. Právě ženy totiž 
od jisté doby začaly být méně závislé na 

Oproti západní Evropě má 
fenomén singles u nás zpoždění 
dvacet let. Jeho boom v ČR je 
datován do roku 1989. Zatímco my 
se s ním pozvolna seznamujeme, 
v Německu se pro singles vyrábí 
speciální pračky či mražené jídlo 
obsahující jednu porci. Ostatně 
něco takového najdeme i u nás, ale 
na zvláštní rubriky v časopisech 
nebo upravené kulturní programy 
„pro jednoho“ si 
budeme muset zřejmě 
ještě počkat.
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jste se zabývali doposud – nemusíte se již 
nikomu zodpovídat, nechat se někým řídit, 
ani se jím nechat ovlivňovat. Když jste bez 
partnera, nemáte žádná očekávání, nikdo 
vás tedy nezklame, nenaštve. „Ale po určité 
době se téměř každý nasytí svobodou, nezá-
vislostí a nespoutaností. Nám, lidem, je blíz-
ká potřeba mít vedle sebe někoho, a to nejen 
přátele a rodinu,“ vysvětluje Douchová.

Nejvíce to postihuje lidi na prahu třicítky, 
říká se tomu pozdní puberta. Kolem dva-
cítky přišla láska jako trám, spolu se ská-
lopevným přesvědčením, že právě jim to 

vydrží až za hrob. Náhle si však uvědomují, 
že si vlastně vůbec nic neužili. Mají pocit, 
že život s trojkou na začátku končí a už je 
nečeká nic nového. Toho se chtějí vyvaro-
vat, a jak jinak než pořádnou změnou. Ne 
nadarmo se říká, že změna je život. A berou 
to opravdu z gruntu. Mění svá zaměstnání, 
styl života (sportují, učí se nový jazyk, ces-
tují) a také životní partnery. S posledním 
krokem se horko těžko vyrovnává blízké 
okolí, které mnohdy očekává šťastný konec 
v podobě snubního prstenu.

Adéla Němečková

dy tak není. Singles většinou netrpí nedo-
statkem přátel a nenudí se. Právě naopak 
– neustále něco podnikají, užívají si, baví 
se životem. Dokonce i vstupují do partner-
ských vztahů – avšak jen občasně a hlavně 
dočasně. Jsou to vztahy, ze kterých je leh-
ké odejít. Přestože jsou obklopeni přáteli, 
mohou být ve skutečnosti osamělí. Jejich 
osamělost může pramenit z nedostatku 
času, jsou to totiž často workoholici. Nebo 
také z okolí – jejich kamarádi jsou většinou 
taktéž bezdětní. Jsou tak spíše motivováni 
se profesně a zájmově realizovat než uzaví-
rat manželství a plodit děti. Pravý a nefal-
šovaný single žije bez partnera z vlastního 
přesvědčení a výhledově na tom nehodlá 
nic měnit. Na přední příčku svého hodno-
tového žebříku klade nezávislost. A v tuto 
chvíli mu to zkrátka vyhovuje. „Každý po-
třebuje čas, aby si uvědomil, co mu jeho vol-
nost dává, ale také co mu díky ní, především 
emočně, schází. Někdy dojde k vnitřní bi-
lanci zisků a ztrát. Je-li někdo single, je pro 
druhé nevázaný bohém. Pro sebe je leckdy 
na čekající lavičce a změnu by si v hloubi 
duše přál. Svůj životní styl ale musí před 
druhými obhajovat,“ říká Jitka Douchová.

žádnÝ Partner, doBrÝ 
Partner
Důvodů, proč tomu tak je, může být celá 
řada. Opravdu jsou tito lidé natolik sobečtí 
a nedokáží milovat někoho více než sebe? 
Nebo zkrátka po několika vztazích, které 
nebyly ideální, ztratili důvěru, chuť a po-
třebu hledat toho správného „parťáka“ do 
života, vázat se a přizpůsobovat? Ať tak či 
onak, žít po určitou dobu v osamění může 
mít až blahodárné účinky. Navrátí se ztra-
cená rovnováha, začnete si více vážit sami 
sebe, uvědomíte si své cíle a hodnoty. Také 
vám odpadnou zbytečné starosti, kterými 

Benefity singles života 
aneb Život po lásce
Být single už rozhodně není věc, za kterou by se měl člověk stydět. Naopak! Skýtá 
mnoho výhod, které mu může zadaný člověk jen závidět. Občas jsou zkrátka důvo-
dy, proč je lepší být sám. A když jste jednou single, dostatečně si to užijte, nemusí 
to být totiž navždy.

• Přibude vám spousta volného času, který tak můžete věnovat svým několik let 
zanedbávaným přátelům a oprášit tak staré vztahy. Ti vás na oplátku „vyvedou 
do společnosti“. Díky tomu poznáte nové lidi a ejhle, možná se mezi nimi najde 
i Ona či Pan Božský.

• Zaměřte se sami na sebe. Investujte do sebe. Teď už může padnout třetina 
výplaty za kabelku, co se vám tolik líbila. Můžete si začít šetřit na motorku, 
protože vám to už nikdo nevymlouvá. Jen směle do toho!

• Co takhle si vybudovat v práci lepší postavení? Abyste dosáhli povýšení, musíte 
být trochu sobci a obětovat svůj čas víkendovým školením, což se s životem 
v páru tak trochu vylučuje, není-liž pravda?

• Léto je v plném proudu – co taková žhavá letní láska? Nevažte se, odvažte se!

• Mějte na paměti, že na každém rozchodu je krásné to, že něco nového opět 
začne. A třeba dostanete konečně to, po čem v hloubi srdce toužíte. Stačí zůstat 
pozitivní.

• Váš denní harmonogram budete mít zcela ve svých rukách. Už nemusíte lhát, 
že jdete jen na jedno, jste totiž pánem svého času. Ani nebudete muset utíkat 
z párty jako Popelka před půlnocí aneb konec žárlivých scén.

• Náhle váš život bude bez všech těch proč, jestli, ale a kdyby. Uvidíte, jak je to 
osvobozující.

• Vždycky vás lákala cesta kolem světa? Projet si Evropu, mrknout do Ameriky. Ale 
nechtěli jste kvůli tomu obětovat vztah? Jaká doba bude ideálnější pro plnění 
svých snů a přání než ta porozchodová?

• Víte, že jako single můžete dělat spontánní rozhodnutí bez zbytečných hádek 
a vysvětlování? Váhání prosím přenechte zadaným. Klidně si nechte narůst 
bradku nebo udělat tetování, když se vám to líbí a udělá vás to šťastnějším 
člověkem.

Věděli jste, že u našich 
rakouských sousedů 

najdete hotel, kam mají 
páry vstup zakázán? 

Čtyřhvězdičkový hotel Aviva 
je zařízený pouze pro nezadané. 
Žádné dvoulůžáky s manželskými 
postelemi. Žádné zamilované 
páry ani uřvané děti. Zde si 
užijete tu nejlepší dovolenou – 
spa a wellness, golf, jóga, pilates, 
beachvolejbal. Samozřejmostí jsou 
i každovečerní párty, jak jinak než 
pro nezadané. Už se tam vidíte?
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Žádný plevel, 
léčivka!

Léto  neznamená  žně  jen  pro  země-
dělce, ale také bylinkáře. Které bylin-
ky jsou momentálně na vrcholu a vy-
platí se je sbírat?
V červnu je nejlepší doba například na sběr 
třezalky, kterou můžeme sušit na čaj nebo 
z ní vyrobit známý Janův olej. Na zahrád-
kách sbíráme středomořské bylinky, jako je 
dobromysl, tymián, meduňka nebo bazalka. 
Zapomenout nesmíme ani na květní úbory 
měsíčku lékařského, které lze nasušit nebo 
si z nich vyrobit hojivou měsíčkovou mast. 

Od studia botaniky ji v dospívání odradila silná pylová alergie, kterou trpěla už jako dítě. Z té ji však po čase paradoxně 
vyléčila sama příroda a dnes už pro Radku Svatošovou rozkvetlá louka není strašák, ale radost a inspirace. V rámci 
svých seminářů a workshopů pomáhá lidem pochopit léčivou sílu bylin a  jejich využití nejen v domácí lékárně, ale 

i v kuchyni. „Kdykoliv se odhodlám vyplet naši zahrádku, skončím s prázdným kyblíkem. Plevele si hýčkám.“

Radka Svatošová
organizátorka
bylinkových kurzů

Na loukách pak najdeme kvetoucí nať ma-
teřídoušky, řebříček, či nejlepší ženskou 
bylinku – kontryhel, který kvete už od dub-
na. Koncem léta pak v lesích narazíme na 
vřes a na loukách na zlatobýl obecný. Ten 
mám obzvlášť v oblibě, je to vynikající by-
linka na ledviny a močové cesty, květy vy-
padají jako malá sluníčka a tu sluneční sílu 
dokážou předat dál. Navíc dokáže posílit 
psychiku a léčit citová zranění. Úžasná je 
také rozchodnice růžová. Protože nepiji 
kávu, potřebuji občas nějaký ten životabu-
dič a na to je perfektní. Někdy se uvádí, že 
je dokonce silnější než ženšen. Navíc je to 
úhledná menší skalnička, která se vejde na 
každou zahrádku. V přírodě je už bohužel 
vzácná a přísně chráněná, proto je žádoucí 
si nakoupit sazeničky a množit je na našich 

zahrádkách. Vynechat nesmím ani vrbku 
úzkolistou, která je vynikající léčivou alter-
nativou zeleného čaje, jenž naopak zklid-
ňuje psychiku a pomáhá našim močovým 
cestám. Když její květ vložíme na výletě do 
lahve s vodou, za pár hodin získáme chut-
nou „malinovku“.

Řada  bylinek  je  v  očích  zahrádkářů, 
někdy  nespravedlivě,  považována  za 
plevel, jaké to jsou?
Vždycky, když se odhodlám vyplet naši by-
linkovou zahradu, skončím s prázdným ky-
blíkem (smích). Plevele naopak hýčkám. Od 
časného jara nám dokážou dát sílu a vitali-
tu mnohem lépe, než „supermarketová“ ze-
lenina a navíc je jejich pěstování naprosto 
bezpracné. Proto zastávám názor, že stačí 
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inzerce

pár lístků divoké zeleniny, tedy plevelů, 
abychom tělu dali to, co potřebuje. Snad 
na každé zahrádce najdeme bršlici kozí 
nohu, kterou zahradníci pro její odolnost 
doslova nenávidí. Připadá mi úsměvné, že 
se raději piplají s pěstováním jednoletého 
choulostivého špenátu, když bršlice je vy-
nikající špenátová rostlina, která se dá sklí-
zet znova a znova. Její léčebné použití je 
také velmi široké a některé účinky nejspíš 
ani neznáme - hovoří se například o jejím 
protirakovinném působení. Vynikající sa-
látovou rostlinou je ptačinec – tzv. žabi-
nec, který naše babičky dávaly slepicím. 
Přitom je křehký, chutný a léčivý i pro nás. 
Může se používat jako zeleninová obloha 
na talíř nebo třeba jen nasekaný na chle-
ba. Zjara moc ráda sbírám také popenec, 
který se dá využít ve studené a teplé ku-
chyni. Letos jsem z něj pro děti vyrobila 
vynikající sirup.

Pěstovat  bylinky-plevele  je  pocho-
pitelně zcela bezpracné. Jak je to ale 
s bylinkami, které na zahrádce nebo 
v truhlíku mít skutečně chceme?
Bylinky může pěstovat skutečně každý, 
je to jednoduché. V podstatě stačí mít 
jen kousíček země a sledovat, co na něm 
roste. Možná ty pro vás nejlepší bylinky 
za vámi přijdou samy. Na zahrádce najed-
nou vyraší třeba podběl, pupalka, divizna, 
sedmikráska a spousta dalších úžasných 
léčivek. Takhle se v naší bylinkové za-
hrádce objevila třeba třezalka, řebříček. 
Ty nejléčivější rostliny bývají velmi vitál-
ní, také žádnou zvláštní péči nevyžadu-
jí a množí se a rostou bezpracně. Dále je 
dobré pěstovat vzácnější rostlinky, které 
z naší přírody mizí, množit je a šířit je dál. 

Má rada zní: naslouchejte sami sobě, které 
rostlinky vám voní, chutnají, přitahují vás. 
To budou ty pravé do vaší zahrádky. Po-
kud se nebudete násilně snažit přesadit do 
zahrádky rostlinu v plném květu, můžete 
se do jejich pěstování pustit i teď v létě. 
Množit se dají přírodní růže, snadno lze 
přesazovat rostlinky ze zahradnictví, kte-
ré mají kořenový bal. Při svých toulkách 
přírodou můžeme sbírat semena bylin 
a schovat si je na jaro. Opatrně lze vyrýt 
i některé léčivky, které nejsou chráněné, 
a zkusit je přemístit do zahrádky.

S  bylinkami  je  neodmyslitelně  spo-
jena řada magických tradic a rituálů. 
Věnujete se sama některým?
Intenzívně mě oslovují rituály a tradice 
našich slovanských, keltských a germán-
ských předků z předkřesťanských dob. 
Ledacos se uchovalo, byť v pozměněné 
podobě, až do současnosti. A vrátit se tak-
to k našim kořenům – to nám dává velkou 
sílu do života. Největším svátkem prodch-
nutým rituály je letní slunovrat, který na-
stává koncem června. Je to oslava slunce 
a tvořivých sil přírody. Magickou atmosfé-
ru tohoto svátku může okusit každý. Vy-
dejte se o magické noci letního slunovratu 
do přírody, nasbírejte zázračné svatoján-
ské bylinky, sejděte se se svými blízkými 
někde u ohně. To propojení s našimi před-
ky určitě pocítíte.

Více informací na www.nasezelenalouka.cz 
Pro čtenáře Quartieru sleva 10 % na bylin-
kové kurzy a víkendy.

Michaela Zumrová 
foto: archiv Radky Svatošové

Letní růžové recepty

Růžový čaj

Smícháme 1 díl okvětních plátků 
růže stolisté, 1 díl květu červeného 
jetele, 1 díl kvetoucí natě vřesu. Čaj 
blahodárně a komplexně působí na 
duši i tělo žen všeho věku, působí 
jemně, dá se popíjet i dlouhodobě.

Růžový olej

Natrhané okvětní plátky růží vlo-
žíme do skleničky se šroubovacím 
uzávěrem, zalijeme kvalitním za 
studena lisovaným olejem (mandlo-
vý, slunečnicový, sezamový…) tak, 
aby byly zcela ponořené. Položíme 
na okno, kam svítí slunce a ne-
cháme macerovat zhruba 14 dní, 
přičemž každý den řádně protře-
peme. Následně olej přecedíme 
přes jemný cedníček, vyvařenou 
utěrku, kapesník nebo papírový filtr 
a uchováváme v chladu. Jemnou 
vůni růže můžeme zintenzivnit 
přidáním nepatrného množství 
éterického oleje z růže.
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Tři příběhy 
a jeden sen

PŘíBĚh První – vackovi

To se vám takhle narodí první dcera, ros-
te a přijde čas školy. Začnete shánět refe-
rence, ale také vás zajímá, jak je daleko od 
domu, jestli tam hodně sportují, a hlavně 
jakou učitelku vyfasujete v 1. třídě. Zjistíte, 
že Alenku nechcete, protože ji děti nemají 
rády, ale Maruška by byla skvělá. Uděláte 
všechno proto, abyste dostali Marušku. Vše 
jde dle plánu, ale časem to začíná trochu 
skřípat. Děti se vrátí z výletu a slyšíte, jak si 
učitelé stěžují, že děti zlobily a jsou v pod-
statě zatím jedny z nejhorších, které kdy 
měli. To vám začne trochu svítat a říkáte si, 
neslyšel jsem tohle o sobě už před třice-
ti lety? Ale neřešíte to a čas jde dál. Přijde 
první známkování, zdá se vám to moc přís-
né a trápí vás to. Promluvíte si s paní uči-
telkou, která s vámi sice souhlasí, ale pan 
ředitel a kolegyně to tak chtějí. Je to vlastně 
příprava na další roky, kdy už se s nimi ni-

Chceme se s vámi podělit o příběhy několika Hradečáků. Přestože protagonisté se liší, jejich příběhy mají leccos 
společného. Aniž by to původně tušili, všechny spojil jeden sen...

kdo „mazat“ nebude. Začne vám zase sví-
tat a říkáte si, takže už teď je mám strašit 
tím, co teprve přijde, a věřit, že to tím bude 
lepší? Ve 2. třídě se vše opakuje, jen je to 
intenzivnější. A potom to přijde - 3. třída. 
Maruška už je nemá a komunikace s novou 
paní učitelkou vázne (už jste neměli mož-
nost si napsat, koho chcete a nemáte holt 
to štěstí na další Marušku). Jdete na třídní 
schůzku a tam se řeší, jestli se někdo může 
při hodině napít, zda se budou doplňovat 
toaletní papíry na záchodech a podobně. 
Přestože víte, že jsou ve třídě problémy ve 
vztazích mezi dětmi, řešíte toaletní papír. 
Potom jdete do fronty, abyste se zeptali, 
jak si vaše dítě vede. Dozvíte se však infor-
maci, že co se děje o přestávce ji nezajímá 
a ničeho si nevšimla. Bavíte se s rodiči a té-
měř všichni s vámi souhlasí, ale přejdou to 
poznámkou, že my jsme to taky vydrželi, 
tak oni to vydrží také. A v ten moment si 
řeknete „a dost!“. To se mám spokojit s tím, 

že já jsem to také vydržel? To nikoho ne-
zajímají vztahy mezi dětmi? To se všechny 
problémy řeší pouze dalšími zákazy a na-
řízeními? Tohle mám zažívat ještě dvakrát 
(protože mezitím už máte děti tři). Mám se 
jednou od své dcery dočkat otázky, proč jsi 
něco neudělal? To nejsi schopen zvednout 
zadek a tomu dítěti zajistit něco jiného, než 
jsi prožíval před třiceti lety sám? Začnete 
hledat, je to vaše životní téma, nic jiného 
v tu chvíli není. Narazíte na Sion, zvednete 
telefon a domluvíte si schůzku.

Když jsem přišel poprvé do Sionu, byl to 
pro mě šok. Děti si tam v 8 hodin ráno hrály 
stolní tenis, jiné si četly, povídaly, stavěly 
lego nebo jen tak odpočívaly. Zkrátka nic 
sterilního, ale krásně živého. Uvědomíte 
si, že je fajn si trochu zablbnout, uvolnit se 
a potom teprve začít. Čekalo mě milé při-
vítání a měl jsem pocit, že nejsem jen jeden 
z mnoha. Když jsem přišel podruhé, pama-
tovali si mé jméno. Věděli, kolik mám dětí 
a ptali se, jak se mám. A vy náhle cítíte, že je 
skutečně zajímáte. Domluvíte se s dcerou, 
že to tam na týden zkusíte. Ale už za dva 
dny vám to dítě samo řekne, že zpátky do 
staré školy nechce. Týdenní plány, vlastní 
rozvržení času na zpracování domácích 
úkolů, namísto obvyklých přepadovek pře-
dem naplánované celodenní ‚stanoviště‘. To 
znamená, že dítě celý den plní úkoly v po-
řadí, které mu vyhovuje, a dostává body 
třeba i za pomoc kamarádovi (cože, oni si 
mohou napovídat?). Individuální schůz-
ky s třídním učitelem jsou samozřejmostí. 
Jakékoliv problémy se řeší. O všem víte, 
nic se nezametá pod koberec. A nakonec? 
Už tam máte všechny děti. A víte, při čem 
jsme se s manželkou přistihli? Začali jsme 
uznávat učitelské povolání. Jsme neskonale 
vděční za jejich práci, kterou dělají a srdeč-
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zení, kde systém není příliš striktní, kde se 
potkávají různé názory. Navštívili jsme ZŠ 
Sion. Po prvním zkušebním dni syn řekl, že 
tam chce chodit, a od té doby je spokojen. 
Na Sionu oceňuji to, že všem – učitelkám 
a učitelům, vedení, rodičům – na dětech 
záleží. Velmi rád chodím na rodičovské 
schůzky, které by se na mnohých školách 
měly spíše nazývat přednáškami pro ro-
diče, protože na Sionu to jsou opravdové 
schůzky, kde se o problémech diskutuje, 
padají otázky, odpovědi, úvahy. Rád chodím 
i do školy a jednou jsem si na nástěnce ve 
škole přečetl motto ‚Sion – škola pro život 
– škola plná života‘. A ono to tak opravdu je. 
A proto jsme rádi, že takovou školu v Hrad-
ci máme a že do ní naše děti chodí.

Michal a Miriam Vojtíškovi mají 3 děti, Míša 
je v 4. třídě a Jeník ve 2. třídě ZŠ Sion, a nej-
mladší Martička je v MŠ Sion.

PŘíBĚh tŘetí – daniela 
truhláŘová

Jako dítě jsem byla zvídavá a zajímala se 
o spoustu věcí, ale školu jsem ráda nemě-
la. Výklad od učitelů mě nebavil, když jsem 
něčemu nerozuměla, nikdo mi nedal do-
statek času. A zvednout ruku a zeptat se? 
V žádném případě. Pokud by mě neshodil 
přímo učitel, tak smích spolužáků zaru-
čeně. Základní školu jsem si tedy odtrpěla 
a byla ráda, že znovu už ji absolvovat ne-
musím. Jednu výhodu však moje zkušenos-
ti ze základky měly. Rozhodla jsem se, že 
se sama stanu učitelkou a budu učit jinak! 
Když jsem se poté stala maminkou, zača-
la mě trápit myšlenka, kam jednou půjde 
moje dítě do školy. V žádném případě jsem 
ho nechtěla dát někam, kde se učí jak na 
běžícím pásu, kde se nikdo nad dětmi po-

řádně nezamýšlí, kde nikoho nezajímá, jaké 
jsou mezi dětmi vztahy a zda je něco netrá-
pí. A pak jsem narazila na Sion. Malá škola, 
kterou založila parta nadšených lidí, kteří 
měli jeden velký sen. A to bylo ono. Můžu 
říct, že to byla láska na první pohled. Hravé, 
barevné prostředí, usměvaví učitelé, kteří 
svou práci dělají, protože chtějí a proto-
že ji milují, výuka, z které dýchá uvolněná, 
klidná atmosféra. A své volby nelituji ani po 
letech. Právě naopak. Ve škole totiž nejsem 
jen jako rodič, ale nakonec jsem zde zůstala 
i jako učitelka. A s klidným srdcem můžu 
říct – učím jinak!

Daniela Truhlářová má s manželem Leošem 
dvě děti, Filip je v 8. třídě a Blanka ve 3. tří-
dě ZŠ Sion.

sPoleČnÝ sen
Naše tři příběhy spo-
juje sen o tom, že 
dětství může zůstat 
zábavné, i přes povin-
nost chodit do školy, 
a že škola může být 
místem, kde děti mo-
hou být rády. Společné mají i to, kde se sen 
stal skutečností. Nikoho nepřekvapí, že tím 
místem jsou Sion školy, které jsou již léta 
synonymem kvalitního vzdělání v rodin-
ném přátelském prostředí, díky čemuž se 
staly prestižní alternativou ke školám běž-
ným.

Jejich zakladatelem je Denis Doksanský: 
„Ať už se to nám to líbí nebo ne, děti většinu 
svého dětství stráví ve škole, dokonce více, 
než se svými rodiči. Když jsem si to uvědo-
mil, říkal jsem si, že by stálo za to, aby děti 
mohly chodit do školy, která pro ně nebude 
nutným zlem, učením pro učení, ale skuteč-
ným objevováním znalostí pro reálný život. 
Místem, kde je jim dobře, kde rozvinou své 
talenty a přijdou na to, že jsou jedineční 
a jejich sny se mohou splnit. Měl jsem štěstí, 
že stejný sen jsem sdílel s partou lidí kolem 
mě, díky nimž se stal skutečností. I nadále 
na tomto snu v Sionu pracujeme každý den.“

Jako rodiče chceme pro naše děti to nej-
lepší a nepochybně tak řešíme, v jakém 
prostředí naše dítka svá školní léta stráví. 
Možná právě vy sníte a hledáte podobně 
jako rodiče, jejichž příběhy jsme vám před-
stavili.

(red)

ně jim přejeme každý den volna, které mají 
navíc oproti jiným zaměstnáním.

Pavel a Kamila Vackovi mají 3 děti, Nelis 
v 6. třídě a Tobík v 1. třídě ZŠ Sion, nejmladší 
Miki je v MŠ Sion.

PŘíBĚh druhÝ – voJtíškovi

S manželkou jsme oba pedagogové. Učím 
studenty posledního ročníku magisterské-
ho studia strojního inženýrství. Učil jsem 
na vysokých školách na třech kontinen-
tech, a přišlo mi zvláštní, že na českých 
školách se studenti téměř na nic neptají, 
nediskutují. A pak jsem na dni vědy dělal 
s žáky první a třetí třídy na ZŠ Sion pokusy. 
Měřili jsme, jak nanočástice z automobilo-
vé dopravy ovlivňují kvalitu ovzduší ve ško-
le, a děti se ptaly, zajímaly, sdílely své názo-
ry. Umění přemýšlet, uvažovat, ptát se, to 
je všechno pro vědeckou práci nezbytné. 
Proto někdy lidé přirovnávají vědce k ma-
lým dětem. A v těch dětech to je. Pak ale 
přijdou do typické české státní školy, kde 
musí tiše sedět v lavicích, poslouchat, na 
nic se neptat, a to v nich tu zvědavost za-
bije, a hrozně těžko se k tomu vracejí. Když 
nejstarší syn nastupoval do školy, kladl 
jsem učitelce na srdce, aby syna neodradila 
od školy, od vzdělávání. Uměl číst, psát, po-
čítat, požádal jsem ji, aby, nemá-li v hodině 
co dělat, dostal úkoly navíc. Samozřejmě to 
neudělala. Po pár týdnech si syn vybudoval 
ke škole averzi, nechtěl tam. Rozhodli jsme 
se tedy najít takovou školu, která tu je pro 
děti, a ne sama pro sebe. Nechtěli jsme pří-
liš velkou alternativu – ta stojí na pár nad-
šencích, po pár letech může nadšení vypr-
chat a škola skončit. Hledali jsme školu, kde 
funguje systém, který ustojí případná ze-
mětřesení, která nastávají ve většině zaří-
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lucie ernestová:

Mé hry jsou 
testovány na dětech

Vaše  děti  vás  motivovaly  vystoupit 
z komfortní zóny a začít tvořit. Jak se 
jim to podařilo?
Když byli kluci malí, často jsem s nimi hrála 
hry. Dlouhé hry je však po chvilce přesta-
ly bavit. Nesnášeli vyhazování u Člověče, 
nezlob se! Jakmile brácha vyhodil bráchu 
obvykle končila hra a všechno letělo ze 
stolu. A když jsme koupili nějakou novou 
hru, pokaždé měla pravidla natolik dlouhá 
a složitá, že to otrávilo nejen děti, ale i mě. 
Odjakživa jsem byla zvyklá, že když mi něco 
chybí, tak si to vyrobím. Proto jsem si řekla, 
proč nevymyslet hru, která by je opravdu 
bavila. Taková však musí být na míru ušitá 
jejich představám, potřebám a zájmům. Za-
čala jsem odpozorovávat, co kluky nejvíce 
baví. Jejich požadavkem bylo, aby si u toho 
užili hodně legrace. Mám ráda, když se děti 
smějí. A mou největší inspirací bylo, čemu 
všemu se chechtají. Já sama naopak lpěla 
na tom, aby pravidla byla jednoduchá a in-
tuitivní. Tenkrát měli rádi vláčky, první hra 
byla tedy o mašinkách.

A jaké byly další?
Jak kluci odrůstali, vytvářela jsem strate-
gičtější a složitější hry a volila témata podle 
toho, co je zrovna zajímalo. A tak vznikaly 
hry o dinosaurech, o starověkých chrá-
mech, o pirátech, o zvířátkách. Na svém 
kontě mám nyní pět herních sad. Jelikož 
jsem hry tvořila paralelně s vývojem kluků, 
jsou určeny pro děti od 3 let až po první 
stupeň základní školy. V každém setu jsou 
čtyři herní plány. Jmenují se Veselé hry, 
Zvířátkové, Dobrodružné, Cestovatelské 
a Přírodovědné. Poslední moje hra byla ka-
retní Magicon. Hra je obrázková. Na každé 

Také jste jako malí nesnášeli, když vaši figurku v Člověče, nezlob se! těsně před domečkem někdo drze smetl ze stolu? 
Křivda, zlost, smutek, někdy i pláč dětí dohnal Lucii Ernestovou vymýšlet a vytvářet pro ně vlastní hry. Jednodušší, 
rychlejší na vysvětlení a plné zábavy. A slaví s nimi úspěch nejen doma, ale i v Estonsku nebo Nizozemsku. Rozená 
Hradečačka a máma dvou kluků toho ale dělá ještě mnohem víc – tvoří inspirační karty, hraje ping pong, předcvičuje 

jógu, cestuje. „Nezastavím se, ale miluju to,“ usmívá se.

kartě je nějaká postava či místo. Děti kro-
mě toho, že s ní mohou hrát hru podobnou 
Prší nebo Kvartetu, mohou tvořit i zajímavý 
fantasy příběh.

V čem jsou vaše hry odlišné od těch, 
na  které  běžně  narazíme  v  obcho-
dech?
Jsou tak akorát rychlé a tak akorát složi-
té. Slouží nejen k zábavě, ale zároveň děti 
vzdělávají a bystří jim myšlení. U Veselých 
her si třeba rozšiřují slovní zásobu, u Zví-
řátkových poznávají různé živočichy, ale 
také trénují správnou výslovnost hlásek. 
Smyslem Dobrodružných her je zase hra-
vé učení matematiky a písmenek. Díky 
Cestovatelským hrám získávají základní 
zeměpisné znalosti, Přírodovědné je zase 
seznamují s přírodou, a také je učí anglicky. 

„Lidé nejsou nešťastní kvůli 
tomu, že si nepamatují velkou 
násobilku, ale že spolu neumí 

komunikovat.“

Knížkohry a karetní hra Magicon pro děti.
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Navíc, menší děti a předškoláci mají rádi, 
když hra běží a nemusí nad ní moc pře-
mýšlet a rozhodovat se. Oni to de facto ani 
moc neumí, brzdí je to, a proto je takové hry 
rychle omrzí. Mé hry jsou také skladné. Jsou 
to takzvané knížkohry, vyrobené formou le-
porel. I pravidla jsou součástí, bývají vepsa-
ná přímo do plánu nebo vedle. Vzpomínám 
si totiž, jak mě vždycky rozčilovaly obrov-
ské krabice, ve kterých se většinou skrývala 
nesrovnatelně menší hra. Mé hry tak sice 
nejsou v regálech obchodu vidět úplně na 
první pohled, ale zase jsou praktické. Vý-
borně se hodí i na cesty, strčíte je jednoduše 
do batohu.

Hry  nejen  vymýšlíte,  ale  také  si  je 
sama  ilustrujete.  Jak dlouho  vám  tr-
vala jedna hra – když to vezmeme od 
nápadu, přes realizaci až po samotné 
finále, kdy je připravena ke hře?
Jelikož témata byla jasná, nebylo to nijak 
složité a myšlenka přišla sama od sebe. Pra-
vidla jsem chtěla udělat jednoduše. Snažila 
jsem se tedy takový herní princip najít. Vět-
šina pravidel v mých hrách není nová, dávno 
se používají. Tady toho člověk moc nového 
nevymyslí. Ostatně není ani důvod – pro mě 
bylo podstatné, aby byla intuitivní a hráč 
okamžitě věděl, co má dělat. Jeden set mi 

zabral zhruba rok. Vedle nápadu, pravidel 
a ilustrace je tam spousta dalších kompo-
nentů, jako figurky, látkové pytlíčky a další.

Jak  se  to  člověku  stane,  že  z  vystu-
dované  architekty  a  posléze  grafič-
ky,  přejde  k  obyčejné  tužce  a  papíru 
a kreslí obrázky?
Já jsem chtěla být výtvarnicí od mala. Ne-
ustále jsem si kreslila. Dokonce jsem na-
vštěvovala i ZUŠ Střezina. Po základce jsem 
chtěla jít na uměleckou školu, jenže rodiče 
mě poslali na stavebku. Stále mě to však 
táhlo k uměleckému vyjádření, a tak jsem po 
maturitě šla na architekturu. Po studiích mě 
ale začaly bavit grafické programy, konečně 
jsem mohla dělat něco výtvarného. Respek-
tive se k tomu alespoň přiblížila. Tenkrát, 
když jsem vycházela z osmičky, se rodiče 
neohlíželi na můj talent, ale co je praktické 
do života. Což není dobře, rodič by měl být 
pro dítě moudrým průvodcem a naučit ho 
rozvíjet svůj talent. Podle slov uznávaného 
spisovatele, lékaře a lektora Deepaka Chop-
ry existuje až padesát témat talentu, které 
můžeme mít. Přitom každý člověk jich má 
alespoň čtyři nebo pět. Jde tedy jen o to po-
chopit důvod, proč jsme se narodili a jaké 
jsou naše talenty, a ty se naučit dobře vy-
užívat.

Vy jste ten svůj důvod zřejmě pocho-
pila a svůj talent využíváte i pro ilust-
rování barevných inspiračních karet.
Ano, navíc tento nápad přišel také s dětmi. 
Všímala jsem si, jak se ve školce a ve škole 
potýkají s vlastní nespokojeností, prochá-
zí si krizovými obdobími, mají pocity sklí-
čenosti, kterým nerozumí. Chtěla jsem, 
aby rozuměli sobě, svým pocitům a uměli 
s nimi naložit. Proto vznikly obrázky na dů-
ležitá životní témata, která je archetypálně 
vystihují. Kresby mají v člověku vyvolávat 
nějaké reakce. Jsme zvyklí informace získá-
vat z psaného textu, přičemž naše vizuální 
vnímání je o stovky tisíc let starší a pro-
pracovanější. Zrakem vnímáme mnohem 
víc. Moudra, která u obrázků jsou, byla již 
tisíckrát vyřčena, napsána, zhudebněna, 
zfilmována, ale přesto opomenuta a velmi 
rychle zapomenuta. Chtěla jsem je zhmot-
nit, dát jim tvář, díky které na ně nezapo-
meneme, a naopak v nás vyvolají nějaké 
myšlenky a pocity.

Kartičky  mají  ale  přimět  lidi  spolu 
mluvit. Na jakém principu to funguje?
Hodně s nimi pracují koučové, učitelé, 
psychologové, rodiče, partneři, ale i lidé, 
které trápí smutek a samota. Vytáhnete si 
nějakou kartu a ta vám leccos napoví. Řek-
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něme, že to bude karta Cesta ze smutku. 
Přečtete si, co je na ní napsáno: Přijmi kaž-
dý smutek a úzkost jako příležitost k tomu, 
aby ses něco o sobě naučil. Hledej střípky 
radosti, které ti z něho pomůžou. Nauč se 
proměňovat sílu smutku a temnoty v ra-
dost a světlo. Můžete s tím souhlasit, či ne-
souhlasit. Ale už o tom přemýšlíte a vyvolá 
to ve vás sled nějakých myšlenek z vašeho 
nevědomí. A je velmi zajímavé dostat se do 
pozice pozorovatele a sledovat, jaké myš-
lenky k vám přicházejí.

Znamená  to  tedy,  že  když  se  třeba 
pohádám s partnerem a  jsem z  toho 
smutná,  mám  hledat  důvody,  proč 
s ním, lidově řečeno, nevyrazit dveře?
To je vaše interpretace, vaše myšlenka. 
Někomu jinému vytane při pohledu na 
kartičku něco úplně jiného. Vybaví se mu 
jeho zkušenosti a prožitky. Člověk si nad 
ní může i uvědomit, co ho vlastně z toho 
smutku tahá – hudba, tanec, procházka, 
uklízení. Nemusí jít o psychoanalytické 
řešení, ale naprosto jednoduché věci. Je-
den buddhistický příběh říká, že smutek 
je hromada hnoje, kterou kousek po kous-
ku odvozíte ze svého nitra, místo abyste 
s ní páchla kolem sebe. Čím větší hroma-
du těžkostí zvládnete, tím krásnější bude 
vaše zahrada. Představte si každou emoci 
(vztek, smutek) jako energii, která s vámi 
něco dělá, a je potřeba ji nechat projít. 
Smyslem kartiček je rozvířit naše pole 
nevědomí a nechat z něj plynout myšlen-
ky, odpovědi, které nám pomáhají chápat 
sami sebe, nebo ostatní.

Zmiňovala  jste  ale,  že  je  používají 
i učitelé a psychologové.

párům otevírat důvěrná témata a hledat 
odpovědi.

Která je vaše nejoblíbenější?
Tvořivost a Samota. Ráda se nořím do své-
ho vlastního vnitřního světa a samota je 
příležitost, jak vnímat nejen sebe, ale i své 
okolí. Rozhodně nejsem introvert, jenom 
umím být sama se sebou. A díky tvořivos-
ti neustále hledám lepší a krásnější řešení 
pro cokoliv na světě. Tvořím svůj život, své 
vize, své vztahy.

Vy jste dokonce i na nějaký čas odje-
la, abyste mohla být sama.
Ano, bylo to po dvanácti letech manželství, 
rodičovství a pracovního nasazení. S man-
želem jsme hodně cestovali, pak se vzali, 
měli děti, založili grafické studio a celé to 
období bylo hodně intenzivní. Jako žena 
jsem byla na roztrhání. Musela jsem uspo-
kojit potřeby dětí, manžela a práce. Nemě-
la jsem čas sama na sebe, nezastavila jsem 
se. Ale jelikož to všechno miluju a nechtěla 
jsem vyhořet, řekla jsem si, že odjedu na 
měsíc do Indie. A bylo to nejlepší rozhod-
nutí. Čtrnáct dní jen jóga a pak čtrnáct dní 
u moře. Byla jsem v absolutní rovnováze. 
Mohla jsem vstávat, spát a tvořit, kdy chci. 
Plavala jsem si ve svobodném čase. Klid, 
ticho a moc přítomného okamžiku, ze kte-
rého pramení pocit spokojenosti. Nechala 
jsem myšlenky volně plynout a užívala si ty 
chvilky. Po měsíci jsem se zase vrátila ke 
„kořenům“, ale byla jsem to opět já.

Adéla Němečková 
foto: archiv Lucie Ernestové

Lucie Ernestová

• Narodila se roku 1973 v Hradci 
Králové.

• Nyní žije se svými dětmi 
a manželem ve vesnici 
Maskovice poblíž Benešova.

• Když zrovna neplní skicák 
kresbami, ráda medituje, 
předcvičuje jógu a hraje 
ping-pong.

• Její celoživotní láskou je 
cestování. Z cest si přiváží nejen 
zážitky a zkušenosti, ale také 
inspiraci.

• Nakladatelství REBO koupilo 
její autorská práva do celého 
světa, a tak se její hry prodávají 
i v Nizozemsku a v Estonsku.

S kartami pracují učitelé od mateřských 
školek. V dnešní době je nadmíru důležité 
rozvíjet u dětí měkké dovednosti, emoční 
inteligenci a otevřenost. Lidé nejsou ne-
šťastní kvůli tomu, že si nepamatují velkou 
násobilku, ale že spolu neumí komunikovat, 
nerozumí sami sobě, neumí zvládat krizo-
vé situace, nedokáží vyjít s kolegou nebo 
s partnerem. Právě kartičky jsou praktic-
kým nástrojem pro učitele a školního psy-
chologa, jak o těchto životně důležitých té-
matech mluvit. Konkrétně u psychoterapie 
je potřeba pracovat s intuitivní a nevědo-
mou složkou víc než s logickou.

Která kartička byla vaše první?
Rozhodnout se. Na začátku jsem vůbec 
nevěřila, že bych byla schopná takové kar-
tičky vytvořit. Když jsem si ale věnovala 
důvěru, byla jsem sama překvapená, že to 
najednou šlo, a obrázek přišel sám od sebe. 
Rozhodla jsem se tedy, že to zkusím a pus-
tila se do další.

Máte dvě  sady karet  – Cesta  k  sobě 
a  Cesta  životem.  Chystáte  ještě  ně-
jaké?
Velmi pomalu vznikají partnerské karty 
s tématy, která se týkají samotných vztahů. 
Já si totiž myslím, že když se dva lidé milují, 
dokážou vést hovor v poklidu a naslouchat 
tomu druhému. Když lidé mluví ze srdce 
a naslouchají ze srdce, tak náhle zjistí, že 
nemají ani důvod ke konfliktu. V momen-
tě, kdy vyjadřujeme své upřímné pocity (ať 
jsou jakékoliv), tak se stáváme dobrovolně 
zranitelní. A ten druhý nemá sílu vás ně-
jak zraňovat. Naslouchá vám a poznává vás 
blíž a blíž. A to bude právě smyslem těchto 
karet - předcházet konfliktům. Pomohou 

Inspirativní karty Cesta k sobě.
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stovkami vyvalujících se lachtanů. Ač jsou 
lachtani zřejmě největším lákadlem, i vý-
hled na sanfranciskou zátoku stojí za to. 
Přímo před vašima očima se rozkládá zná-
mý Alcatraz – bývalá věznice, kde si odpy-
kával svůj trest neméně známý Al Capone. 
Po levé ruce se pak tyčí majestátný most 
Golden Gate, který je jednoznačně perlou 
metropole. Spojuje San Francisco s Marin 
County. Každý ví, že ve skutečnosti není 
zlatý, jak by se mohlo podle názvu zdát, 
ale cihlově červený. Tato barva je dobře 
viditelná v mlze, která je pro tuto oblast 
tolik typická. Zašel jsem také do čtvrti 
zvané Russian Hill, která je pojmenována 
po ruských námořnících. Nejvyhledáva-

nějším turistickým cílem je zde ulice Lom-
bard Street. Není to proto, že je lemována 
honosnými domy, ale především pro své 
velmi prudké stoupání, které bylo vyřeše-
no osmi zatáčkami. Když jsem se nabažil 
pohledem na ulici, která se pyšní největ-
ším počtem serpetin na světě, zavolal jsem 
majiteli mého vysněného Lincolna, že 
jsem přiletěl a pro auto si do Sacramenta, 
hlavního města Kalifornie, přijedu zítra. Ze 
sluchátka se však ozvalo, že nabídka Lin-
colna už není aktuální. Před čtrnácti dny 
ho prodal. Byl to docela hustý „aha“ a „sa-
kra“ moment. Jsem v Americe a nemám 
auto. První, co jsem udělal, bylo, že jsem 
skoupil všechny inzertní noviny. Řekl jsem 

On the road
Psal se rok 2005 a příběh mého malého dobrodružství započal touhou po starém americkém autě. Dlouho jsem vybíral 
na internetu a v různých časopisech, až jsem narazil na jeden inzerát. Šlo o model auta Lincoln z roku 1968. S majite-
lem jsme si prakticky hned plácli. Nic mi tedy už nebránilo koupit letenku a vyrazit vstříc San Franciscu. V ten moment 

jsem však ještě netušil, že se z jednoho nevinného nákupu vyklube čtrnáctidenní roadtrip.

san Francisco

„If you’re going to San Francisco,“ pobru-
kuju si slavný hit od Scotta McKenzieho, 
mezitímco mé letadlo šťastně přistává na 
ranveji. San Francisco leží ve státě Kalifor-
nie, tedy na západním pobřeží USA. Měl 
jsem v plánu si ho projít a pro auto si zajet 
druhý den. Prošel jsem se po přístavním 
molu Pier 39, které je proslulé zejména 

Zdeněk Rýdl
protřelý cestovatel 
z hradce králové
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ku a zaplatil. Na dopravním inspektorátu 
jsem si vyřídil převozní značku, takový pa-
pírek, který se nalepí na zadní sklo a napí-
šete na něj, odkud a kam auto převážíte.

PaciFic coast highWay
Tak jsem měl auto, o kterém jsem na sto 
procent věděl, že jde nastartovat, ujede 
třicet metrů a umí couvat. A s takovou 
jsem vyrazil do Huntington Beach v Kali-
fornii, kde jsem si domluvil práci. Měl jsem 
totiž s sebou jen peníze na auto a něco 
málo pro sebe. Chtěl jsem si v Americe 
vydělat na převoz auta lodí do ČR. Neláka-
lo mě jet vnitrozemí po obyčejné dálnici, 
která spojuje San Francisco s Los Angeles, 
kdy tuto vzdálenost jedete celý den, mož-
ná půl, když máte štěstí a dobré auto. Já jel 
po takzvané jedničce neboli Pacific Coast 

Highway, což je cesta lemující pobřeží Ti-
chého oceánu. Zde víc, než kde jinde, platí 
známé rčení, že cesta je cíl. Je sice delší 
a klikatá, ale zato plná přírodních krás, až 
člověk pomalu neví, kterým směrem kou-
kat. Značky omezující rychlost jsou zde 
naprosto zbytečné. Dechberoucí výhledy 
fungují lépe. Po pravé straně nevidíte nic 
než úchvatný oceán. A vlevo se nad vámi 
tyčí monumentální hory. Byl to pohled 
na dvě nádherné kulisy, který se jen tak 
neokouká. Hned pod San Franciscem je 
městečko Monterey s nádherným rybář-
ským přístavem a kotvištěm jachet. Odtud 
vede 17-Mile Drive, malebná vyhlídková 
cesta lemovaná cypriši, kde jsem si připa-
dal jak v jiném světě. Všichni, co tam byli, 
mi říkali, že tuto trasu nesmím za žádnou 
cenu vynechat. Nechal jsem se tedy zlákat 
vidinou nádherné scenérie útesů a hor, 
honosných sídel a golfových hřišť. Jenže 

si, že bez auta zkrátka neodjedu. Prohlíd-
ka města se tak protáhla na dva dny a pa-
mátky vystřídaly americký veterány, po 
kterých jsem se obhlížel. Po dvou dnech 
marného pátrání jsem ho objevil, stál za-
parkovaný u autoservisu. Byl to Chrysler 
New Yorker coupe z roku 1965 – prostě 
taková dlouhá placatá amerika. Auto se mi 
moc líbilo a chtěl jsem si udělat test-drive. 
Majitel s tím neměl problém, ale mohlo 
to být jen na jeho pozemku. Jelikož auto 
nemělo pojištění a zaplacenou značku, 
nechtěl nic riskovat. Podotýkám, že jeho 
pozemek měl sotva třicet metrů. Tak jsem 
zařadil jedničku, popojel, zařadil zpáteč-
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k legendární Route 66, rozhodl jsem se na 
kousek podívat. Pravá Route 66 už totiž 
není celá propojená. Některé její úseky 
nyní tvoří část nových silnic a zbytek byl 
ponechán svému osudu. Dříve měřila přes 
tři tisíce kilometrů a spojovala Východ se 
Západem, vedla z Chicaga do Los Angeles. 
Některé úseky chátrají, ale najdou se i ta-
kové, které jsou stále zachovalé a slouží 
jako turistická atrakce. Takovým je napří-
klad úsek protínající městečko Williams. 

Podél cesty zůstalo sice jen okolo čtyřiceti 
domů, z toho deset obydlených, a pár sou-
venir shopů, jinak zhola nic, jednoznačně 
si ale zaslouží návštěvu. Mé auto zřejmě 
s tamějším prostředím souznělo natolik, 
že se rozhodlo tu zůstat. Když jsem totiž 
v městečku zastavil, vypovědělo mi službu. 
Nechtělo nastartovat a přestalo dobíjet. 
Naštěstí jsem měl s sebou hodně nářadí – 
univerzální nožík s kleštěmi a malý šrou-
bovák. Nebudu lhát, velkou parádu jsem 

k mé smůle byla nízká oblačnost a před 
sebou jsem viděl jen cestu a mraky. Byl 
jsem jak v letadle. Alespoň můžu tvrdit, že 
jsem jel v oblacích.

huntington Beach
Přijel jsem tedy do cílové stanice, a sice 
Huntington Beach. Odsud pochází na-
příklad kapela The Offspring. Je až s po-
divem, že toto město je kolébkou surfin-
gu. Moře je tu totiž proklatě studené. Po 
mém příjezdu na mě čekalo další nemilé 
překvapení, žádná práce nebude. Od své 
známé jsem však dostal kontakt na něko-
ho v Las Vegas. Proč se nepodívat do měs-
ta hříchu a zábavy, říkal jsem si. Problém 
však nastal v okamžiku, kdy jsem si uvědo-
mil, že auto nemá platné značky. Ta pře-
vozní byla jen do Huntington Beach. Každý 
rok se tu platí takzvaná stickerska, která 
má pokaždé jinou barvu. Místní policisté 
vědí, jaká je tento rok, jaká byla loni a jaká 
předloni. Tu, co jsem měl na autě já, byla 
z roku 1999, a těžko definovat její původní 
barvu. Každopádně jsem si lámal hlavu, co 
budu dělat. Poblíž ale stálo opuštěné, vy-
kradené auto, které mi hrálo do karet. Na 
sobě totiž mělo nalepené několik značek. 
Opatrně jsem žiletkou vypreparoval letoš-
ní barvu a slavnostně nalepil. Nyní už jsem 
se mohl jen modlit, aby mě nezastavili. 
Známka sice barevně ladila s tou letošní, 
ale byla z jiného roku. Sázel jsem však na 
to, že v Americe to není jako u nás. Když 
policisté nemají důvod, nezastaví vás. Na-
mátkové kontroly se tu nedělají. A tak jsem 
vyrazil. Další zastávka: Las Vegas.

route 66
Valím si to tentokrát už po dálnici, ale 
stále mi dělají společnost úchvatná pa-
noramata hor. Když jsem se pomalu blížil 
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ně za vše. Pak jsem ale zjistil, že to bylo 
parkoviště pro personál. Stane se. Ulice 
The Strip je plná rozhlehlých hotelových 
komplexů a casin, které se doslova před-
hánějí. A je tak trochu pravidlem, že u ka-
ždého hotelu musí být atrakce, která vám 
vyrazí dech. Do města jsem přijel v deset 
hodin večer a až do čtvrté hodiny ranní 
jsem se procházel. Neoženil jsem se, na 
ruletu si netroufnul, ale říká se, že kdo je 
v Las Vegas a nehraje, jakoby v Las Ve-
gas ani nebyl. Rozhodl jsem se tedy zku-
sit nějaký automat. Když jsem ale přišel 
do prvního casina, zhrozil jsem se, jaký 
je tam nepořádek. Vedle každého auto-
matu byly poházené bílé plastové kelím-
ky od piva. V momentě, kdy jsem pak ale 
u jednoho z nich seděl a začala se blížit 
výhra, pochopil jsem význam poházených 
kelímků. Nebyly od piva, jak jsem se do-
mníval, ale na výhry. V momentě se mi 
totiž z automatu začaly sypat deseťáky. 
Vyhrál jsem sice jen 40 dolarů, ale pocit 
to byl hřejivý, když se ozvalo cinkání těch 
malých drobáků. Ještě, než jsem do Las 
Vegas přijížděl, volal jsem na ten kontakt, 
co jsem dostal v Huntington Beach. Ale 
opět štěstí nestálo na mé straně, paní 
už dva měsíce ve Vegas nebyla. Takže co 
dál? Poslední záchytný bod je Key West 
na Floridě, kde jsem už jednou byl a mám 
tam známé. Dal jsem tedy sbohem městu 
neomezených možností a pokračoval dál 
v krasojízdě.

hoover dam

Neodpustil bych si, kdybych nepřibrzdil 
u Hoover Damu – monstrózní přehrady 
na řece Colorado, která od sebe odděluje 
státy Nevada a Arizona. Nejenže se jedná 
o hranici dvou států, ale je to také hranice 
časového pásma. Přehrada je stavěná jako 
pyramida, tedy navrstvená na sobě. Šířka 
základu má zhruba 200 metrů a zužuje 
se do nějakých 15 metrů. Kolos je vysoký 
přes 220 metrů, a je tak druhou nejvyšší 
přehradou v USA. Říká se, že pojme to-
lik vody, kolik proteče řekou Colorado za 
dva roky! Mimo jiné, jsem byl jako Čech 
hrdý, neboť na stavbě přehrady se po-
dílela i spousta Čechů, jak mi prozradila 
pamětní deska zde umístěná. Chtěl jsem 
si také ověřit, zda je pravda, že na Hoover 
Dam nevylejete lahev. A je tomu skuteč-
ně tak. Díky vírům, které tam jsou, voda 
nepadá dolů, ale okamžitě teče nahoru. 
Dnes, když byste jeli z Las Vegas směr 
Grand Canyon, přehradu už bohužel mi-
nete, a z auta ji moc neuvidíte. Vede tam 
totiž nová cesta a přehrada je díky tomu 
přemostěná, takže už nepojedete kolem 
ní, ale nad ní. Nebýt Hoover Damu, ne-
mohlo by město Las Vegas vyrůst do ta-
kové podoby, v jaké ho známe dnes. Na 
začátku 20. století tam totiž žilo jen pár 
tisíc obyvatel. A jen díky vodě a energii 
z přehrady město vyrostlo do své dnešní 
velikosti.

s tím neudělal. Naštěstí, místní se nade 
mnou slitovali a dojeli do nejbližšího měs-
ta pro nový alternátor. Velkou výhodou 
je, že v Americe bez problému seženete 
náhradní díly na staré modely aut. Není 
to jak tady, když budete chtít něco na 
stodvacítku, už nic v běžných prodejnách 
autodílů nekoupíte. Tak jsme to opravili 
a jelo se dál.

las vegas
Už byla tma, když jsem mával ve zpětném 
zrcátku živému skanzenu Route 66. Po 
cestě jsem začal potkávat obrovské svě-
telné billboardy, lákající mě do Vegas. Po 
pár ujetých mílích jsem skutečně dorazil 
do neuvěřitelně osvětleného, blikajícího, 
barevného, kýčovitého a živého města. 
Jel jsem do centra dění – místní ho na-
zývají The Strip – a zaparkoval u prohnu-
tého hotelu Bellagio, který svým vzhle-
dem dominuje celému Stripu. Nikdo po 
mně nechtěl nic zaplatit, až jsem se divil, 
protože v Las Vegas platíte všude, a hlav-
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dodnes. Dlouho jsem otáčel hlavu dopra-
va a doleva. Ta hloubka, šířka, délka, až mi 
přejel mráz po zádech a sevřel se mi žalu-
dek. Kam až oko dohlédlo stále jen Grand 
Canyon. Nebyla to jen nějaká díra v zemi, 
byla to neskutečně obrovská díra v zemi. 
Se svou délkou 446 km patří mezi nejdel-
ší kaňony na světě. Byl vytvářen proudy 
řeky Colorado v průběhu několika mili-
onů let a v nejhlubším místě má až 1600 
metrů. Okamžitě jsem se vrátil pro foťák, 
a i přesto, že kaňon není moc fotogenic-
ký, vycvakal jsem na něm film a půl. Stá-
le zde můžete vidět autentické indiánské 
věže, ze kterých si dávali přes celý Grand 
Canyon znamení. V nich byla umístěna 
zrcadla, která využívala odlesky. A také 
barevné filtry, přes které posílali kouřové 
signály.

nové meXiko
Když jsem se nabažil Grand Canyonu, vy-
razil jsem do Nového Mexika. Jelikož jsem 
měl auto z Kalifornie, tak mělo odpojené 

topení. Na co taky v Kalifornii topení, že? 
A na co já bych potřeboval topení, když 
jedu jihem z Kalifornie na Floridu? Tak si 
jedu tím Novým Mexikem a najednou se 
mi zdá, že začíná sněžit! A ani ne za pár 
vteřin se rozpoutala sněhová vánice. Ve 
státě, pro který je typické suché podnebí 
a jeho velkou část pokrývají pouště. V prv-
ním městečku jsem zastavil, abych natan-
koval. Nedá mi to a ptám se, jestli je nor-
mální, že tady v tomto období sněží. Bylo 
mi řečeno, že ano, že tak jednou za deset 
let tu hezky zachumelí. Nezbývalo mi tedy 
nic jiného než na sebe obléknout všech-
no, co jsem měl. To ovšem obsahovalo jen 
jedny dlouhý kalhoty, jedny kraťasy, dvě 
trika, mikinu a bundu. Jenže po chvilce mi 
byla zase zima a poslední záchranou byl 
spacák, do kterého jsem se celý zabalil. 
Koukaly mi jen nohy. I volant jsem držel 
skrz něj. Jenže, pro místní je sněhová váni-
ce zřejmě stejná kalamita, co pro Pražáky, 
takže se najednou provoz zastavil. Všichni 
stáli v pravém pruhu a v levém nikdo. Tak 
jsme tam tak stáli, minutu, pět, deset, pat-
náct, když už to přesáhlo kritických třicet 

grand canyon

Posléze jsem frčel pouští a Arizonou, kde 
jsou desítky čtverečních mil hnědoo-
ranžových, místy zelených plání, bez je-
diného člověka. Jen cesta, žlutá čára, já 
a Chrysler. V létě tu dosahují teploty až 
50 °C. A jak si jedu, tak míjím jeden uka-
zatel na Grand Canyon za druhým. Neměl 
jsem v plánu tam jet. Viděl jsem ho v kníž-
kách a v televizi už nesčetněkrát. Navíc 
by to pro mě byla zajížďka takových 200 
až 300 mil. Když ale míjím už asi šestou 
odbočku, najednou zatáčím volant doleva 
a jedu se na tu slavnou díru v zemi podívat. 
Přijel jsem do městečka, zaplatil vstup, je-
likož jde o národní park, zaparkoval a šel 
se projít. Ani foťák jsem si nebral. Grand 
Canyon jsem zatím neviděl, protože všude 
okolo to bylo zarostlé. Prošel jsem hou-
štím a lesíkem, a náhle se přede mnou 
otevřela neuvěřitelná scenérie, až mi údi-
vem spadla brada, a to doslova. Kdyby mě 
někdo v tu chvíli pozoroval, musel by si 
ťukat na čelo. Několik vteřin jsem nevěřil 
vlastním očím a v podstatě jim nevěřím 
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v ohradě na pozemku majitele. V ohradě se 
sice zrovna pásly krávy, ale vzal jsem foťák 
a šel se na ně mrknout z blízka. Když jsem 
se pak vracel zpátky, koukal jsem, že krávy 
už se nepasou, nýbrž na mě taky koukají. 
Zastavil jsem a v tu chvíli si uvědomil, že to 
nejsou krávy, ale býci. Jeden z nich ke mně 
popoběhl. Zřejmě si chtěl hrát, já však ne. 
Pro jistotu jsem si tedy svlékl oranžovou 
bundu a přidal do kroku. Jenže on taky. 
Bylo to o fous, v momentě, kdy jsem zavřel 
vrátka, býček do nich narazil a já si s výde-
chem utřel čelo. Na karosériích aut se po-
depsal čas. A jsou také milionkrát přestří-
kané, protože každý turista si na ně chce 
pochopitelně něco namalovat či napsat. 
Vím, že dokonce jedna česká expedice na 
jeden z nich namalovala českou vlajku. Ale 
od toho tam jsou. Já jsem tedy na žádném 
svou značku nenechal, jenom jsem si je 
vyfotil a málem si potykal s býčkem.

Florida
A jelo se k moři. Zastávku jsem si ještě 
udělal v New Orleans – nemohl jsem vyne-
chat slavnou Bourbon street. Ulice je zná-
má především pro své bary a striptýzové 
kluby. V každém z nich večer hraje živá 
hudba. Tamější atmosféra byla nepopsa-
telná. V jednom hráli jazz, ve druhém rock, 
v dalším hrál někdo jen na kytaru. Neobje-
vil jsem hospodu, kde by nebyla živá mu-
zika. A je jedno, jestli to je band o více li-
dech, nebo jeden člověk hrající na nástroj. 
Poté jsem projel hlavním městem Floridy 
– Tallahassee, přes Jacksonville do Dayto-
na Beach, která je kolébkou jednoho z nej-
větších srazů Harleyů. V Daytona Beach 
jsem si autem projel pláž. Písek je tam to-

tiž tvrdý, takže na pláž můžete i autem, jen 
před přílivem musíte zase odjet. Po této 
poslední krátké zastávce jsem konečně po 
dvou týdnech šťastně dojel na Key West, 
kde jsem sehnal práci a mohl auto poslat 
domů. Samozřejmě napakované spousty 
věcí. Vezl jsem například kolo, gril, volno 
bylo jen na místě pro řidiče. I pod nohama 
jsem měl kus lodního motoru pro kama-
ráda. Když jsem auto odvážel, hnulo se ve 
mně svědomí a raději zvolil cestu v noci, 
přece jen jsem neměl platnou značku. Na 
kraji Miami jsem však narazil na policejní 
hlídku. Stále mě svíral nepříjemný pocit, 
a tak jsem raději zastavil a šel k nim. Po-
zdravil jsem a poprosil, aby mi ukázali ces-
tu, protože jsem se ztratil. Oni mi poradili, 
mile jsme si popovídali, já nasedl do auta, 
oni mi ještě zamávali a bylo to. Auto jsem 
si vyzvedl poté v Německu, kde jsem opět 
musel zaplatit převozní značku, abych 
s ním mohl odjet do Čech. Když jsem však 
dojel na hranice (tenkrát ještě fungovaly), 
nechtěly mě pustit, protože jsem měl kou-
pené převozní značky pouze po Německu 
a s nimi do ČR nemůžu. Tak jsem odlepil 
německý a nalepil americký. Paradoxně 
jsem s neplatnou americkou značkou pro-
jel nejen Ameriku, ale díky nim i Česko.

A to je konec mého spontánního americ-
kého roadtripu. Říká se, že neplánované 
akce jsou většinou nejlepší. Dostanete se 
tak na místa, kde jste nikdy předtím neby-
li. Tak sbalte batoh a vyrazte na cesty. Je 
dost pravděpodobné, že vás čeká zážitek, 
na který do konce života nezapomenete. 
Šťastnou cestu!

zaznamenala: Adéla Němečková 
foto: archiv Zdeňka Rýdla

minut a já se klepal jak ratlík, nedalo mi to 
a vylezl jsem ven. Nohou jsem zkoušel po-
vrch, zda klouže. Neklouzalo to, prostě jen 
zasněžená silnice. Jelikož mě hnala zima, 
dal jsem blinkr, stočil volant a jel. Zkusil 
jsem i prošlápnout brzdy a auto stálo hned 
na místě. Ve zpětném zrcátku jsem pak vi-
děl, jak i ostatní začínají blikat a následují 
mé stopy.

amarillo
Úspěšně jsem jel dál a sníh se přestal 
sypat. Mým dalším cílem bylo Amarillo 
v Texasu. Amarillo je malé městečko, kde 
v podstatě skoro nic není, až na ikonický 
Cadillac Ranch. V 70. letech zde žil bohatý 
rancher, jehož vášní byly Cadillacy. Sám 
měl jen dva a rozhodl se koupit od lidí 
dalších osm fungl nových. Všechny pak 
zapíchal do země, jen tak, jako umělecké 
dílo. A dodnes tam z prašného Texaského 
pole trčí. Akorát jsou již za tu dobu o dvě 
míle posunuty kvůli cestě a rozšiřujícímu 
se městečku. Umístěná jsou však stále 
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Hradec 
KrálovéNew 

Hradec

obyvatel na Krymu jmenovalo, se stal novým 
domovem části Východočechů jen na nece-
lé tři dekády, než zamířili hledat štěstí právě 
do Severní Ameriky.

Když se potom zasloužilí poutníci u řeky 
Green River v Severní Dakotě usadili, dlou-
ho přemýšleli, jak svůj nový domov pojme-
novat. Chvíli to vypadalo, že vyhraje (New) 
Chrudim, ze které pocházela většina rodin, 
kvůli horší výslovnosti v angličtině však na-
konec zvítězil New Hradec. Až posléze se 

ukázalo, že anglicky mluvícím dělá potíže 
i tak a vyslovují ho zásadně bez písmene „H“ 
a s „K“ na konci, tedy ‚njů radek‘.

O tamním rozlehlém hřbitově jsme vám už 
říkali, to ale není jediné místo, které zaslu-
huje pozornost. Na to, že se její populace 
pohybuje okolo pouhé stovky, pyšní se ve-
snička mohutným katolickým kostelem sva-
tého Petra a Pavla, který byl jako významná 
pamětihodnost v roce 1986 dokonce zařa-
zen do Národního registru historických 
míst v USA. Zapomenout nesmíme ani na 
místní muzeum, kde jsou k vidění české 
národní kroje spolu s obrazovými a písem-
nými památkami na první obyvatele – třeba 
fotografie členů místní kapely New Hradec 
Band, které zase jednou dávají za pravdu 
rčení, že „co Čech, to muzikant“. Hřejivá 
vlna vlastenectví vás pak zalije při pohledu 
na knihy, které si poutníci z rodné hroudy 
přivezli s sebou – dnes již stařičkou učebnici 
české mluvnice a biblického dějepisu.

Pokud se tedy v budoucnu chystáte za vel-
kou louži a náhodou by vás přepadl stesk po 
Hradci, můžete si udělat výlet do jeho se-
verodakotského protějšku. Ačkoli nad ten 
východočeský nemá, holt doma je doma.

Michaela Zumrová

Rambousek, Kostelecky, Srsen – přesně na 
taková jména byste narazili při procházce 
místním hřbitovem. Typicky americká, co 
říkáte? Patří „otcům zakladatelům“, tedy ro-
dinám, které přišly do Severní Dakoty v roce 
1898 z Ukrajiny. Původem to ale byli Češi, 
lépe řečeno, Východočeši. Na území tehdej-
šího carského Ruska se přestěhovali z okolí 
Ústí nad Orlicí, Pardubic a Hradce Králové, 
protože v Rakousku-Uhersku ubývalo úrod-
né půdy, na které by mohli pracovat. Če-
chohrad, jak se město se zhruba tisícovkou 

New Hradec
Věděli jste, že i Američané mají svůj Nový Hradec? Kromě názvu toho ale s krajskou metropolí příliš společného nemá. 
Leží v prérii v Severní Dakotě, žije v něm zhruba stovka obyvatel, řeka jím protéká jen jedna, a když my usedáme v po-

ledne k obědu, v New Hradci ještě tvrdě spí.

-

Hradec 
KrálovéNew 
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je svalové napětí v končetinách, což vede 
k zpomalení toku krve v žilách.

tĚsné neznamená vždy 
doBré
Neoblékejte ponožky a podkolenky s těs-
nou, škrtící gumou na horním okraji, na-
opak volte ty s malou kompresí horního 
lemu, které koupíte ve zdravotnických 
potřebách. „Také poloha ‚noha přes nohu‘ 
vede ke stlačení podkolenní žíly, a tím k ješ-
tě menšímu žilnímu odtoku,“ upozorňuje 
MUDr. Dulíček.

mluvte s lékaŘem
Jak už tomu tak bývá, někdo má k žilní 
trombóze bohužel větší dispozice než jiný. 
Roli hraje genetika, nadváha i gravidita. 
„Mezi rizikové skupiny patří kromě těhot-
ných a obézních také osoby vyšší než 190 
centimetrů, ženy užívající kombinovanou 
hormonální antikoncepci, jedinci s objek-
tivně prodělanou žilní trombózou v minu-
losti, jedinci do 50 let s výskytem trombózy 
přímých příbuzných, jedinci s laborator-
ně prokázaným vrozeným nebo získaným 
trombofilním stavem a v neposlední řadě 
také jedinci nad 65 let,“ dodává Petr Dulíček 
s tím, že by se tito lidé měli před jakoukoli 
delší cestou poradit s lékařem.

Michaela Zumrová

Zdraví sbalené na cesty

Syndrom ekonomické třídy neboli hluboká 
žilní trombóza, vzniklá dlouhým sezením 
v malém prostoru, hrozí všem, kteří cestují 
déle jak pět hodin či absolvují víc jak pět 
tisíc kilometrů dlouhý let. V době prázdnin 

Čas dovolených je tu! Taky už netrpělivě počítáte dny, kdy se s drinkem v ruce rozvalíte na pláži nebo obujete trekové 
boty a zdoláte horský štít někde hodně daleko od domova? Kdo taky ne, jenže! Dlouhé cesty autem, vlakem nebo le-
tadlem přinášejí zdravotní rizika, třeba nechvalně známý syndrom ekonomické třídy. Zeptali jsme se proto odborného 
garanta nadačního fondu Aquapura doc. MUDr. Petra Dulíčka, Ph.D. co dělat, abyste mohli nechat kartičku pojišťovny 

hluboko v peněžence a v klidu užívat vábení dálek.

nic neobvyklého. Dobrá zpráva je, že hned 
nemusíte vyhazovat zakoupené letenky, 
stačí dodržovat pár preventivních zásad 
a snížit tak riziko vzniku tromboembolie na 
minimum.

hodnĚ PiJte
Ale pozor, káva ani alkoholické nápoje se 
nepočítají! Jak upozorňuje lékař Hemato-
logické kliniky královéhradecké fakultní 
nemocnice a zároveň odborný garant Na-
dačního fondu Aquapura doc. MUDr. Petr 
Dulíček, Ph.D., tyto močopudné tekutiny 
mají na tělo přesně opačný účinek.

cviČte nohy
Nemusíte hned trénovat spartakiádní ta-
nečky, ale protože až 90 procent případů 
trombózy postihuje dolní končetiny, i malá 
procházka či protažení v uličce autobusu 
nebo letadla preventivně pomůže. Nemů-
žete-li se projít, cvičte alespoň každou ho-
dinu s ploskami nohou. Zvedejte je střídavě 
nahoru a dolů, točte kotníky.

Pozor na léky
Prášky na spaní nebo na uklidnění jsou 
možná dobrými služebníky, ale rozhodně 
zlými pány. Alespoň co se dlouhého ces-
tování týče. Spánek totiž přirozeně snižu-

Jaké jsou příznaky?

Prvotním příznakem žilní trombózy 
je jednostranná bolestivost v kon-
četině, otoky, eventuálně zčerve-
nání kůže. „Někdy je to jen palpační 
citlivost v lýtku, a to i jen na malém 
místě,“ dodává doc. MUDr. Petr 
Dulíček, Ph.D.

Nadační fond Aquapura

Nadační fond AQUAPURA manželů 
Pavla a Moniky Staňkových se jako 
jediný v České republice zaměřuje 
na zvýšení kvality péče poskytova-
né pacientům s tromboembolickou 
nemocí. Dovybavuje především 
hematologická oddělení nemocnic 
lékařskými přístroji a speciálními 
laboratorními sety, které usnad-
ňují monitorování krve pacientů 
na antikoagulační terapii. Pomáhat 
prostřednictvím nadačního fondu 
AQUAPURA můžete i vy zasláním 
finančního příspěvku na bankovní 
účet nadačního fondu s číslem: 
246 101 055/0300.

-
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Kubánci  měli  zakázané  navštěvovat 
ostrov, který patří jejich zemi, ale tu-
risti tam smějí?
Ano, když si zaplatí vstup. Díky tomu tam 
funguje jedna potápěčsko-rybářská zá-
kladna. A jelikož mají omezený počet lidí, 
kterým mohou poskytnout svůj servis, tak 
týdenní rybaření na lodi vás přijde na 5000 
EUR. Už před těmi patnácti lety se nám to 

zdálo příliš drahé. Nicméně jsme zarisko-
vali a šli do toho. Když jsem však to místo 
spatřil, věděl jsem, že ty peníze za to stojí 
a že už nepotřebuju jezdit nikdy nikam ji-
nam. Zdejší potápění patří k tomu nejlep-
šímu, co si potápěč vůbec může přát. Zají-
mavostí je speciální žraločí záruka – pokud 
byste zde při své potápěčské dovolené 
neviděla žraloka, vrátí vám všechny pení-

V rytmu salsy
Když se řekne Kuba a Havana, vytane mi na mysli představa průzračně azurového moře a bělostné písečné pláže upro-
střed tropického ráje. K mým uším doléhají podmanivé tóny, které mě vtahují do světa vášnivého tance a energické 
hudby. Na jazyku vnímám lahodnou chuť rumu a cítím závan štiplavé vůně doutníku. Temperamentní, živá, dýchající, 
přátelská, bohémská. Taková je pro mě Kuba. A s kým jiným si popovídat o „ostrově svobody“ než s Východočechem 

Milošem Chlápkem, který jej nesčetněkrát navštívil.

Jakými dalšími přívlastky byste Kubu 
nejlépe vystihl?
Starodávná, nostalgická, romantická. Pro 
nás, jako cestovatele, má obrovské kouzlo. 
S příletem do této země nabydete dojmu, 
že jste právě absolvovali výlet strojem času. 
Vrátíte se tak o padesát let zpátky a vydá-
váte se po stopách socialismu. Je to země, 
která je díky své pohnuté historii a ne moc 
příznivé současnosti živým skanzenem. 
Atmosféra dob nedávno minulých je stále 
přímo hmatatelná. Najdete tu starobylé, 
byť oprýskané domy, a překrásnou španěl-
skou koloniální architekturu. Škoda jen, že 
ta stará nádherná americká auta, která byla 
pro Havanu tolik typická, vystřídala čínská. 
Mohla jste tady potkat velké Cadillacy či 
Chevrolety z roku 1958.

Jste  vášnivý  potápěč,  tipuji,  že  vaše 
první  cesta  na Kubu  zřejmě nesmě-
řovala hned do Havany.
Přesně tak, poprvé jsem byl na Kubě byl 
v roce 2003, a to skutečně s potápěčskou 
výpravou. Naše výprava tenkrát mířila na 
jedno souostroví, vzdálené 70 mil jižně od 
Kuby směrem na Kajmanské ostrovy. Souo-
stroví se jmenovalo Jardines de la Reina, 
v překladu Královniny zahrady. A je před 
okolním světem natolik uzavřené, že ani 
většina Kubánců nemá o jeho existenci po-
nětí. Dřív to byl Castrův soukromý rybářský 
a potápěčský revír. Tudíž uzavřená oblast, 
kam nikdo nesměl. Později bylo souostroví 
prohlášeno za národní park, kde stále platí 
přísné limity pro vstup návštěvníků. Turistů 
se tam tedy pouští velmi málo, a donedávna 
tam například vůbec nepouštěli Kubánce.

Miloš Chlápek
milovník kuby a vášnivý 
potápěč z trutnova

Ostrov Cayo Largo v Karibském moři je čím dál oblíbenějším cílem jachtařů a potápěčů z celého světa. Jeho 

pláže mají snad nejjemnější písek na planetě, který místy pod chodidly i zpívá – podle čehož dostala jméno 

i jedna ze zdejších pláží – Playa Sirena. Foto: Carlos Suaréz
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minulosti. Dokonce bych i řekl, že tak pat-
náct procent jich mluví česky. Když jsme 
s kamarádem na trhu vybírali obraz a Ku-
bánka nám ho nabízela za 50 dolarů, řekl 
jsem mu, že chvíli budeme odmítat a ona 
půjde na 20 dolarů. Jenže nám znenadání 
odpověděla česky: „Na dvacet, kluci, ne, na 
třicet, když koupíte čtyři.“ V tu chvíli jsme 
byli oba rádi, že se naše komentáře týkaly 
jenom obrazu (smích). Od té doby upozor-

ňuji každého, aby si dával pozor na to, co 
říká. Je totiž dost pravděpodobně, že jim 
budou rozumět, tak aby jim nezavdávali 
důvod ke konfliktu.

Kubánce vnímám spíš jako pohodové 
lidi, kteří si hlavně umí užívat života 
a svůj temperament si raději vybíjejí 
tancem než rvačkou.
To máte pravdu, umí si užívat života, jsou 
temperamentní, ale na druhou stranu vel-
mi přátelští. Nedají se definovat jedním 
slovem. Za minulého režimu jsme para-
doxně měli něčeho víc, měli jsme víc času. 
V té době člověk neměl žádnou možnost 
se individuálně prosadit. Nebyla možnost 
kariérových růstů, podnikat, pracovat v za-
hraničí. Možnost individuálního uplatnění 
byla nulová a lidé víc tíhli k sobě. A to právě 
pozoruji na těch Kubáncích. Tím, že tam 
nemají možnost uplatnění, růstu a kariéry, 
tak jsou si lidsky blíž. Čas v Havaně změ-
nil mnohé, co ovšem nedokázal díkybohu 
změnit, je povaha Kubánců. Ti dělají Kubu 
Kubou.

Čím přesně?
Jedním slovem salsa. Ta proudí nejen uli-
cemi Havany, a potažmo celou Kubou, ale 
především v žilách Kubánců. Ti hudbou 
a tancem opravdu žijí, oddávají se jí a jejich 
projev je velmi procítěný. Ta energie a vi-
talita z nich doslova vyzařuje a málokdy se 
stane, že byste prošli kolem nějakého oby

ze. Tím, že je souostroví uchráněné od lidí 
a turistiky, zachovalo si svou podobu, člo-
věk ho ještě nestačil zničit. A takových míst 
už je málo. Říká se, že za Kryštofa Kolumba 
to tam vypadalo úplně stejně.

Když  ale  souostroví  není  známé  ani 
mezi Kubánci, jak jste na něj přišel?
Jeden známý, co byl v Kanadě, se o tomto 
místě doslechl. Sám tam nebyl, ale sehnal 
mi kontakt na majitele. V té době byl inter-
net ještě v plenkách, žádné Google Mapy, 
žádné webové stránky. Vše jsme vykomu-
nikovali jen po e-mailu a telefonu. Jeli jsme 
de facto do hrozné nejistoty. Nevěděli jsme, 
jak to tam vypadá. Měli jsme ale víc štěstí 
než rozumu. A tak to vlastně začalo. Začal 
jsem tam tedy se svou cestovkou Diving in 
Cuba létat pravidelně a postupně zjišťoval, 
že Kuba není jenom o tom potápění, i když 
to bylo to hlavní, co nás tam neustále láka-
lo. Zjistili jsme, že i místní lidé jsou skvělí, 
a dokonce nás, jako Čechy a Slováky, mají 
neuvěřitelně moc rádi.

Překvapuje mě, že obyvatelé ostrova 
uprostřed Karibiku znají Českou re-
publiku.
Za socialismu k nám v rámci soudružské 
hospodářské spolupráce často přijíždě-
li. Učili se tu pracovat ve fabrikách, které 
jsme jim na Kubu jezdili stavět. Kubánci tu 
i studovali na doktory či inženýry. A rádi 
na to vzpomínají. S tím jsem se nikde jinde 
ve světě moc nesetkal, když jsem tam při-
jel a řekl, že jsem z Čech, tak oni „Checo? 
Checo? Checoslovaquia, sí!“ Oblíbenost 
možná pramení i ze společné socialistické 

Spousta lidí na Kubu jezdí především za podmořským životem. Jednoznačně nejvyhledávanějším potápěč-

ským cílem na Kubě je souostroví Jardines de la Reina, kde je zaručeno stoprocentní setkání se žralokem. 

Foto: Pavel Šimák

Na snímku americký Chevrolet, Foto: David Skoumal
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Dočetla  jsem se, že pobýval v hotelu 
a jeho pokoj je uchován ve stavu, v ja-
kém ho opustil.
Hemingway pobýval v hotelu Ambos Mun-
dos, ale na okraji Havany, v oblasti zvané 
Finca la Vigía, měl postavený svůj dům. 
U domu měl bazén, což v té době (polovina 
20. století, pozn. redakce) byl nepředstavi-
telný luxus. Byl to však komplikovaný člo-
věk. Průvodci říkají, že zde bydlel se svojí 
ženou, a vedle domu byl ještě jeden menší 
pro služebnictvo. A tam prý bydlely jeho 
milenky, americké herečky, které za ním 
jezdily. Ale je to tak, jak říkáte, v hotelovém 
pokoji, ale i v domě najdete autentické věci, 

které jsou uchovány ve stavu, v jakém je 
opustil. Do jeho domu moc turistů nepou-
ští. Většinou můžete chodit jen okolo a na-
kukovat skrz okna. Uvidíte tam hrneček 
s kávou, psací stroj, dalekohled. Byl to váš-
nivý lovec nejen dam, ale i zvěře. Takže tam 
je spousta trofejí. Zajímavý je ovšem jeho 
záchod – měl ho v takové věžičce a z něho 
krásný výhled na krajinu, a všude okolo 
knížky. Tipuju, že tam strávil asi dost času.

Zmínil  jste,  že  se  Havana  změnila. 
V jakém slova smyslu?
Mění se k horšímu i k lepšímu. Málokdo ví, 
že Havana původně nebyla hlavním měs-
tem Kuby, ale až třetí v pořadí. Kubu objevil 
v roce 1492 Kryštof Kolumbus. A posléze, 
když objevil dál Jižní Ameriku, tak se Kuba 
stala jakousi vlajkovou lodí španělských 
kolonií. Sídlil zde guvernér, a všechny lodě 
s aztéckým a inckým zlatem z Jižní Ameri-
ky a Mexika jezdily nejdřív do Havany, kde 
se seřadily do konvojů a teprve z Havany 
vypluly zpátky do Španělska. Byla takovým 
mocenským centrem. Proto karibští piráti 
operovali zejména na trase pobřežím Jižní 
Ameriky a Havanou. A v té době, teď mlu-
víme o nějakém šestnáctém století, tam 
vznikaly vskutku architektonické skvosty – 
nádherné paláce, katedrály a panská sídla 
v koloniálním španělském stylu. Tehdy byla 
Havana považována za nejkrásnější a nej-
bohatší město z obou amerických konti-
nentů. Byla označována jako Perla Karibiku. 
A tyto stavby právě tvoří historickou Hava-
nu neboli Starou Havanu. Okolí ní posléze 
vyrostly další modernější stavby, vládní 
čtvrti, hotelové čtvrti. Jenže, když Fidel 
Castro vyhrál revoluci, tak všechny pení-
ze, co socialismus vydělal, vložil do roz-

vatele, který neumí zpívat či tančit. Tančí 
se kdekoliv a kdykoliv. Na ulici, doma, v ba-
rech. Já se ji za ta léta nenaučil, zvládám 
základní kroky. A nikdy se jim ani nevyrov-
náte. Oni se pro to narodili, tančí už od út-
lého věku. Také se mi velmi líbí, že tam ne-
potkáte neupravenou ženu či neoholeného 
chlapa. Když ano, tak je to vždy turista. 
Dbají o sebe, chodí čistě oblečeni. Děti mají 
mašle ve vlasech. Jsou chudí, ale jsou hrdí. 
Samozřejmě vedle salsy jim v žilách také 
koluje rum (smích). My máme Kubu hodně 
spjatou i s drinky, jako je Mojito či Cuba Li-
bre. Přitom Kubánci si nelibují v míchaných 
drincích a koktejlech. Dávají přednost čisté 
chuti rumu.

Kde se ty koktejly tedy vzaly?
Řekl bych, že to vzniklo v době, kdy tam 
byli Američani. Například takový Ernest 
Hemingway, jehož oblíbenými drinky bylo 
Daiquiri a Mojito. V Havaně měl dva oblí-
bené bary – Floriditu a Bodeguitu. Odtud 
pochází i heslo „My daiqurí in Floridita, 
my mojito en la Bodeguita“, volně přelože-
no jako „Na daiqurí do Floridity, na mojito 
do Bodeguity“. V baru Floridita má i svou 
sochu v životní velikosti. Pokud má někdo 
rád Daiquiri, tak ve Floriditě rozhodně 
dělají nejlepší na světě! Kuba byla pro He-
mingwaye druhým domovem. Havana dala 
vzniknout i jeho mistrovskému dílu Sta-
řec a moře, za které získal Nobelovu cenu. 
V současnosti je jeho dům vyhledávaným 
turistickým cílem. Každý chce vidět místo, 
kde vznikaly jeho největší díla, kde sbíral 
náměty, kde přemýšlel a kde popíjel.

Hemingwayova vila ve Finca la Vigía. Foto: Pavel Šimák

Bronzová socha Ernesta Hemingwaye v životní velikosti v baru Floridita. Foto: Pavel Šimák.
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zřejmě nikdo nestopoval. Dále byly oranžo-
vé a taková patřila cizincům, kteří na Kubě 
pracovali. A s červenou SPZ byla auta z půj-
čovny. Takto se poznali turisti. Jelikož je 
vnitrostátní doprava bídná, stát Kubáncům 
dovolil v tomto oboru podnikat. Takže tam 
například uvidíte náklaďáky, ve kterých 
jsou lavice, a tímto způsobem se Kubánci 

dopravují. A povinnost brát své spoluobča-
ny platila i pro náklaďáky. Běžně jste tedy 
mohla vidět, že na korbě náklaďáku stojí 
třicet lidí. A takto jezdili i lidi z práce, ženy 
v šatech a v lodičkách.

Je to již patnáct let, co na Kubu pra-
videlně létáte – nepovažujete se již za 
Kubánce?
To ne (smích), ale cítím, že k ní už mám vel-
mi blízko. Kuba je rozhodně má srdeční zá-
ležitost. Kultura, lidé, prostředí, atmosféra. 
Ta je jedinečná a každý si ji musí zažít na 
vlastní kůži. Ostatně těch, co chtějí okusit 
svobodnou smyslnost kubánského života, 
rapidně přibývá a cestovatelé stále častěji 
vybírají tuto destinaci jako místo své dovo-
lené. Je to dáno i tím, že po patnácti letech 
růstu cen letos dochází k jejich poklesu až 
o třicet procent – čím luxusnější destinace, 
tím větší pokles. Je to dáno zejména tím, 
že stále přetrvává americké embargo a že 
Donald Trump zrušil tzv. general licences 
pro cesty na Kubu, zavedené předchozí 
Obamovou administrativou, čímž de facto 
zakázal Američanům individuální cesty na 
Kubu. Američané tak sice na Kubu můžou 
jezdit, ale opět jen s cestovkami, které na 
to mají vládní licenci. V důsledku výpadku 
Američanů jdou na Kubě ceny dolů, a to je 
příležitost pro nás.

Adéla Němečková

voje venkova a Havanu hodně zanedbával. 
Tento počin se na ní krutě podepsal, ne-
boť po čtyři desetiletí město jen chátralo. 
Nyní tam vidíte polorozpadlé stavby. Něco 
se nepodařilo zachránit, neboť jsou z toho 
ruiny. Nyní ale postupně dochází k opra-
vám historických staveb, které jsou staré 
téměř 400 let. Dalo by se tedy říci, že Ha-
vana opět vzkvétá a pro Kubánce se mění 
rozhodně k lepšímu. V určitých oblastech 
je povolené i podnikání, jako je hotelnictví, 
gastronomie či doprava. Ale pro nás, jako 
pro turisty, trochu ztrácí své kouzlo.

Proč myslíte?
Ztrácí podobu socialistického skanzenu, 
kam jsme se rádi jezdili dívat, protože u nás 
už to není. Vedle starých amerik jste tam 
mohla potkat i škodovky a žigulíky. Nebo 
typickým dopravním prostředkem byl 
takzvaný metrobus neboli camel bus. Místo 
autobusu měli na kamionových návěsech 
přidělanou v uvozovkách autobusovou ka-
binu. Dnes je tam už neuvidíte, nahradil je 
moderní dvoupatrový čínský autobus. Ale 
doprava je tam dodnes velmi podhodnoce-
ná, vnitrostátní v podstatě neexistuje. Fun-
gují zde jen turistické autobusy, ale kdybys-
te se jako Kubánka chtěla dostat z města do 
města, bylo by to velmi složité. Do nedávna 
měli ještě různě barevné SPZ podle toho, 
komu auto patřilo. Jestli patřilo soukromé 
osobě, tak měla žlutou barvu. Ten si mohl 
dělat, co chtěl. Když ale SPZ byla modrá, 
jednalo se o auto státní – tedy ve vlastnic-
tví státu a lidu – a řidič musel brát stopaře. 
Vojenská auta měla zelenou SPZ. Ta samo-

Metrobus, někdy též označovaný jako camel bus, v době havanské odpolední špičky. V pozadí dominata 

Havany – Capitolio. Foto: David Skoumal

Havanská katedrála – symbol staré Havany. Kdysi tu byl pohřbený i Kryštof Kolumbus, než byly jeho ostatky 

vydány Španělsku. Havaňané tvrdí, že jim ale vydali pozůstatky jeho bratra Bartolomea a že Kryštof je stále 

pohřbený v Havaně, ale kdo ví. Foto: Pavel Šimák
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Rozpal to, léto! 
V Duranu.

Restaurant Grill Duran je svou kuchyní vy-
hlášený, na své si tam přijdou milovníci kla-
siky, ale i ti, které čas od času baví zkusit 
něco nového. A přesně v takovém duchu se 
nese i jejich letní karta - myslí na zapřísáhlé 
„masožravce“, stejně jako na příznivce leh-
kých a svěžích jídel. Pokud vám kručí v bři-
še, doporučujeme okamžitě přestat číst. 
V opačném případě se spolehněte, že si po 
zdolání posledních řádků v Duranu zamlu-
víte stůl. Třeba na zahrádce. Tahle jídla se 
zkrátka musí zažít.

Chřest, lidově také špargl, vládne nabídce 
v Duranu až do konce června a nutno říct, 
že svrhnout ho z pomyslného trůnu bude 
těžké. Třeba ve verzi „CLASIC“, servírova-
ný s novým bramborem, jemnou holand-
skou omáčkou a řádně zakápnutý máslem 

Chcete dopřát svým chuťovým pohárkům tu pravou chuť léta? Vezměte je do královéhradeckého Duranu. Šťavnatý 
steak právě vytažený z grilu, čerstvé plody moře a křehké ryby jsou jen zlomkem lákadel, která na vás čekají. A protože 

jsme byli zvědaví, nechal nás šéfkuchař Tomáš Andr nakouknout pod pokličku.

vás přesvědčí, že i na první pohled obyčej-
ná jarní zelenina může na jazyku vykouzlit 
nečekaný kulinářský zážitek. Jestli je tato 
varianta na vás příliš vegetariánská, určitě 
zpozorněte u carpaccia ze pstruha. Je to 
mimo jiné i tajný tip samotného šéfkucha-
ře Tomáše Andra. „Pstruzi, které podáváme, 
pocházejí z jedné farmy na Vysočině, kon-
krétně z obce Babákov, a jsou jedním slovem 
fantastičtí. Hodně masití, marinovaní, navíc 
lehce zauzení. Tvoříme z nich carpaccio, kte-
ré servírujeme s okurkou, zakysanou sme-
tanou, šťouchanými bramborami a lehkým 
hořčicovým dresinkem. Ten voní lehce po 
citronu, medu a kopru,“ přibližuje šéfkuchař 
a dodává, že jako pomyslná třešnička na 
dortu přichází ještě osmažený chřest. „Co 
je ale u tohoto pokrmu opravdu speciální, je 
podle mého názoru kaviár. Ten pochází od 
stejného dodavatele a na rozdíl od jiných vy-

Carpaccio ze pstruha

Proslulá žebra
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zitím krásně dojde, uvolní se šťáva a až poté 
se nakrájí a putuje k hostovi,“ doplňuje šéf 
kuchyně Tomáš Andr.

Zkrátka nepřijdou tohle léto ani milovníci 
sladkého. V Duranu pro ně kromě zbož-
ňované klasiky v podobě horkých malin se 
šlehačkou a vanilkovou zmrzlinou nebo sa-
cher dortu připravují také novou dezertní 
kartu. Ta hosty potěší dezerty připravova-
nými z vybraných surovin daného obdo-

bí - například z rebarbory nebo bezového 
květu. „Vlajkovou lodí zůstává náš Crème 
brûlée, který jsme do současné podoby 
a chuti pilovali dva roky a troufám si tvr-
dit, že je opravdu vynikající,“ dodává Tomáš 
Andr.

Už se vám sbíhají sliny? My vás varovali. Tak 
na viděnou na zahrádce v Duranu!

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík

niká specifickou, na kaviár nezvykle jemnou 
chutí. Není to tak, že rozkousnete kuličku 
a ucítíte typickou ostrou chuť rybiny. Určitě 
stojí za ochutnávku,“ doporučuje.

Jak už jsou hosté řadu let zvyklí, v Duranu 
se léto nese na vlnách středozemní kuchy-
ně. Ani letos nebude chybět třeba popu-
lární chobotnice nebo slávky, které už mají 
místní kuchaři jednoduše v malíku. „Slávky 
připravujeme ve variantě rosso s typicky 
tomatovou omáčkou. Servírujeme s by-
linkovou bagetkou,“ doplňuje Tomáš Andr 
a zmiňuje, že chobotnici doprovází chutná 
salsa z řapíkatého celeru, cibulky, bazalky 
a cherry rajčátek. „Řada hostů chobotni-
ci často nespravedlivě zavrhuje s tím, že je 
příliš tuhá. Ta naše není, než ji dáme na gril, 
lehce ji povaříme v rybí várce,“ potvrzuje 
šéfkuchař.

A teď něco pro fanoušky steaků! Léto a gri-
lování totiž k sobě neodmyslitelně patří, 
a v Duranu to moc dobře vědí, proto v je-
jich nabídce nemůže pořádný kus masa 
v žádném případě chybět. Nečekejte ale 
žádné experimenty. Dostane se vám „jen“ 
poctivá chuť hovězího v kombinaci s by-
linkami, solí, pepřem a kvalitním olejem. 
Inu, v jednoduchosti je krása. V hledáčku 
kuchařů je přitom co největší šťavnatost 
a přirozená chuť steaku. „Žádné složitosti. 
Je důležité, aby si maso trošku odpočinulo, 
než jde na talíř. Vždycky ho po úpravě ne-
cháme alespoň pár minut odpočinout. Me-

Chobotnice se zeleninovou salsou

Steak s chřestem

léto 2018 Gastro
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restaurace aQuarium:

Středomořská kuchyně, 
za kterou nemusíte cestovat

Hradeckou restauraci znají gurmáni z blíz-
ka i z daleka jako místo, kde všechny jejich 
smysly docházejí naplnění. Zdejší kuchyně 
proslula zejména tím, že se tu pod rukama 
kuchařů rodí skutečné kulinářské zázraky, 
inspirované nejen středomořskou gastro-
nomií, a že tytéž ruce servírují světově pro-
slulé delikatesy v čele s legendárními tapas 
ze slunného Španělska. Aquarium se stalo 
vyhlášené také jako jedna z nemnoha míst-
ních restaurací, kde si lze bez obav objed-
nat rybí speciality či krevety a kde sázkou 
na jistotu jsou třeba i polévky – francouzská 
cibulačka či rybí bouillabaissa. Vinný lístek 
je pak inspirací pro nejeden (ne)vinný večer, 
sám autor může doporučit například italské 

samozřejmostí je rada sommeliera s výbě-
rem vhodného vína, které se bude nejlépe 
snoubit s danou úpravou mušlí.

Ačkoliv lze počítat s tím, že za letní „mušlo-
vou nabídkou“ sem budou proudit davy 
milovníků této lahůdky, nemusíte se bát. 
Aquarium nesleví z pozorného servisu, nej-
vyšší kvality surovin ani pečlivé přípravy. 
„Čerstvost, čerstvost a zase jen čerstvost. To 
jsou tři naše zásady pro přípravu jídel. A po-
chopitelně také profesionalita ve všech fázích 
práce s pokrmy i přístupu k hostům. Zvu vás, 
přijďte se o tom poprvé přesvědčit nebo zno-
vu ujistit,“ uzavírá Jiří Bodlák.

Emil Stelinger

Primitivo či Riesling Schlossreben z fran-
couzských vinic.

Letní menu však nabídne zpestření zdejší 
klasické nabídky mořských a přímořských 
jídel. „Během letních měsíců budeme připra-
vovat klasické úpravy mušlí, třeba belgické 
slávky na víně, ale představíme i méně tra-
diční recepty, například francouzské Bouchot 
s limetkovou šťávou, kokosovým mlékem, 
koriandrem a chilli. Nabídka nebude nijak 
jednotvárná, postupně vystřídáme několik 
druhů mušlí, které budeme servírovat vždy 
s domácím pečivem nebo s našimi hranolka-
mi,“ zve k letnímu posezení na terase Aqua-
ria jeho majitel Jiří Bodlák. Zmiňuje také, že 

V belgickém Oostende najdete na jednom z nejrušnějších bulvárů, směřujících k oceánu, nenápadnou restauraci, která 
je ale vyhlášeným rájem všech milovníků mušlí. Zdá se vám to daleko? Zapomeňte na Oostende a vydejte se do hra-

decké Rybovy ulice, kde v restauraci Aquarium připravili na léto speciální mušlové menu.

léto 2018 Gastro





Více informací:
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Olej (skoro) 
jako víno

Čerstvost
Ta je u olivových olejů zásadní. Platí, že čím 
mladší, tím lepší. „Oleje jsou svým způso-
bem podobné vínům, ale s jedním zásadním 
rozdílem. Jejich archivaci rozhodně nedopo-
ručuji,“ potvrzuje se smíchem Petr Kupček 
a dodává, že lidé jsou zvyklí kupovat oleje se 
zajímavou lahví a cenou, etiketám a hlavně 
datu výroby ale věnují pramálo pozornosti.

zemĚ PŮvodu
Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko – 
o tom, kde produkují ten nejlepší olivový 
olej, se s vámi tyhle jižní národy budou 
klidně do krve hádat. Tak jak je u jejich na-
turelu zvykem. Říká se ale, že ty chuťově 
nejexkluzivnější oleje vznikají pod rukama 
italských vinařů. Ty totiž kromě vinic větši-
nou vlastní i rozlehlé olivové háje a pro vý-
robu mají zkrátka cit. „Každému ale chutná 
něco jiného, proto doporučuji hodně a pra-
videlně ochutnávat a udělat si vlastní ná-
zor,“ doplňuje Petr Kupček.

zelené neBo Černé
Někdo miluje zelené, jiný nedá dopustit na 
černé. Málo se ale ví, že se nejedná o růz-
né odrůdy, ale fáze zralosti. Nejdřív je totiž 
oliva zelená a jak postupně zraje, nejprve 
zfialoví, až finálně zčerná. „Je to proto, že 
majiteli olivových hájů bývají rodiny a ty 
nejsou schopné posbírat všechny olivy na-
jednou, tudíž začnou sbírat zelené a než se 
dostanou nakonec, sbírají černé,“ vysvětluje 
Petr Kupček.

Do salátu, na hotovou polévku, nebo jen tak k namáčení křupavého pečiva – 
olivový olej v létě jako když najdete! Není však olej, jako olej. Podle čeho 
vybírat a na co si dát pozor, radí Petr Kupček z královéhradeckého Mlsouna.

kde hledat?

Jak se tedy v obchodech v obrovském vý-
běru olivových olejů zorientovat? Zaměřte 
se na etiketu, čím víc je totiž na lahvi spe-
cifikovaná odrůda, lokalita, nebo zařazení 
(extra panenský, panenský, z pokrutin) tím 
lépe. „Určitě také vyrazte hledat do speciali-
zovaných obchodů,“ radí Petr Kupček.

kam s ním
Olivový olej máte vybraný, chutná skvěle 
a už si jen lámete hlavu, do jakých pochutin 
ho přidáte? Pozor si dejte na jeho sklado-
vání. Potřebuje suché a tmavé místo, aby 
nežluknul a neoxidoval. „Určitě nepatří do 
ledničky, kvalitní olivový olej vám ztuhne 
a je k nepoužití,“ dodává Petr Kupček.

Inu šťastnou ruku při výběru a olivový „bon 
apetit!“.

Michaela Zumrová
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rock For PeoPle
4.–6. 7., Hradec Králové

Koná-li se nějaká akce již počtyřiadvacáté 
a stále láká své příznivce ze všech koutů 
naší republiky, nebude to jen tak. Každo-
ročně sem zavítají tisíce návštěvníků. Po-
tkávají se tu hudební fanoušci nejen z ČR 
a ze sousedních zemí, ale stále častěji také 
z Velké Británie, Nizozemska, Belgie či 
Francie. A není to jen rock, kvůli kterému 
se sem sjíždějí, RfP je totiž multižánrový. 
Na své si tu tak přijdou i posluchači žánru 
metal, punk, rap, hip-hop, d’n’b či dubstep. 
Kromě toho si návštěvníci mohou zatanco-
vat na několika DJ’s scénách. Letos se nově 
otevře i Morning & Night Park, kde bude 
téměř nepřetržitý provoz. Po šesti letech 
se na hradecké letiště navrací The Prodigy, 
britská kapela, která se na hudební scéně 
drží už bezmála třicet let.

létoFest
13.–14. 7., Pardubice

„Jela jsem s Marcelou a Martou po koncer-
tě autem domů z Pardubic,“ to si budete 
prozpěvovat, až se budete vracet z par-
dubického Létofestu, na kterém mimo ji-
ných vystoupí právě i skupina Chinaski. 
Milí páni, i vy se však můžete těšit na di-
vokou jízdu, a to v rytmu skupin Mig21, 
Wanastowi Vjecy či BSP. Ze sólistů zazpí-
vá Marek Ztracený, Anna K., David Koller, 
Michal Hrůza a Sebastian. Dvoudenní letní 
dovádění završí kapela Kabát a půjde o její 
jediné letošní vystoupení v Česku! Létofest 
je tour osmi festivalů, které zasáhnou celou 
republiku. Druhý ročník se uskuteční opět 
na Hipodromu. Návštěvníci budou moct 
poměřit svůj kuchařský um v grilovací sou-
těži. Navíc tento festival myslí i na děti a je 
na ně připraven.

hrady cz
20.–21. 7., Kunětická hora

Příroda, která celou akci prostupuje, dává 
festivalu zvláštní kouzlo. Trochu mystic-
ké, ale bezpochyby romantické. Hudební 
festival se totiž koná pod starým hradem. 
Nabídne tak netradiční atmosféru, která ho 
diametrálně odlišuje od ostatních open air 
festivalů. Projekt Hrady CZ je vedle hudby, 
taktéž zaměřen na rozvoj turistického ru-
chu a zviditelnění krásných historických 
památek v regionech. Vedle Kuňky se po-
stupně uskuteční v dalších osmi krajích 
České republiky. V ceně vstupenek jsou 
zahrnuty prohlídky hradů a samozřejmě 
poslech těch nejlepších kapel. Vystoupí 
například Divokej Bill, Horkýže Slíže, Jelen, 
Rybičky 48, Monkey Business, Škwor, Slza, 
Vypsaná fixa a spousta dalších, stačí se při-
jít přesvědčit.

Fest nabité léto
„Hraj mi, hraj mi, najdi pro mě hit. Já se chvíli nesmím zastavit. Pouštěj desky, nepřestávej 
hrát. Dnes už vůbec nemusím jít spát!“ Jestli se (stejně jako my) letních hudebních festivalů 
nemůžete dočkat, následující tipy Quartieru si nenechte ujít. Sice se ani na jednom z nich 
neobjeví Michal David, ale i tak se bude hodně tančit, zpívat a bavit!
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air Festival
27.–28. 7., Hradec Králové

Slyšíte to? Music is in the air! Za účasti svě-
tových DJských es proběhne letos již šestý 
ročník AIR Festivalu. Ve Festivalparku se bě-
hem dvoudenní nálože elektronické taneční 
hudby bude stage prohýbat nejen pod hvěz-
dami, ale i nováčky české a zahraniční scé-
ny. Už v roce 2013, kdy se konal první ročník 
této open air akce (v té době ještě pod ná-
zvem Sun Festival), bylo jasné, že se zrodil 
jeden z nejvýznamnějších tuzemských fes-
tivalů. V minulých letech k nám do Hradce 
festival přilákal světové legendy elektro-
nické hudby, jakými jsou KSHMR, Timmy 
Trumpet, Martin Garrix, Don Diablo nebo 
Madison Mars. Letos budou hlavnímu pódiu 
vévodit Carnage, Pegboard Nerds, Brohug, 
Toneshifterz, Maddix či Mr.Black.

hiP hoP kemP
23.–25. 8., Hradec Králové

Kdo neskáče, není Hradečák, hop, hop, 
hop! Dalo by se říct, že tento festival má 
v Hradci už své trvalé bydliště. Zabydlel 
se tu v roce 2002, ani jedno léto nevy-
nechal a letos se bude jeho „housepar-
ty“ konat již posedmnácté. Jde o největší 
hiphopový festival ve střední a východní 
Evropě. Americká televizní stanice CNN 
ho opakovaně zařadila mezi 50 nejlep-
ších festivalů světa. Každým rokem se 
tak do hradeckého Festivalparku sjíždějí 
fanoušci a stár hiphopové kultury z celé 
zeměkoule. A ani letošní ročník nebude 
výjimkou. Tři dny budou narvané hudbou, 
tancem, graffiti, rozmanitým doprovod-
ným programem, warm-up party – bude 
to zkrátka velký!

vÝrava Fest
1. 9., Výrava

Léto nekončí k jednatřicátému srpnu! Ve 
Výravě to vědí, proto svým festivalem zpří-
jemňují začátek září. Bohužel prázdniny ale 
končí, o důvod víc rozloučit se s nimi ve 
velkém stylu. Sobotní jednodenní festival 
v obci vzdálené pouhých 12 km od Hrad-
ce Králové odstartuje už jednu hodinu po 
poledni a bude trvat až do večera. A že je 
na co se těšit. Vystoupí Pavel Callta, Xindl 
X, Chinaski, No Name, Mirai, Jaroslav Uhlíř 
či Děda Mládek Illegal Band. Na pódiu se 
tak vystřídá celá řada zvučných jmen sou-
časné hudební scény. Svozové a rozvozové 
autobusy budou opět zajištěny a zdarma. 
Samozřejmě odjíždějí v přesně stanove-
ném čase, nefungují na zavolání, písknutí 
ani mávnutí.

Adéla Němečková
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Zavařování budiž 
pochváleno

Jak jen to ta babička dělala, že měla celý rok po ruce marmelády, kompoty nebo nakládanou zeleninu? Snadno – v létě 
nezahálela. Ono to samozřejmě snadné nebylo: venku bezmála třicet stupňů, v kuchyni u bublajícího kastrolu ještě 
větší horko a řady vyrovnaných sklenic na stole. Prázdných sklenic. A aby si v nich babička uchovala léto po celý rok, 
dalo jí to zabrat. Pokud se vaše rodinné recepty na nejlepší nakládané okurky, úžasnou rybízovou marmeládu nebo 
nepřekonatelnou bezovou šťávu časem poztrácely, máme pro vás návod, jak na to. Je to úžasně jednoduché a skvělé. 

Léto budiž pochváleno a s ním i zavařování.

ryBízová marmeláda

1 kg červeného rybízu
600 g cukru krystal

Rybíz pomeleme na kuchyňském mlýnku, až z něj 
získáme šťávu. Zahřejeme ji, ale nevaříme. Sebe-
reme z povrchu pěnu a postupně přidáváme cukr. 
Pak směs povaříme asi deset minut při velmi nízké 
teplotě. Když vidíme, že dostatečně želíruje, nali-
jeme ji do sklenic, uzavřeme víčkem a klasicky ob-
rátíme dnem vzhůru.
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Bezová šŤáva

20 květů černého bezu
2 kg cukru
5 dkg kyseliny citronové
3 citrony
1,5 l vody

Omyté květy dáme do vody s jedním na kolečka nakrájeným citronem 
a necháme luhovat do druhého dne. Výluh procedíme přes plátno 
a vložíme do hrnce společně se šťávou ze dvou citronů, cukrem a ky-
selinou citronovou. Zahříváme na plotně až do chvíle, kdy se začnou 
dělat bubliny. Ještě horkou šťávu lijeme do skleněných lahví.

Čalamáda

2,5 kg zelí
1 kg paprik
2 cibule

Na nálev:
0,5 kg cukru
4 dcl oleje
4 dcl octa
1 balení Deka

Zelí a očištěné papriky nakrájíme na proužky, cibuli na kolečka, vše 
promícháme a necháme odležet. Smícháme ingredience pro přípra-
vu nálevu a povaříme je až do rozpuštění cukru. Nálev necháme vy-
chladnout, scedíme a nalijeme k zelenině. Vše promícháme, zatížíme 
a necháme stát v chladu asi 24 hodin. Čalamádou naplníme zavařovací 
sklenice a je hotovo – není potřeba je sterilovat.

znoJemské okurky

10 – 15 okurek na každou sklenici

Na lák:
3,8 l vody
1,2 l octa
30 dkg cukru krupice
50 tablet sacharinu
16 dkg soli

Do každé sklenice:
4 kolečka mrkve
2 osminky cibule
2 kolečka křenu
2 celé pepře
2 kuličky nové koření
1 bobkový list
2 hřebíčky
1 lžička hořčičného semínka
na špičku nože mletá skořice
květ kopru

Okurky opereme a ostatní zeleninu nakrájíme na kolečka. Všechny ingredience na lák společně svaříme, získáme tak asi 5 litrů láku. Do sklenic 
rozdělíme rovnoměrně okurky a zeleninu, Sterilujeme 20 minut na 80 stupňů. Po vychladnutí otočíme dnem vzhůru.
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100%

KVALITY
ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

GARANCE100%

KVALITY
ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

GARANCE

inzerce

delší kvalita a svěžest vína
stabilní teplota vína
jednodušší manipulace a skladování
čistota obalu
ekologicky šetrné řešení

delší kvalita a svěžest vína
stabilní teplota vína
jednodušší manipulace a skladování
čistota obalu
ekologicky šetrné řešení

švestková Povidla

3 kg švestek
1,2 kg cukru krystal
celá skořice a badyán
0,2 l rumu

Švestky důkladně omyjeme, vypeckujeme 
a nakrájíme nebo třeba jen natrháme na 
kousky. Přes noc, a nejlépe třeba i celý den, je 
necháme odpočívat v chladnu v hrnci, dobře 
promísené s cukrem, který jsme dobře pro-
míchali. Hrnec se švestkami, které mezitím 
pustily šťávu, přendáme na plotýnku a za-
čneme vařit. Asi hodinu necháme při vyšším 
stupni švestky probublávat, pak teplotu varu 
snížíme a vaříme další dvě hodiny. Nezapo-
meneme občas promíchat. Když švestky na-
berou dobře známou, povidlovou konzistenci, 
máme téměř hotovo. Odstavíme je z plotny, 
přidáme rum a dobře promícháme. Ještě hor-
ká povidla rozdělíme do sklenic a do každé 
přidáme celou skořici a badyán. Zavíčkované 
sklenice otočíme dnem vzhůru.

Emil Stelinger
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Léto ve sklence
Zavřete oči. Také před sebou vidíte snědého barmana či barmanku, moře, písečnou pláž, led, čerstvé ovoce, brčko 
a deštníček? Moře a pláž vám sice nezajistíme, opálenou obsluhu za barem už možná ano, ale abyste mohli ochutnat 
ty nejlepší míchané drinky, bez kterých prostě nemůže být léto, nemusíte nikam jezdit, letět či snad plout. Cocktail bar 
X-treme v centru Hradce Králové představuje novou letní nabídku míchaných drinků. Vybrat z nich jen šest nám dalo 

opravdu zabrat. V X-tremu totiž moc dobře vědí, jak chutná léto!
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chamomile meadoW

Pokud se chcete těšit pevnému zdraví 
po celé léto, určitě si dejte Heřmán-
kovou louku. Tak se v překladu jmenu-
je koktejl, který vám představíme jako 
první. Jak název napovídá, hlavní ingre-
diencí je heřmánek, konkrétně heřmán-
kový sirup. Chamomile Cordial si vyrábí 
v X-tremu sami, je tedy stoprocentně 
přírodní. Uvedení všech léčivých účinků 
této rostliny by vydalo na celou stránku 
– heřmánek je doslova všelékem. Napo-
máhá při bolestech žaludku, nespavosti, 
dezinfikuje sliznice. Jste-li rozmrze-
lí, pozvedne náladu. Jste-li vyčerpaní, 
dodá vám energii. Takže pitím tohoto 
osvěžujícího a zároveň zázračného drin-
ku kdejaké výčitky rychle spláchnete. 
Pro správné alkoholové opojení poslouží 
Ketel One Vodka a svěžest drinku dodá 
citrónový zástřik. Nevšední spojení heř-
mánku, vodky a citrónu dalo vzniknout 
vskutku lahodnému a osvěžujícímu ná-
poji, který svou chutí ani zdaleka nepři-
pomíná heřmánkový čaj. Tak na zdraví!

mocha martini
Znáte tu proslulou hlášku Jamese Bon-
da „Martini. Protřepat, nemíchat.“? Tak 
s tou byste u tohoto drinku rozhodně 
neuspěli. Barman u něj zásadně pou-
žívá druhý styl přípravy koktejlu, tedy 
takzvané vymíchání neboli stirování. 
Tímto způsobem se totiž lépe uvolní 
voda z ledu, a rychleji tak koktejl ochla-
dí. Takový drink je posléze i silnější. Ne-
jsou do něj totiž přidávány žádné další 
přísady a chuť je intenzivnější. Ač vás 
šlehačka a hoblinky čokolády navrchu 
mohou trochu mást, samotný drink není 
vůbec sladký, ba právě naopak. Trou-
fáme si tvrdit, že je vhodný spíše pro 
pány. Základ je totiž tvořen z ledového 
espressa, hořkého kakaového krému 
a bourbonu Four Roses. Věděli jste, že 
aby whiskey mohla být označena jako 
bourbon, musí být vyrobena minimálně 
z 51 % z kukuřice a zrát jen v nových du-
bových sudech. Šlehačka není ledajaká, 
je připravená z krémového likéru Bai-
leys. A za nás nemá chybičku. Už se vám 
sbíhají sliny, že?
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rasPBerry sPritz

Vážené dámy, zbystřete! Znáte Aperol 
Spritz? Drink, kterým se každým rokem 
zahajuje letní sezóna? Tak ten už je dávno 
pasé! Letos frčí Raspberry Spritz, který ten 
aperolový strčí hravě do kapsy. Jeho rudá 
barva totiž mluví za vše – do tohoto drinku 
se zkrátka vášnivě zamilujete! Jeho recep-
tura sestává z Campari, malinového coulis 
a cukrového sirupu. A jako správný „špric“ 
musí obsahovat i kvalitní šumivé víno Pro-
secco. Italský alkoholový nápoj Campari, 
jehož tvůrce ho pojmenoval skromně po 
sobě, chutná po hořkých bylinách a citru-
sovém ovoci. Malinové coulis je přecezená 
hustá omáčka, kterou si v X-treme baru vy-
rábějí sami, stejně jako cukrový sirup. A teď 
všichni do ruky Raspberry Spritz a připijme 
si na léto!

Passion mango sour
Pokud by tropické léto mělo mít nějakou 
podobu, vypadalo by určitě takto. Kaž-
dý doušek ve vás bude probouzet vášeň 
exotických zemí. Tak zvané „soury“ jsou 
koktejly, do kterých se přidává cukrový 
sirup a bílek. Jejich kořeny sahají až do 18. 
století, kdy námořníci při svých dlouhých 
plavbách trpěli nedostatkem vitamínu C. 
A jelikož se ovoce rychle kazilo a na širém 
moři pochopitelně neměli moc příležitos-
ti natrhat si čerstvé, přišli s nápadem za-
konzervovat ovocnou šťávu v rumu, ginu 
či whiskey. Nejčastěji se k tomuto účelu 
používala šťáva z citronu. S přidáním cukru 
to navíc i proklatě dobře chutnalo. Zákla-
dem tohoto koktejlu je ale vodka Finlandia 
Mango. Nezbytnou přísadou je pak fran-
couzské ovocné pyré, které obsahuje 90 % 
ovoce a 10 % třtinového cukru. A podle slov 
barmana z X-tremu jde o jedno z nejkvalit-
nějších. Při pití tohoto koktejlu tak snadno 
podlehnete dojmu, že jste se ocitli v tropic-
kém ráji. Stojí minimálně za zkoušku!
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greP americano

S tímto drinkem nedáte vedru žádnou 
šanci, pouhý pohled na něj vás zaručeně 
osvěží. Pokud máte rádi italskou klasiku 
Americano – koktejl s Campari a červeným 
vermutem s trochou perlivé vody a plát-
kem pomeranče – pak s Grepem Ameri-
cano rozhodně nešlápnete vedle. Jak už 
název napovídá, je to jeho „bráška“. Co tím 
myslíme? V barmanském světě se tomu 
říká twist. Ten vznikne, když se v klasickém 
koktejlu pozmění jedna přísada. Campari 
a soda jako základní ingredience zůstávají, 
jen červený vermut je vyměněn za grepo-
vý likér a plátek grepu zdobí koktejl místo 
pomeranče. Správný osvěžující šmak tomu 
dodá zástřik limetkovou šťávou. Snad kvůli 
grepu je drink vhodný spíše pro vyznavače 
hořkých chutí. Pakliže si lámete hlavu nad 
pozvolným přechodem od červené barvy 
po průzračnou, objednejte si ho na baru. 
Uvidíte, jak je to úžasně jednoduché.

thai sWizzle
Kdyby se uděloval Oscar za přínos letních 
drinků světu, podle nás by ji rozhodně mu-
sel získat tento. Thai Swizzle ví, jak na sebe 
upoutat pozornost. Po jeho ochutnání už 
však nebudete chtít nic jiného. Ingredience 
na tuto letní tekutou dobrotu opět nejsou 
lehce k dostání. Začneme nejjednoduššími, 
a to dvěma lístky bazalky a vodkou Finlan-
dia Coconut, která zde zastupuje alkohol. 
Když ke koktejlu přivoníte, ucítíte jeho ko-
kosové aroma, to mu dodává nejen vodka, 
ale především kokosové pyré z Francie. 
Další přísadou je zázvorový extrakt a po-
domácku vyrobený cordial neboli sirup 
z citronové trávy. Swizzle v názvu odkazuje 
na techniku míchání koktejlu, kdy se drink 
na ledové tříšti promíchává a chladí rych-
lým točením kvedlačky v dlaních. V pří-
padě, že jste milovník thajské kuchyně, je 
Thai Swizzle pro vás ideální volbou. Kor hai 
mue nee pen mue arhan tee aroi na! Neboli 
dobrou chuť!

Adéla Němečková 
foto: Jakub Misík
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miroslav zaPletal:

Povoláním střelec, 
znamením Býk

Muži  ve  znamení  Střelce  mají  dob-
rodružnou  a  hravou  povahu.  Baví  je 
technika a sporty. Vy jste ale Býk – ti 
jsou klidní,  přízemní  a  rozvážní.  Ti-
tul policejní mistr světa však svědčí 
o tom, že určitě máte rád výzvy a jen 
tak  lehce  se nevzdáváte.  Jak  to  tedy 
s vámi je?
Zřejmě jsem se narodil ve špatném zna-
mení (smích). Řekl bych ale, že je to dané 
vlastnostmi, které mám, než znamením 
zvěrokruhu. Jsem totiž ten typ člověka, 

Kukly a zbraně. To je denní chleba čtyřiačtyřicetiletého člena zásahové jednotky a instruktora střelecké přípravy z Hrad-
ce Králové. Miroslav Zapletal se vedle svého zaměstnání téměř deset let věnuje netradičnímu sportu – dynamické 
střelbě. Loni v  listopadu se mu podařil největší úspěch jeho kariéry, získal titul mistra světa na světových policejní 
hrách v Abú Dhabí. „Kdybych se za každý úspěch jenom chválil, neposunul bych se dál,“ přiznává, přičemž stejně tvrdý 

je i při výcviku nových členů hradecké zásahovky.

který je neustále sám se sebou nespokoje-
ný. Dokážu si přiznat vlastní chyby, praco-
vat na sobě, zlepšovat se a neopakovat je. 
Kdybych se za každý úspěch jenom chválil, 
neposunul bych se dál.

Jste tedy perfekcionista.
Dalo by říct. Když na závodech odstřílím 
nějakou situaci a kolegové mě chválí, jak 
jsem to střelil perfektně, tak stejně od-
cházím s nejistým pocitem, že jsem tam 
měl určité rezervy. Člověk u tohoto sportu 

musí být i detailista. Zpětně si každou situ-
aci analyzuji a přemýšlím, jak to do příště 
vylepšit.

Sloužíte u Policie ČR, zbraně a střel-
ba k vám patří – je to ten hlavní dů-
vod, proč jste se začal věnovat dyna-
mické střelbě?
Určitě, i jako malého kluka mě to vždy za-
jímalo a bavilo. Ke všemu jsem soutěživý 
typ a když něco dělám, tak pořádně. Když 
skloubíte tyto věci dohromady, dojde vám, 
že jsem to měl tak trochu vepsáno v osu-
du. Pak už jen stačilo, abych začal jezdit 
s kamarády na různá sportovní klání v po-
licejní střelbě v okolí Hradce, a byla ruka 
v rukávě. Rychle jsem se zlepšoval a posou-
val dál. Když jsem se však dostal na úro-
veň, kde už nebyly žádné mety, které bych 
mohl překonávat, objevil se jiný kamarád 
a doporučil mi právě dynamickou střel-
bu. Díky němu jsem poznal, že tento profi 
sport nabízí úplně jiné možnosti. Střelecká 
disciplína dokáže vaše dosavadní střelecké 
dovednosti a schopnosti posouvat na vyšší 
úrovně. Závody a tréninky se pro mě staly 
každodenními výzvami.

Soutěžíte v divizi Production – co to 
znamená?
V této divizi se střílí ze zbraní, které jsou 
sériově vyráběné a nesmí na sobě mít ne-
povolené úpravy. Drobnou úpravou, kte-
rá je v rámci pravidel možná, je například 
výměna mušky či pružiny. Nepovolené 
úpravy jsou takové, které by vás oproti 
soupeřům zvýhodňovaly a byly by nad rá-
mec této divize. Pak už byste spadala pod 

Miroslav Zapletal na střelnici v Ostroměři. Foto: Jakub Misík
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práci, tak i jako instruktor střelecké přípra-
vy. Například střelecké návyky, tréninkové 
postupy, o kterých vím, že mě samotného 
někam posunuly. Snažím se je tedy předat 
i těm klukům. Chci je dobře připravit pro 
práci v zásahové jednotce, ale zase po nich 
nemůžu chtít, aby začali sportovně střílet. 
Sportovní modelové situace a reálné zá-
kroky pod zbraní jsou diametrálně odlišné.

A to mluvíte o klucích, kteří se to te-
prve učí, ale nemáte tendenci poučo-
vat i své kolegy? Protože profíka své 
profese v sobě rozhodně nezapřete.
To dělám neustále a možná jim lezu i na 
nervy (smích). Ti starší, co už mají své ná-
vyky, už bohužel nepřeučím a nemá to ani 
smysl. Co jim jsem však schopný předat, 
tak udělám, a záleží na nich, zda to přijmou. 
Jsem na všechny ale přísný, bez výjimky. 
Oni to moc dobře vědí a respektují to, pro-
tože sami na sobě vidí, že se zlepšují, po-
souvají své hranice. Vědí, že tréninky jsou 
opravdu kvalitní a že mají smysl.

A  co  vaše  tréninky?  Jezdíte  si  na 
střelnici, vždycky po práci jen tak na 
hodinku zastřílet?
Kdybych si sem jezdil jen tak zastřílet, byly 
by to vyhozené peníze. Všechno se odví-
jí od toho, kolik peněz na přípravu máte. 
Náboje nejsou levná záležitost. Jejich cena 
se dle kvality či výrobce pohybuje v roz-
mezí čtyřech až šesti korun. Bez sponzo-
rů se tento sport na profesionální úrovni 
dělat nedá. Pokud máte možnost si náboje 
takzvaně přebíjet, můžete se dostat i na 
nižší cenu. Když na tréninku vystřílím 300 

až 600 nábojů, je to na provozu takového 
sportu velmi znát. Já vycházím z nějakého 
budgetu na celou sezónu a podle něj se 
snažím naplánovat přípravu. Je důležité 
i správně načasovat sportovní výkonnost 
před velkým závodem. Vždycky říkám, že 
člověk by měl trénovat chytře. Samozřejmě 
kvantita k tomu také patří, ale zase musíte 
vědět, kdy si to můžete dovolit, abyste ne-
byla přetrénovaná.

To se může stát?
Samozřejmě, můžete si způsobit i nějaké 
zranění nebo budete vyčerpaná. Z každého 
tréninku byste měla odcházet spokojená, 
ne zničená, a ještě si v hlavě odnášet ne-
gativní myšlenky, jak vám to dnes vůbec 
nešlo. Tím vším jsem si už prošel. Nikdo mi 
nic neporadí, jsem sám sobě trenérem.

Jste tedy samouk.
Ano a rád se učím. Když jsem začínal, vel-
kou inspirací pro mě byli kluci, kteří byli 
nejlepší. Natáčel jsem si je a poté doma 
analyzoval. „Jak to dělá, že je tak rychlý?“ 
říkal jsem si. Jako začátečník jsem totiž ne-
uměl rychle střílet, ale v čem jsem vynikal, 
byla přesnost. Byl jsem sice o pár vteřin 
pomalejší, ale měl jsem lepší body. Na tom 
jsem stavěl a rychlost přišla časem, osvo-
jil jsem si ji. Začal jsem střílet rychleji, ale 
stále přesně.

A je na závodech důležitější rychlost, 
nebo přesnost?
U tohoto sportu můžete lehce taktizovat. 
Všechno se to odvíjí od takzvaného hit fak-
toru. Ten vznikne součtem bodů nastříle-

jinou, protože byste se s nimi nemohla rov-
nat. Vedle divize Production je i Standard, 
Open, Revolver, Classic a to jsou různé typy 
zbraní, které mezi sebou logicky nemohou 
soupeřit, protože ve své podstatě mají jiné 
možnosti.

Vy  jste  pravák,  nebo  levák?  Viděla 
jsem totiž na  jednom z vašich videí, 
že střílíte levou rukou.
Jsem pravák, ale musím umět střílet i levou. 
Na každém mezinárodním závodě se objeví 
situace, kdy se střílí jak silnou, tak i slabou 
rukou. Takové okamžiky posléze oddělí 
takzvaně chlapce od mužů neboli střelce 
od profesionálů. Ti profesionálové musí 
zvládat jak obouruč, tak jednoruč. Když na 
takovém závodě všechny situace zvládnete, 
ale bude tam jedna na jednoručku, kterou 
neumíte, v ten okamžik přicházíte o hodně 
bodů. Jako profesionál musíte být zkrátka 
všestranný střelec.

A v reálu střílíte jednou rukou?
Samozřejmě, je také důležité střelbu jed-
nou rukou trénovat. Kdo netrénuje a ocitne 
se v situaci, kdy prostě musí střílet jednou, 
tak to náhle vnímá jako překážku, jako sla-
bost a znejistí. Ve výsledku to pak může mít 
negativní dopad na celou situaci.

Dá se tedy říct, že na závodech trénu-
jete pro svou profesi?
V první řadě je důležité si uvědomit, že 
je to sport. Je to jen sportovní disciplína, 
která si našla cestu z profi prostředí i mezi 
ozbrojenými složkami. Z toho sportu si do-
kážu vytáhnout to, co potřebuju jak ke své 

Mistrovství světa ve sportovní dynamické střelbě ve Francii roku 2017. Foto: archiv Miroslava Zapletala
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ných na terče děleno časem střelby. Podle 
něj zkušený střelec pozná, jestli jde o si-
tuaci, kde jsou důležitější body, nebo čas. 
Když tedy bude modelová situace s vyso-
kým hit faktorem, je lepší terče „okropit“. 
V tomto případě pár špatných zásahů tolik 
nevadí. Při nízkém hit faktoru, kdy víte, že 
čas bude i tak dlouhý, jelikož jsou terče od 
sebe vzdálené a budete běhat, musíte mít 
dobré body. Ale nedá se to lehce definovat, 
obojí dohromady je velmi důležité.

Jak vůbec vypadá váš den před star-
tem na závodech? Máte nějaké rituá-
ly, které vás drží v pohodě?
Kdyby nějaké rituály, typu vajíčka natvrdo 
k snídani nebo čištění zbraně o půlnoci, 
opravdu zabíraly, tak je snad budu i reali-
zovat (smích). Přesto, když se na svoji pří-
pravu, předzávodní a závodní den podívám 
více do hloubky, jsou opravdu plné rituálů. 
Jsou věci, které mohou sportovce rozho-
dit a těm se samozřejmě snažím vyhýbat, 
takže některé věci dělám prakticky stej-
ně a opakovaně. Pokaždé před závodním 
dnem si střelecké situace omrknu, tak jak 
to umožňují pravidla. Žádná situace není 
tajná, jsou veřejnosti přístupné. V podsta-
tě jde jen o to nadýchat se toho prostředí. 
V den závodu být na místě včas a správně 
se rozcvičit a rozehřát tělo. Jde o suchý 
trénink v bezpečné zóně, který zahrnuje 
tasení zbraně, manipulace, nabíjení, výmě-
nu zásobníku. Pak už následuje jen briefing 
a jde se na to. Ze všeho nejdůležitější je 
však kvalitní spánek a psychická pohoda, 
pak už vás nic nezlomí.

Nyní odhlédněme od vašeho koníčku 
a  přejděme  k  vaší  profesi.  Umíte  si 
představit, že by ji vykonávala žena?
Jedna u nás pracuje, je na pozici sekretář-
ky (smích). Ale jinak v řadách zasahujících 
policistů skutečně ženy nemáme. A ani se 
k nám nehlásí. Řeknu to trochu s nadsáz-
kou, ale vůbec si nedokážu představit, že 
by nějaká žena vyrazila beranidlem dveře, 
vlítla dovnitř a tam zpacifikovala dvoume-
trového chlapa. Přece jen jsme nasazeni 
proti nebezpečným pachatelům.

V  případě,  že  tedy  muž  zatouží  po 
kariéře u zásahové jednotky, co musí 
splnit?  To,  že  musí  vlastnit  zbrojní 
průkaz, beru jako samozřejmost.
Nemusí vlastnit zbrojní průkaz, ale musí 
mít hotovou služební zkoušku. Jelikož je 
to v rámci Policie ČR, tak se městský po-
licista nebo běžný občan do zásahové jed-
notky hlásit nemůže. K nám nastupují kluci 
z přímého výkonu, tedy z řad státní policie. 
Pokud projeví zájem u nás pracovat, musí 

úspěšně absolvovat tříměsíční stáž. Během 
stáže jim předáváme informace, nezbytné 
pro práci zasahujícího policisty. Všímá-
me si také, jak je zájemce tvárný, učenlivý 
a co všechno dokáže vstřebat. Nepřichází 
v úvahu, aby uměl jen něco. Pokud je na-
příklad dobrý po fyzické stránce, ale ne-
zvládá taktiku, práci na laně, bojí se výšek, 
pak to může být problém. My vyžadujeme 
všestrannost. Raději vezmeme člověka, 
který má u fyzičky určité rezervy, ale víme, 
že se nebojí, zvládá cokoliv a je učenlivý. 
Takový nám pak pod rukama roste a máme 
o to větší radost, když si ho vypipláme 
k obrazu svému.

Jak ze své pozice instruktora vnímá-
te u mladých kluků absenci základní 
vojenské služby?
Rozhodně zastávám názor, že chlapům 
chybí vojna. Někdy žasnu nad tím, kdo se 
k nám a vůbec k policii hlásí. Nechápu, jak 
mohla generace, která si vojnou prošla, vy-
chovat takové „zženštělé“ potomstvo. Do 
svých řad nabíráme pravidelně nové členy 
a v momentě, kdy se tam objevila generace 
kluků, kterým se vojna vyhnula, bylo to ci-
telně znát. Takovým chybí sebekázeň, po-
slušnost, úcta, pokora. Jsou to kluci, kteří si 
v životě nesáhli na dno svých psychických 
a fyzických sil. Vzhledem k tomu, že máme 
systém výběru velmi přísně nastavený, do-
stávají se k nám jen ti, které opravdu chce-
me. Jakmile se objeví nějaké procento ne-
důvěry, rozhodnutí bývá jednoznačné.

Je důležitější fyzička, nebo psychická 
odolnost? Protože na některé situace 
musíte mít, řekněme, silný žaludek.
Pokud je člověk po psychické stránce v po-
hodě a zapadne do našeho týmu, je důvě-
ryhodný, pak jsem schopný – podotýkám, 
že v uvozovkách – přimhouřit oko. Fyzička 
se dá natrénovat, co však už nezměníme, 
je jeho hlava. Vždy ale záleží na rozhodnutí 
celého týmu vedení jednotky.

Zažil  jste  někdy  výjezd,  při  kterém 
jste se bál?
Nemůžu říct, že bych se vyloženě bál. 
Člověk má takový ten zdravý strach – jak 
o sebe, tak o kolegy. A spíše než strach 
bych to nazval respektem. A teď myslím 
k pachatelům. V případě, že ho mít nebu-
dete, může se stát, že něco podceníte. Bát 
se člověk nesmí, strach vás neuvěřitelně 
omezuje. To se pak promítne do kvality 
zákroku, který je potřeba vždycky zdárně 
dokončit.

A prozradíte čtenářům nějaký neza-
pomenutelný  moment,  vzpomenete 

si na nějakou ostrou akci?
Na jednu ano, dokonce proběhla i médii. Je 
to ale už dávno, rok si nepamatuju. Bylo to 
v Trutnově. Měli jsme zakročit proti pacha-
teli, který byl psychicky nemocný a ohro-
žoval sousedy v paneláku. Pamatuju si, že 
komunikace s vyjednavačem trvala dlouho. 
Zákrok byl tehdy proveden až druhý den 
ráno. To už se místo zákroku hemžilo při-
hlížejícími a novináři. Vzhledem k tomu, že 
pachatel bych zabarikádovaný v bytě, mu-
seli jsme zvolit alternativní vstup ze stře-
chy po laně do okna. Já šel jako první a pán 
mi stihnul zavřít okno, takže jsem proletěl 
dvojitým sklem. Zákrok byl nakonec úspěš-
ný, jenom já jsem byl trochu pořezaný.

Adéla Němečková

nprap. Bc. Miroslav 
Zapletal

• Narodil se roku 1974 v Moravské 
Třebové.

• Ve sbírce jeho titulů je 
mimo jiné trojnásobný mistr 
České republiky (2010, 2011, 
2012) a mistr Afriky (2012). 
S reprezentačním týmem vyhrál 
ME (2013). A zlato získal i na 
mezinárodním šampionátu na 
Novém Zélandě (2010).

• Je i několikanásobným 
policejním mistrem ve střelbě ze 
služebních krátkých zbraní.

• Střílí s pistolí CZ 75 SP-01 
Shadow ráže 9mmLuger, od roku 
2017 pak s CZ Shadow 2.

• Když zrovna nestřílí a nechytá 
pachatele, rád jezdí na kole, cvičí 
fitness, relaxuje (v létě nejlépe 
u vody) a tráví čas se svou 
přítelkyní.
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Dejte nudě strike!

Jak správně hrát bowling už víte, nyní zbývá 
jen navštívit zábavní a bowlingové centrum 
A-Sport v Malšovicích a teorii uvést do pra-
xe. Můžeme vás ujistit, že se tu rozhodně 
nudit nebudete. Vedle bowlingu si můžete 
zahrát i ricochet, kulečník, šipky či stolní 
fotbal. Na své si přijdou také fajnšmekři si-
lových sportů – pro ně je připraven profe-
sionální stůl na páku. Komu bylo do vínku 
dáno umění tančit, může dát svým kreacím 
prostor na tanečním parketu. A komu ne, 
tomu kuráž jistě dodá drink, který připraví 
profesionální barmani. O navození správné 
atmosféry se postará jukebox, kde si může-
te zvolit takové hitovky, které vás spolehli-
vě rozhýbou.

Pokud diskotéka a párty nejsou váš šálek 
kávy, nevadí, do A-Sportu můžete zajít tře-
ba na vydatný oběd, odpolední čaj, lahod-
nou večeři nebo sklenku dobrého vína či 
půllitr piva. Potřebujete uspořádat poklid-

Zasuňte tři prsty, zvedněte bowlingovou kouli do výše pasu a druhou rukou si ji přidržujte. Nohy mějte u sebe a v kole-
nou mírně pokrčené. Snažte se uvolnit, zato zápěstí zpevněte. Pro lepší švih poodstupte trochu dozadu. Začátečníkům 
se doporučují čtyři kroky. Při posledním kroku se s mírným skluzem a předklonem rozpřáhněte, zamiřte a kouli pošlete. 
Je to jednoduché. Odborníci na bowling v A-Sportu nedoporučují porážet kuželky v sousední dráze, házet kouli do 

výšky či do ní kopat.

nou narozeninovou oslavu, firemní večírek 
či svatební hostinu? Žádný problém. Pro 
privátní akce jsou k dispozici salonky, kam 
se vejde až padesát hostů. I školení vašich 
zaměstnanců tady náhle dostane nový roz-
měr. Dataprojektory či flipcharty jsou sa-
mozřejmostí. A co takový náročný školící 
den zakončit třeba zajímavým turnajem? 
Lákavé, že?

Chcete jít na bowling, ale nemáte hlídá-
ní, a kladete si Nerudovskou otázku „Kam 
s ním?“ Odpověď zní: „Vemte děti s sebou!“ 
V A-Sportu totiž myslí i na juniorské hráče 
bowlingu. Pro ně je tu vyhrazena jedna drá-
ha. Menší děti si mohou pohrát v dětském 
koutku, který je vybavený spoustou hraček. 
Mohou se klouzat, houpat, kreslit, jezdit 
na motorce, zkusit lezeckou stěnu nebo 
microbowling. Záleží na jejich tempera-
mentu. Dětský koutek se nachází u bowlin-
gové dráhy s číslem 1. Rodiče se tak mohou 

plně oddávat bowlingu, a přitom mít své 
ratolesti pod neustálým dohledem.

Adéla Němečková

Po předložení tohoto kuponu odehrajete 
dvě hodiny bowlingu za cenu jedné.

Platí do 31. 8. 2018

KUPÓN 
1 + 1 zdarma
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„Krom sportovních a výkonnostních kategorií naší 
nabídky chceme letos výrazněji obsáhnout i katego-
rii dětské cyklistiky se vším, co k tomu patří,“ říká za 
bikero.cz David Jaroš s tím, že pozornost skalních 
cyklistů už zaručeně vzbudili. Zájem o tuhle skvělou 
kratochvíli ale chtějí vybudovat i u těch, co si ke kolu 
vztah teprve vytváří. Zejména dětí.

kola
WOOM – odlehčená kola, i přes mírně vyšší cenu 
můžou skvěle posloužit, zejména pokud je po sobě 
dědí sourozenci. Tahle kola jsou opravdu jedna z nej-
lehčích na trhu. Pokud máte s malými dětmi ambice 
zdolávat větší porce kilometrů, nebo jim chcete jen 
dopřát o něco větší zážitek z ježdění okolo domu, je 
to skvělá volba.

Beany – rozumná varianta ve všech ohledech od mladé 
české firmy. Filosofie, že dětské kolo není jen zmenše-
ninou toho dospělého a využívá totožné komponenty, 

Nebreptej a šlapej!
Cyklistika je fenoménem. Obzvlášť na Hradecku. Ať už ho vnímáte jako životní radost a nemine vás jakýkoliv trend, kte-
rý se cyklistiky týká, nebo se jen přepravujete s kolíčkem na nohavici z bodu A do bodu B, Bikero je pro vás tím pravým 

místem. Nová sezóna je tady!

gravelbike – hit sezóny! 
tenhle od authoru je 
navíc v přijatelné cenové 
hladině. 
(author ronin 2018 
29 900 kč, bikero.cz)
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se výrazně projevuje na oblíbenosti těchto 
kol. Skvělý design, promyšlená konstrukce 
zohledňující požadavky dětí, snížená váha 
a příjemná cena.

PŘilBa, rukavice...
Děti jsou prostě děti, a přestože má rodič 
obvykle veškerou snahu předejít nebezpe-
čí, někdy je to trochu nadlidský úkol. Sám 
to jako táta vím. Pokud je kolo o půl kila 
lehčí, nebo má lepší vybavení, je bez nad-
sázky druhořadé, prioritou je zkrátka bez-
pečnost a ochrana dětí.

Neradno podceňovat bezpečnost i v přípa-
dě cyklostezek, které jsou vnímané jako-
relativně bezpečná zóna pro malé cyklisty, 
ale díky hustému pohybu nejen cyklistů, ale 
i bruslařů a běžců tu často dojde k úrazům.

Základem je kvalitní přilba, jejíž výběr se 
nevyplatí podcenit. Možná není všeobec-
ně známá povinnost ji mít na silnici pro 
všechny do 18 let věku. Výhodným pomě-
rem mezi kvalitou a cenou je u nás třeba 
Author, sázkou na jistotu potom přilby 
Uvex a Abus.

Rukavice beru jako samozřejmost, jejich 
úloha je při pádu obrovská – předcházejí 

odřeninám rukou, které instinktivně strká-
me při karambolech před sebe.

Batolata, na kolo!
„Jako zásadní vidím i chování s dětmi na 
kole, které je samostatnou kapitolou a u nás 
ho bohužel koupit nejde,“ říká se smíchem 
Jaroš a dodává: „Bezpečně se dá jezdit už 
s batolaty, ať už ve vozíku, na dětské sedač-
ce, které také samozřejmě nabízíme, nebo 
později na tažné tyči.“

gravel Bike
Radost si ale čas od času musí udělat i do-
spělí, naším tipem pro letošní cyklosezónu 
je trend tzv. „Gravel bikes“ To byste měli 
zkusit, není to silniční kolo, není to MTB. 
Je to cyklokrosové kolo, úžasně rychlé 
a ovladatelné na silnici, které se ale neza-
lekne ani středního terénu a cestu si tak 
můžete kdykoliv zkrátit přes louku nebo 
les. Pohodlí zaručují na delších cestách ři-
dítka „berany“, takže pokud se o prázdni-
nách chystáte objet republiku, tohle kolo je 
mým tajným tipem, návary na nosiče všeho 
druhu to jen umocňují. Když jsem poprvé 
tenhle typ kola vyzkoušel, trochu jsem za-
vzpomínal na dětství s kolem Favorit, které 

přežilo úplně všechno a bylo jediným uni-
verzálním kolem. Totální svoboda!

když vám to nešlaPe
„Hrdě také zastupujeme nyní už nejen 
v Hradci Králové (Bikero úspěšně provozu-
je i obchod v Praze, pozn. redakce) znač-
ku Focus, která nejenže poskytuje v celém 
spektru kol nekompromisní kvalitu výroby 
s některými ojedinělými technickými řeše-
ními. Značka je jen jednou z mnoha velké-
ho ,cyklokoncernu‘, takže některé pokrokové 
technologie se propisují i do této cenové ka-
tegorie,“ doplňuje David Jaroš. Specialitou 
jsou pak elektrokola téhle značky, která 
mnohdy ani nepoznáte od běžných kol.

Kryštof Vítek

author i uvex 
splňují nejnáročnější 
bezpečnostní 
požadavky. 
(od 599 kč, bikero.cz)

Woom – rozdíl poznáte, až když tohle 
kolo vezmete do ruky. 
(od 8 990 kč, bikero.cz)

Jízda v sedačce hamax 
siesta bude pro vaše dítě 
opravdovou siestou. 
(2 290 kč, bikero.cz)
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Až na krev

MMA  neboli  smíšená  bojová  umě-
ní  jsou  poměrně  mladým  sportem, 
vznikla teprve na začátku 20. století, 
slyšet je o nich ale stále víc. Vy osob-
ně  se  zápasení  věnujete  osm  let  – 
změnilo se nějak za tu dobu vnímání 
tohoto sportu?
Když jsem začínal, ještě se u nás o MMA 
moc nevědělo. Pro lidi jsme byli chuligáni, 
bezmozci, co se jako smyslů zbavení mlátí 
v kleci. Většina lidí to odsuzovala, přitom 
to je sport jako každý jiný, má svoje pravi-
dla, asociace. Nechodíme se prát nikam na 
ulici.

Možná  to  bude  tím,  že  při  zápasech 
často teče krev a obecně vypadá zá-
polení v kleci dost brutálně.
To je sice pravda, ale za celých osm let se 
mi nestalo nic horšího, než tržná rána na 
hlavě. Paradoxní je, že si většinou ublížíte 
spíš při tréninku nebo ve volném čas. Ob-
čas si narazíte prsty, pohmoždíte zápěs-

David Dvořák - pětadvacetiletý zápasník, bývalý zpěvák a šachista. Taky nadšený chovatel ještěrek, se zálibou ve 
střelbě z brokovnice. Seznamte se s aktuální dvanáctkou v evropském žebříčku zápasníků MMA z Hradce Králové.

tí, máte modřiny, ale to není nic, co by za 
pár dní nezmizelo. Když to srovnám třeba 
s bikery, kteří skáčou salta na kolech, nebo 
s rychlostním lyžováním, je MMA docela 
bezpečný sport (smích).

Jak  jste  se  vůbec,  tehdy  jako  sedm-
náctiletý, dostal k MMA?
Jako slepý k houslím. Celý život jsem hrál 
šachy, zhruba do patnácti dokonce extra-
ligu. Trénoval jsem v hradeckém Sokolu 
a shodou okolností tam tenkrát probíhaly 
i tréninky MMA. Šel jsem se podívat a už 
jsem zůstal.

Co na to říkali rodiče, že se jim ze ša-
chisty stal zčistajasna zápasník?
Byli samozřejmě zásadně proti, vůbec se 
jim to nelíbilo. Když se mi ale po půlroč-
ním trénování podařilo vyhrát mistrovství 
republiky, došlo jim, že je ve mně možná 
nějaký potenciál, a začali mi fandit. Když 
nad tím ale tak přemýšlím, asi je to úplně 

nešokovalo. Jako dítě jsem byl hodně hy-
peraktivní, hrál jsem fotbal, zpíval, chvíli 
jsem neposeděl.

Zpíval?
Když mi bylo asi šest, chtěli mě naši přihlá-
sit na hodiny zpěvu. Do té doby jsem totiž 
hodně zpíval, jezdil jsem i po soutěžích, ale 
pak mi zjistili problém s hlasivkami a hro-
zila mi operace. Táta nakonec rozhodl, že 
nebudeme operaci riskovat, profesionální 
zpěvák nebudu, a dal mě na šachy, které 
sám hrál. No a dál už to znáte.

Zápasíte ve váhové kategorii do 57 ki-
logramů, aktuálně vám v evropě patří 
12. místo.  Jaké  to pro vás  jako muže 
je - hlídat si váhu?
Normálně 57 kilo nemám ani náhodou, 
vždycky musím před zápasem tak sedm až 
osm kilo zhubnout. Zhruba šest týdnů do 
zápasu mi nastává tvrdá dieta. Nebudu lhát, 
je to na hlavu. Poslední týden je kritický, to 

David Dvořák po jednom ze zápasů MMA. Foto: Czechfighters.cz

léto 2018 Sport



77

to vždycky už v šatně při rozcvičce, od toho 
momentu existuju jen já a můj tým. Jakmi-
le nastupuju a začne hrát moje hudba, tak 
jako by okolní svět vypnul, vnímám jen sebe 
a soupeře. Ty emoce jsou úplně neuvěřitel-
ný, absolutně mě to pohltí. Zároveň je to 
obrovský doping a odměna za všechny ty 
týdny odříkání.

Když vyhrajete, můžete si  to při  své 
přísné  životosprávě  vůbec  dovolit 
oslavit?
Záleží, kdy mě čeká další zápas. Měl jsem 
období, kdy jsem se třeba dva roky nedotkl 
alkoholu. Nedávno jsem ale po zápase slavit 
šel, čekal mě měsíc volna, tak proč ne. Ale 
nečekejte žádnou divočinu, dal jsem si pivo 
(smích).

MMA vlastně vzniklo na základě zvě-
davosti. Lidé se dohadovali, zda by ve 
vzájemném souboji vyhrál spíš kara-
tista nebo boxer, wrestler nebo kic-
kboxer.  Když  je  to  takový mix  bojo-
vých umění, existují nějaká omezení, 
zakázané chvaty či údery, které jsou 
v MMA zápasníkům zapovězeny?
Je zakázané štípání, píchání do očí, uší, 
kousání a podobné podlosti. Nesmí se také 
údery do temena hlavy, páteře, rány pod 
pás. Když soupeř leží na zemi, neexistuje, 
že byste ho kopli do hlavy. Existuje pravi-
dlo, že když se soupeř dotýká třemi body 
země – například klečí na jedné noze 
a druhou má na zemi, tak už se posuzuje 
jako soupeř na zemi.

Kdy zápas končí?
Je několik cest – buď udělením K.O. případ-
ně technického K.O., vzdáním se soupeře, 

nebo na základě bodového ohodnocení. 
Zápas proběhne ve stanové době a bodoví 
rozhodčí potom rozhodnou, který ze zá-
pasníků byl lepší.

Je  vám  pětadvacet.  V  kolika  letech 
chodí zápasníci MMA „do důchodu“?
Je to hodně individuální, průměrně tak 
v pětatřiceti. Já třeba patřím k těm, kteří 
rostou pomaleji, mě ten vrchol, troufám si 
říct, teprve čeká. Ještě tak dva roky. Jsou 
ale zápasníci, kteří vyletí nahoru ve dva-
advaceti. Bývá to ale tak, že o co rychlejší 
je vzestup vzhůru, tím rychlejší je potom 
i pád.

Když netrénujete a nezápasíte, co rád 
děláte?
Jsem kluk z vesnice, takže mám rád příro-
du, zvířata. Rád střílím z brokovnice, cho-
vám agamy, mám kočku. Takové ty obyčej-
né radosti.

Michaela Zumrová

už se mnou není žádná řeč. Ideálně se od-
stěhovat někam na samotu (smích).

To bude čtenářky zajímat, jak se hub-
ne devět kilo za šest týdnů?
Hodně lidí si všechna jídla váží. To já ne-
dělám, snažím se vnímat svoje tělo a jeho 
potřeby. Jím hodně masa, rýže, zeleniny, 
trochu ovoce, vločky. Když jde váha dolů, 
pokračuji v nastaveném režimu, a v mo-
mentě, kdy se zasekne, musím někde 
ubrat. Nejdřív tělo shodí tuky, pak se zbaví 
sacharidů a cukrových zásob ve svalech. 
Z toho mi zbudou tak čtyři kila, která hub-
nu pocením v sauně nebo horké vodě. To 
se totálně dehydratujete a vlastně jen kvůli 
tomu, abyste si před rozhodčími stoupla na 
váhu, oni si vás zapsali, že jste splnila vá-
hovou kategorii, vyfotíte se se soupeřem 
a druhý den už je to na vás. Nutno říct, že 
po takovéhle dehydrataci a hladovění není 
zápasení žádná legrace. V Asii mají podle 
mě mnohem lepší systém, už 6 týdnů před 
zápasem vás zváží a zároveň provádějí tes-
ty na dehydrataci. Pokud testy neprojdete, 
tak nejenže vás nenechají zápasit, ale ještě 
schytáte tučnou pokutu.

To musí být pro tělo zápřah. Kolik zá-
pasů ročně absolvujete?
Nejen pro tělo, horší je asi psychická strán-
ka věci. Je to frustrující, pořád myslím na 
to, že když nenavážím správnou váhu, budu 
muset jít zas a celý proces podstoupit zno-
vu. Když se to navíc nepoštěstí ani napo-
druhé, můžou vám zrušit zápas, a přijdete 
o peníze. Myslím, že je horší udělat váhu, 
než jít zápasit. S počtem zápasů je to různé, 
třeba v roce 2015 jsem měl dva, loni jen je-
den. Trápilo mě zraněné koleno, ale letos si 
to chci vynahradit. Doufám, že se mi podaří 
nastoupit do čtyř klání. Domluvit zápas je 
poměrně manažersky náročné, není to jako 
v tenise, kam vám na turnaj přijede dvacet 
hráčů. Vyjednává se o penězích, váhové ka-
tegorii, řeší se zranění a občas si to soupeř 
na poslední chvíli rozmyslí.

Jaký  je  to  pocit,  když  vstupujete  do 
zápasu, jdete uličkou směrem k sou-
peři a víte, že teď jde o všechno?
Zažívám absolutní soustředění. Chytne mě 

„Občas si to soupeř na poslední 
chvíli rozmyslí.“

David Dvořák

• Narodil se před pětadvaceti 
lety a pochází z Lípy u Hradce 
Králové.

• Zápasům MMA se věnuje již 
devět let, aktuálně mu patří 
12. místo v evropském žebříčku.

• Jako dítě se věnoval zpěvu a hrál 
závodně šachy.

• Rád střílí z brokovnice a chová 
agamy.

léto 2018 Sport



78

Fazole vystřídaly drobné kuličky a ponožku 
nahradil háčkovaný míček. A sport, který 
vypadal tak jednoduše, že ho musel vyzkou-
šet každý, spatřil světlo světa. Do tohoto 
sportu se výrazně obtiskl i český foot, vždyť 
mezi footbagovou špičkou máme i své zá-
stupce z Hradce Králové.

Já si moc dobře vzpomínám na dobu, 
kdy  ten,  kdo  neměl  hakisak,  jako  by 
neexistoval. Na základní škole nám je 
za trest zabavovali a tradičně jsme je 

dostávali  až  na  konci  školního  roku. 
Koho by tenkrát napadlo, že se s ním 
jednou  budou moct  vyhrávat  i mist-
roství světa. Jaký je váš příběh?
Tomáš: Ta doba, o které mluvíte, byl začá-
tek roku 2000, kdy byl háčkovaný míček 
v Čechách hotový trend. Zkoušeli to veskr-
ze všichni. Kopalo se na ulici, v parcích, na 
školních chodbách. Sám jsem začal v roce 
2002, kdy už lidi postupně odpadávali, až 
nás zbylo opravdu jen pár trpělivých, kte-
ří jsme to zkoušeli neustále znova a znova. 

Patrik ČernÝ a tomáš tuČek:

Prokopali jsme se 
do celého světa

Seznamte se, Patrik Černý (23) a Tomáš Tuček (30), jedni z nejúspěšnějších footbag freestylerů na světě. Tomáš je 
několikanásobným mistrem světa a Evropy a Patrikovi stačily pouhé dva roky tréninku, aby naskočil do profesionálních 
soutěží, a dnes se řadí ke světové footbagové špičce. „Pro nás footbag není sport, je to umění,“ shodují se mladí hráči, 

pracovní partneři a kamarádi.

Psal se rok 1972, když si pětadvacetiletý 
Američan Mike Marschall, snad pro ukráce-
ní dlouhých chvil parného léta, prostě zašil 
do špičky ponožky fazole. A voilà! Míček, 
jehož sláva poté obletěla celý svět, byl tady. 
V parku, kde s ním zkoušel různé triky, se 
k němu časem přidali i první nadšenci. Asi 
by u ponožek a fazolí i zůstalo, kdyby se 
neobjevil iniciativní John Stalberger, hru 
s míčkem nepojmenoval Hack the Sack 
(v překladu „kopej do pytle“), nezaložil aso-
ciaci a následně neprodal práva jedné firmě. 

Foto: Jakub Misík
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Vedle hakisaku kopete i s fotbalovým 
míčem. V tomto případě se už nejedná 
o footbag, ale o takzvaný freestyle fot-
bal. Patrik fotbal předtím hrál, ale co 
vy, Tomáši? Platí tedy, že ho zároveň 
umíte i hrát?
Tomáš: Rozhodně neplatí, na rozdíl od Pa-
trika jsem ho nikdy nehrál. Jsem naprosto 
mizerný fotbalista (smích). Nesleduju ho, 
neznám žádný tým, nejsem fanoušek. Aby 
člověk hrál dobře footbag, nemusí mít fot-
balové základy. Ovšem na druhou stranu 
lze footbagem fotbalový trénink obohatit, 
zrychlit nohy a zlepšit koordinaci.

Triky, které předvádíte na soutěžích, 
mají  svá  vlastní  pravidla,  podle  kte-
rých se pak hodnotí, zda byly prove-
deny dobře či špatně, jako je to napří-
klad u tancování či krasobruslení?
Tomáš: Je to stejně hodnocené jako u kra-
sobruslení. Porota se skládá většinou z pěti, 
šesti členů, kteří dávají známky od nuly do 
šestky. Dostanete vždy dvě známky – jedna 
je technická a druhá umělecká. Technická 
hodnotí způsob provedení triku, zda to bylo 
čisté a byly splněny všechny parametry. 
Umělecká známka posuzuje synchronizaci 
dvojic, počet spadnutí míčku, jestli je to do 
rytmu hudby a podobně.

existuje  nějaký  trik,  který  nikdo  na 
světě neprovedl a vy se na něj chys-
táte?
Patrik:  Pokouším se udělat trik s názvem 
„Cesta kolem světa“ čtyřikrát za sebou. Pro-
vádí se tak, že stojíte na jedné noze a dru-
hou obtáčíte míček, který je ve vzduchu. Za-
tím to každý dobrý footbager udělal dvakrát, 
já to zvládnu třikrát, ale čtyřikrát to ještě 
nikdy nikdo nedal. Mám v plánu být první.

A dají se ty již standardizované triky 
posunout ještě někam dál? Respekti-
ve vymysleli jste nějaké vlastní?
Tomáš: V kategorii dvojic jsem jich s býva-
lým spoluhráčem vymyslel třeba třicet a ně-
které z nich jsme si i pojmenovali. Ve foot-
bagu totiž platí pravidlo, že ten, kdo nějaký 
trik vymyslí a udělá ho jako první, tak si ho 
může i pojmenovat.

Zkoušeli  jste někdy, jak dlouho vydr-
žíte nepřetržitě kopat do míčku, aniž 
by vám spadl?
Patrik:  Ne, při vystoupení by to byla po 
chvíli nuda a neměli bychom už co předvá-
dět. A na trénincích se to nedělá. Možná by-
chom vydrželi dlouho, ale to není naší prio-
ritou. Důležitá je technika, styl a kreativita, 
ne kvantita.
Tomáš: Přesně, není potřeba to dělat. Když 

Všechno to začalo jako pouhá zábava a le-
tos se bude konat už 39. mistrovství světa.
Patrik:  A můj příběh začíná tím, že jsem 
potkal Tomáše a zalíbilo se mi to. Já nemám 
rád kolektivní sporty a freestyle mi dává 
svobodu.

Co na  to  říkali  rodiče,  když  jste  jim 
oznámili, že se chcete věnovat kopá-
ní do míčku?
Patrik: Našim se to z počátku moc neza-
mlouvalo. Táta je totiž fotbalista a chtěl ho 
ze mě mít taky. Dlouho to vypadalo, že to 
tak i dopadne. Pak jsem ale zkusil footbag 
a od té chvíle jsem si čím dál intenzivněji 
uvědomoval, že představa kariéry profesi-
onálního fotbalisty mě už tolik nenaplňu-
je. Táta nebyl moc nadšený, ale když viděl, 
že mě to baví, ustoupil. A tak jsem fotbalu 
nechal a začal se naplno věnovat footbagu.
Tomáš: Mým rodičům to nijak zvlášť ne-
vadilo. Byli rádi, že vůbec něco dělám 
a neválím se jen doma u počítače (smích). 
Vzpomínám si, že moje mamka to vždycky 
brala na lehkou váhu. Když jsem ale přive-
zl svou první medaili z mistrovství světa, 
a ještě navíc zlatou, najednou to začala vní-
mat úplně jinak. Zjistila, že je to profi sport 
a dají se tím vydělávat i nějaké peníze. Tak-
že ze začátku skepse, potom otevřenost.

Prozradíte  čtenářům,  v  čem  spočívá 
kouzlo  footbagu,  kvůli  kterému  jste 
tomuto sportu natolik podlehli?
Patrik:  Ačkoli je footbag moderní a po-
pulární, není moc lidí, co ho umí. A to je 
důvod, proč mě tolik nadchl a pořád mě 
baví. Jeho kouzlo spočívá v tom, že jsme je-
dineční. A jelikož my děláme freestyle, tak 
nejsme svázáni žádnými pravidly a máme 
neomezené možnosti, můžeme zkoušet 
a předvádět, co chceme.
Tomáš: Přesně tak, je to hodně kreativní, 
žádná rutina, žádný stereotyp. Vedle foot-
bagu jako takového, s kterým se pojí závo-
dy a mistráky, jsme s tím začali i vystupo-
vat, čímž se to pouhé „kopání do míčku“ 
posunulo zase o kousek dál. Pro nás foot-
bag není sport, je to umění.

Na  vystoupeních  předvádíte  kousky 
nejen s hakisakem. Cokoli si vezmete 
do  parády,  kontrolovaně  létá  vzdu-
chem. S čím vším zvládnete kopat?
Patrik:  Ze všeho nejlepší je telefon, při-
čemž čím dražší, tím větší adrenalin 
(smích). Pokud umíte na dobré úrovni ko-
pat s hakisakem, tak už to zvládnete v pod-
statě s čímkoliv. Zkoušeli jsme klíče, peně-
ženku, slánku, papírové kapesníky, svačinu. 
Ale jde to třeba i s dlažební kostkou nebo 
medicinbalem.

Patrik Černý

• Narodil se roku 1995 v Hradci 
Králové.

• V roce 2016 získal dva bronzy na 
mistrovství světa v Trnavě, a to 
v kategorii jednotlivců a dvojic.

• Je pětinásobným vicemistrem 
České republiky ve freestyle 
footbagu.

• Na světovém šampionátu v Paříži 
v roce 2015 se umístil na čtvrté 
příčce.

• Již třetím rokem studuje obor 
Design interiéru v Hradci 
Králové.

Tomáš Tuček

• Narodil se roku 1987 v Hradci 
Králové.

• Je sedminásobným mistrem 
světa ve freestyle footbagu 
v několika disciplínách 
a trojnásobným mistrem Evropy 
v kategorii dvojic.

• V anketě Nejúspěšnější 
sportovec roku 2008 
Královéhradeckého kraje 
v kategorii Mimořádný sportovní 
výkon se umístil na první příčce.

• Vedle vystupování 
s Footbagshow žije online 
marketingem a vede internetový 
portál o českém pravopisu.
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Máte  nějakou  zajímavou  vzpomínku, 
kterou jste si ze soutěží přivezli?
Patrik: Na jeden zážitek rádi vzpomínáme, 
ale nestalo se to přímo na soutěži, i když 
jsme byli zrovna na mistrovství světa v Pa-
říži. Chtěli jsme si vyzkoušet vydělávat foot-
bagem na cestách, tak jsme se postavili na 
ulici přímo pod Eiffelovkou a začali kopat. 
Sice jsme byli pořád ve střehu, protože pří-
mo v této části Paříže operují takzvané dět-
ské gangy. To jsou děti, kteří mají zvláštní 
strategii, jak vás okrást. Nabídnou vám, že 
vás vyfotí. Mezitím, co jeden stojí za foťá-
kem, druhý vám vykrádá tašky. Pár nás jich 
oslovilo. Byla to rozhodně zajímavá zkuše-
nost a zjistili jsme, že je možné si footbagem 
vydělávat, takže za tohle mistrovství jsme 
dost ušetřili (smích).

Vy  jste  se  již několikrát  v  rozhovoru 
zmínili,  že  s  footbagem  vystupujete. 
Prozradíte, jak taková show probíhá?
Tomáš: V roce 2016 jsme společně založili 
tým Footbag show. Na začátku jsme si řekli, 
že chceme být jiní než ti, co s podobnými 
freestyle sporty vystupují. Nechtěli jsme 
jen přijít na plac, začít hrát, pak se uklonit 
a odejít. Když show, tak se vším všudy. Za-
čali jsme si ji tedy sami moderovat a spojili 
footbag, freestyle fotbal a prvky stand-up 
comedy v jedno. Pouhé vystoupení na hud-
bu nám zkrátka nestačilo. Chtěli jsme, aby 
to byla zábava jak pro nás, tak i pro diváky.
Patrik: A myslím, že se nám to podařilo. Ta 
show je čím dál lepší a lepší. Nyní už jen 
ladíme detaily – třeba jsme si nechali vy-
robit dřevěné motýlky, kde je vyrytý název 

footbagshow.cz. Máme to do posledního 
centimetru vymyšlený.

Tréma je zákeřná, ráda lidem „podráží 
nohy“, což ve vašem případě není zce-
la  ideální.  Pokazil  vám  tento  tísnivý 
pocit už nějaké vystoupení?
Tomáš: Naučil jsem se si to nepřipouštět. 
Kdybych se měl nervovat kvůli každému 
vystoupení, tak nedělám nic jiného. Za tři 
měsíce jsme měli třeba padesát vystoupení, 
to bych byl permanentně ve stresu (smích).
Patrik:  Já jsem nervózní jen na závodech. 
Do okamžiku, než porota vyvolá vaše jméno. 
V momentě, když si před ně pak stoupnu, 
tak to ze mě jako mávnutím spadne a uží-
vám si to.
Tomáš: Nervozita dělá při závodech pocho-
pitelně hodně, ale pokazit nějaké vystoupe-
ní dokážeme i bez ní.
Patrik: Třeba nám padají ty drahý telefony 
(smích). Letos v březnu při vystoupení na 
předávání cen Volejbalista roku jsem hrál 
s iPhonem X a spadnul mi. Byl to shodou 
okolností telefon hradeckého primátora. Ale 
byla to náhoda, většinou to nepadá.

Pan  primátor  si  musel  koupit  nový 
telefon?
Patrik: Naštěstí se s ním nic nestalo. Když 
to náhodou spadne, tak padá už zpomale-
ný nohou z hrany boty, takže třeba z deseti 
centimetrů. Ale pan primátor byl odvážný, 
já bych se svým telefonem nikdy nehrál 
(smích).

Adéla Němečková

umíte jezdit na kole, taky nezkoušíte, jak 
dlouho vydržíte jezdit pořád dokola (smích).

Footbag mi připadá  jako  jeden z nej-
jednodušších  a  nejméně  nákladných 
sportů. De facto k tomu nepotřebuje-
te  žádnou  halu,  speciální  tělocvičnu, 
stačí  jen  tenisky,  kraťasy  a  hakisak, 
ale  třeba  se  pletu.  Jak  vypadají  vaše 
tréninky? To si prostě jen kopete míč-
kem někde v parku?
Patrik: Poslední dobou mi přijde, že trénu-
jeme pořád jen na nová vystoupení. Taky 
Tomáš dorazí klasicky vždycky pozdě, že jo?
Tomáš: To je pravda (smích). Ze začátku nám 
skutečně stačila jen jakákoliv rovná plocha, 
ale teď už na té vrcholové úrovni musíme 
svůj čas pravidelně trávit v tělocvičně, kde 
trénujeme a děláme různá cvičení. Napří-
klad cvičení „long run“ – kdy provádíte je-
den trik za druhým a uděláte jich třeba sto.
Patrik: Pak také zkoušíme různé triky a na-
vzájem se kriticky hodnotíme. Samozřej-
mostí jsou i doplňková cvičení, jako je běh, 
plavání, posilovna a tak dále.
Tomáš: Jinak nákladný sport to je – závo-
dy a cestování něco stojí. Také pokud se 
chcete ve footbagu někam posouvat, musí-
te hrát s nejlepšími hráči, a ne všichni jsou 
v Čechách. Samozřejmě tu máme spoustu 
hodně dobrých footbagerů, ale jestli chcete 
poznat více stylů, více triků, více kombina-
cí, tak se zkrátka musíte vydat do Němec-
ka, Finska, Ameriky, Polska, Španělska. Na 
druhou stranu jsme ale díky háčkovanému 
míčku procestovali celý svět.

Jak probíhají soutěže třeba v Americe?
Patrik: Soutěže fungují na stejném princi-
pu skoro po celém světě. Třeba mistrovství 
světa trvá většinou sedm až osm dní, hrají se 
kvalifikační, semifinálová a finálová kola. Po-
stupují vždy nejlepší hráči z každé skupiny, 
takže se klidně může stát, že dostanete na 
začátku celého mistrovství těžkou skupinu, 
nepovede se vám to a za dva dny můžete jet 
domů.

Jste  se  soupeři  spíše kamarádi, nebo 
na soutěžích panuje rivalita a jdete si 
navzájem po krku?
Tomáš: Pochopitelně nějaká rivalita tam je, 
ale řekl bych, že zdravá. Jelikož komunita 
profesionálních hráčů je docela malá, tak se 
mezi sebou většinou známe, občas to půso-
bí až familiárně. Hráči spolu chodí posedět 
a baví se jako dobří přátelé. Když se pak 
hraje, tak se všichni soustředí především 
na svůj výkon, který chtějí podat co nejlep-
ší. Není prioritou porazit zrovna konkrétní 
hráče.

Tomáš a Patrik při vystoupení s Footbagshow. Foto: Eventphoto.cz
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dokážou ani představit. Přesto však skončí 
ve šrotu. Světelné stožáry o výšce 55 me-
trů a váze 45 tun poprvé osvítily derby se 
Slovanem Pardubice v roce 1975. Po letech 
dobré služby jsou však dnes lízátka ve ve-
lice špatném technickém stavu, kdy hrozí 
jejich pád, a tak zmizí spolu s tribunami. 
Fanoušci mohou ale s klidem utřít slzy. 
Na jejich místě budou postavena nová, jen 
o něco menší a úspornější, a nadále tak 
budou symbolem Hradce Králové a zá-
chytným bodem pro „nehradečáky“.

Nový stadion pojme necelých 10 000 divá-
ků, kteří budou sedět blíže k fotbalovému 
hřišti. Tribuny se tedy více přiblíží k hra-
cí ploše, která zůstane půdorysně stejná. 
Součástí komplexu bude i salón pro VIP 
hosty s možností pořádání společenských 
akcí, jako jsou promoce, svatby, firemní 
večírky či menší plesy. Prostor pojme té-
měř 400 lidí. U stadionu vznikne i stejný 
počet parkovacích míst, která tak posí-
lí stávající kapacitu parkoviště u Flošny. 
„Parkoviště bude sloužit i pro veřejnost, 

nejen pro fanoušky FC HK,“ upřesňuje 
Jukl a dodává, že kolem stadionu vznikne 
i park. Současná klidová zóna by tak měla 
být zachována a do budoucna i zmoderni-
zována a rozšířena.

Věděli jste ale, že vchod na stadion bude 
nově ze směru od koupaliště? Dominantní 
tak už nebude východní tribuna, ale zá-
padní. Proč? „Každý fotbalový stadion má 
hlavní tribunu směřovanou vždy na západ. 
Za totalitního režimu se ale hlavní tribuny 
z pochopitelných důvodů dělaly východní, 
nikoliv západní,“ směje se Richard Jukl. 
Současná východní tribuna sice zůstane 
zachována, ale nebude již součástí nového 
stadionu. Po dokončení výstavby nové zá-
padní tribuny se veškeré zázemí ze staré 
východní sem přesune. A to včetně kan-
celáří, šaten, regenerace, údržby a prá-
delny. Původní hlavní tribuna pak bude po 
rekonstrukci sloužit jako šatnový komplex 
pro mládež.

Adéla Němečková

Votroci v novém hávu
400, 2008, 2015, 10 000 a 550 000 000 - čísla, která se točí okolo výstavby nového fotbalového stadionu v Hradci 
Králové. Už zbývá jen krok a z papíru do skutečnosti se přesune stavba splňující parametry, které hradeckému fotba-
lovému stánku umožní plnit funkci multifunkčního zařízení, hostit evropské poháry a zápasy reprezentace. Zdánlivě 
nesouvisející čísla do příběhu zrodu stadionu pro čtenáře Quartieru zasadil místopředseda představenstva FC HK 

Richard Jukl.

Už v roce 2008 vznikl první projekt výstav-
by nového fotbalového stadionu v Malšovi-
cích. Smyslem návrhu bylo propojit stadion 
s koupalištěm Flošna a nákupním centrem. 
Myšlenka to nebyla veskrze špatná. Na plo-
še několika stovek čtverečních metrů moh-
la taková typická hradecká rodina strávit 
vskutku příjemné odpoledne. Ženy by cho-
dily nakupovat, děti se koupat a muži fandit 
na fotbal. Z plánu však sešlo, další „obcho-
ďák“ nebude. A tak si shopaholičky budou 
muset vybrat mezi koupáním a fanděním.

Na jaře roku 2015 se totiž začalo pracovat 
na novém projektu, tedy na tom součas-
ném. Druhá verze má větší štěstí, dojde 
snad své realizace. „Tříleté martyrium se 
blíží ke konci. V nejbližší době bude vypsáno 
výběrové řízení na stavbu dlouho očekáva-
ného stadionu,“ podotýká v polovině května 
Richard Jukl s tím, že realizace stavby bude 
probíhat pravděpodobně po etapách. Dél-
ka stavby je tak plánovaná na minimálně 
tři roky. Fotbalové hřiště bude splňovat 
všechny parametry pro hraní evropských 
pohárů i reprezentací. Zároveň se zde 
budou moci konat různé výstavy, jarmar-
ky, dětské dny apod. Jde tedy o poměrně 
nákladnou stavbu. Celkový rozpočet je 
odhadován na 550 milionů korun. „Chce-
me postavit stadion, na který budou všich-
ni Hradečáci hrdí. Nejedná se o stavbu na 
pár let, ale minimálně na čtyřicet,“ říká Ri-
chard Jukl.

Přes čtyřicet let starou hradeckou domi-
nantu – čtveřici takzvaných lízátek – hájili 
občané i památkáři. Přirostla Hradečákům 
zkrátka k srdci a bez nich si už stadion ne-

Ing. Richard Jukl
místopředseda 
představenstva Fc hk
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Rozkveťte s La Vital

Schválně hádejte, které roční období je 
mezi snoubenci statisticky nejoblíbenější? 
Je to tak - léto! A není se čemu divit, pře-
ce jen vysoké teploty a příjemné sluneční 
paprsky lákají k zábavě až do rána. Pokud 
sami veselku nechystáte, dost pravděpo-
dobně jste na nějakou dostali pozvánku, 
a tak vás svatební rej stejně nemine. Co 
vás letos na svatbách čeká a zda si snou-
benci skutečně řeknou své ano, netušíme. 
Ale jaké barvy a dekorace pofrčí ano! „Letos 
vládne svatební výzdobě šeříková neboli lila. 
Velké oblibě už od loňské sezony se těší také 
pudrová barva v kombinaci s perletí, růžo-
vozlatá nebo odstíny zelené – od té nejtma-
vší přes mintovou až do stříbrna,“ přibližuje 
letošní barevné trendy majitelka Květino-
vého studia La Vital Lucie Vitíková.

V dekoracích pak letos hraje prim roman-
tika, zasněnost a originalita. Připravte se 
tedy na rozpustilé houpačky plné květů, la-
pače snů s peříčky, krajky, baldachýny, zla-
té kovy a dřeviny. „Stejně jako v dekoracích 
i ve volbě místa svatebního obřadu letí ori-
ginalita. Snoubenci se čím dál víc berou na 
horách nebo na dobově rekonstruovaných 
statcích,“ dodává Lucie Vitíková.

Teď už jste na letošní veselky připrave-
ni, zbývá vymyslet originální svatební dar. 

Léto, to je ohňostroj vůní a barev. S květinami z královéhradeckého studia La Vital Lucie Vitíkové si ho přitom můžete 
dopřát, kdekoliv budete chtít a v nejrůznějších podobách. Doma, v práci nebo při přípravách na váš velký den. Co je 

letos in? Nechte se inspirovat!

I s tím vám v La Vital pomohou, vybrat si 
můžete z nepřeberného množství květino-
vých boxů, do kterých lze vtipně naaran-
žovat jakoukoli milou pozornost od šperku 
přes lahev až po bankovky. „Při objednáv-
ce několik dní dopředu jsme také schopni 

připravit i velmi netradiční kytice – na-
příklad ve tvaru medvídka, žáby či dortu,“ 
doplňuje Lucie Vitíková. Více informací 
hledejte na novém e-shopu studia La Vital 
www.helemesekytkynese.cz.

Michaela Zumrová

Svatební slavobrána a kytice z dílny Květinového studia La Vital. Foto: Jakub Misík
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setkávají, je například chybná kombinace 
matrace a roštu. Jen správnou volbou 
roštu zaručíme matraci dlouhou životnost, 
požadovanou ortopedickou funkčnost 
a ovlivníme její hygienu,“ vysvětluje Ondřej 
Bacík, obchodní ředitel společnosti 
ProSpánek.

na kvalitu sPánku maJí 
vliv i lŮžkoviny
Matrace s roštem jsou základ, zapome-
nout byste však neměli ani na kvalitní 
lůžkoviny. Podle toho, jestli venku panují 

třicítky nebo mrzne až praští, můžete zvo-
lit letní, středně až velmi hřejivé. A právě 
letní lůžkoviny se pro svou vysokou pro-
dyšnost, lehkost a absorpci potu staly hi-
tem posledních let. Bez obav se v nich ke 
spánku mohou ukládat i alergici a děti. 
Díky inovativní povrchové úpravě Outlast 
nebo Coolmax všechny přikrývky a polš-
táře disponují rozsáhlými antibakteriální-
mi a hygienickými vlastnostmi.

Společnost ProSpánek myslí také na nej-
menší spáče, proto v její nabídce nalez-
nete unikátní lůžkoviny, ve kterých mo-
hou vaše ratolesti bezstarostně snít, a to 
v jakémkoliv ročním období. Mezi jejich 
hlavní přednosti totiž patří výborné tepel-
ně izolační vlastnosti, jemnost, vzdušnost, 
a především možnost praní až na 95 °C, 
zajišťující tak výbornou hygienu lůžka.

znáte sPánkové doPlňky 
Pro lePší sny?
Spánek si můžete zpříjemnit nejen luxus-
ním povlečením, ale třeba i netradičními 
doplňky v podobě polštářových sprejů. 
Ty vnesou do ložnice nezapomenutelnou 
atmosféru a uvolní tělo směsicí čtyřiceti 
přírodních ingrediencí.

Neváhejte tedy a navštivte prodejnu 
společnosti ProSpánek vedle OBI v Hradci 
Králové a vstupte společně s ní do světa 
plnohodnotného zdravého spánku. 
Dobrou noc!

Adéla Němečková

Už víc jak dvacet let radí spánkoví 
experti z ProSpánku Čechům, Slovákům, 
Polákům i Maďarům, jak opravdu kvalitně 
spát. A není to jen o širokém sortimentu 
spánkových potřeb exkluzivních 
světových značek TEMPUR, Hollandia, 
PerDormire, STEARNS&FOSTER®, Seally 
či mnohých dalších, ale především 
o individuálním poradenství na míru. Jiný 
druh matrace, roštu nebo postele totiž 
potřebuje maminka pro batole, student 
při vybavování pokoje na koleji, mladí 
novomanželé pro první vlastní bydlení či 
senioři trpící bolestmi kloubů. „Jednou 
z častých chyb, s níž se spánkoví experti 

Pro spánek je 
nejlepší ProSpánek
Věděli jste, že člověk prospí až třetinu svého života? Měli byste ji tedy strávit efektivně a udělat vše pro to, aby byl spá-
nek dostatečně kvalitní a dodal vám tolik potřebnou energii. K tomu vám nejlépe pomůže správný výběr matrace, roštu 
či dokonce celé postele. Ve chvíli, kdy si při jejich výběru nejste jisti, je na místě vyhledat skutečného odborníka. A právě 

takového, s mezinárodními zkušenostmi a dlouholetou tradicí, najdete v Hradci Králové.

Na snímku postel značky Stearns&Foster.

léto 2018 Design



Volkswagen Golf Sportsvan
již za 4 552 Kč měsíčně.

Nabídka platí do 30.6.2018. Měsíční splátka 4 552 Kč se vztahuje na model Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline 1,0 TSI 81 kW.
Kombinovaná spotřeba a emise CO   modelu Golf Sportsvan: 4,4-6,0 l/100 km, 124g/km. Služba operativní leasing, doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 10 000 km/ročně.
Uvedená pravidelná měsíční splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla včetně povinného i havarijního pojištění. Tato indikativní
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou závazkový
vztah. Měsíční splátka je uvedena bez DPH a je pro podnikající osoby. Vyobrazený model je pouze ilustrační a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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Jak se odlišit od konkurence? Tuto otázku 
si pokládá snad každý, kdo něco prodává. 
Obchod dnes nemůže konkurovat úrovní 
zboží, rozdíl v kvalitě výrobků se stírá, čím 
dál víc tak rozhodují emoce, zážitek, služby 
a spotřebitelské pohodlí. Rodinná společ-
nost New Visit s.r.o. z Hradce Králové radí, 
jak vylepšit interiér vašeho obchodu, kance-
láří, showroomu.

zelené stĚny neXtgen
Pohled na zelenou plochu uklidňuje, to je 
známý fakt. Zejména pohled na zelenou 
hradbu stromů, na zahradu, na lesy v dáli je 
velmi příjemný a prospěšný našemu zdraví 
a duševní pohodě. Zkrátka wellness pro naši 
duši. Jednou z možností, jak si přenést co 
nejvíce zelené z přírody do našich kanceláří, 
recepcí, zasedacích místností či obchodů, je 
zelená stěna. Život ve městech, kancelářích 
či obchodech nás zkrátka donutil vytvářet 
zelené plochy vertikálně.

Víc než pouhá kytka 
v květináči

Rodinná společnost New Visit s.r.o. z Hradce Králové radí, jak oživit interiér zelenou stěnou či designovou nádobou 
s tropickou rostlinou.

Pomocí zelené stěny lze vytvářet různé ob-
razce v odstínech zelené i kvetoucí stěny 
plné barev. „Výhodou zelených stěn NextGen 
je možnost velmi snadno proveditelné změny 
designu podle požadavku zákazníka či nála-
dy. Zelené stěny můžeme instalovat i v ob-
chodních jednotkách s nedostatkem denního 
světla. Umělé světlo, jímž jsou stěny osvět-
lovány, totiž vytváří zajímavé světelné efek-
ty, které se logicky stávají součástí světelné 
scény obchodu,“ přibližuje obchodní ředitel 
společnosti New Visit Mirek Jiránek a do-
dává, že systém zelených stěn NextGen je 
vhodný jak pro rostliny pěstované v zemině, 
tak i pro hydroponicky pěstované květiny.

rostou z vody - 
hydroPonie
„Hydroponicky pěstované rostliny se pěstu-
jí pouze v živném roztoku obsahujícím vodu 
a výživu. Díky tomu je vyloučena přítomnost 
alergenů, zejména plísně, které se mohou 
vyskytovat v běžném substrátu. Vzhledem 
k těmto aspektům, jsou vhodné i pro použití 
v nemocnicích a jiných zdravotnických zaří-
zeních. Hydroponie zkrátka pomáhají vytvá-
řet zdravé klima kolem vás,“ doplňuje Mirek 
Jiránek.

rostlina Je Jako dáma
Pokud vás zelené stěny nenadchly, New Visit 
nabízí i květiny v nejrozličnějších designo-
vých nádobách. Rostliny jsou živý materiál, 
a proto je základní podmínkou dobrých ná-
vrhů znalost jejich fyziologických vlastností. 
„Nemělo by to být o tom, že v interiéru zeje 
díra, tak ji vyplníme fíkusem. Rostlina je jako 
dáma. Může mít jemnou, výraznou, decentní, 
těžkou, lehkou, barevnou, šedou, avšak vždy 
důstojnou či dokonce noblesní sukni. Tou je 
nádoba, ve které rostlina roste. Rutina a pří-
stup ve smyslu ‚to stačí‘ se vždy vymstí. Ne-

vznikne totiž vztah jako základní předpoklad 
přijetí dobrého designu,“ říká ředitel společ-
nosti New Visit a krajinářský architekt To-
máš Jiránek a jedním dechem dodává: „Dob-
rý projekt musí respektovat přání zákazníka, 
být citlivý k místu instalace a korespondovat 
s designem okolí. Rostlina s nádobou je sou-
částí prostoru, je to nábytek, duše interiéru 
a může pomoci vyzvednout jednotnou firem-
ní identitu,“ dodává.

(red)

New Visit Concept dodává na trh 
systém zelených stěn s názvem 
NextGen Living Wall, designové 
nádoby a květináče od mnoha 
výrobců. Nová generace zelených 
stěn je nabízena v rámci divize 
Tropical Touch, která je součástí 
společnosti New Visit, a věnuje se 
interiérovému designu.

bratři Jiránkovi
new visit s.r.o.
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Chcete poradit kam během letních měsíců vyrazit za zábavou, odpočinkem, 
sportem či kulturou? Na této dvoustraně vám přinášíme šest tipů nejen na 
akce v Hradci Králové, ale i v jeho blízkém okolí, protože ve dvou případech se 
nahlédnout za hranice naší metropole rozhodně vyplatí. Tak jdeme na to!

divadlo evroPskÝch 
regionŮ
22.–29. 6. – Hradec Králové

Devatenáctý ročník divadelního fes-
tivalu opět vlije do žil naší metropole 
notnou dávku činoher, alternativního 
divadla, tance, performance, impro-
vizace, stand-up comedy, autorských 
představení pohádek či loutkového 
divadla. Přijďte si užít každoročně 
skvělou atmosféru této akce!

vÝstava FotograFií
25. 5. – 8. 6. – Hradec Králové

Hle je, mladé fotografické talenty 
z Hradce Králové! Studenti oboru 
fotograf při Střední škole služeb, 
obchodu a gastronomie šli s kůží na 
trh a do 8. června vystavují své po-
činy v síni Artičok na třídě Karla IV. 
v centru města. Vstup je zdarma.

Food Festival
23. 6. – Jičín

Street food, regionální výrobky všeho 
druhu, pivní slavnosti vybraných mini-
pivovarů. Takový bude letošní už čtvrtý 
ročník Jičínského Food Festivalu. Tě-
šit se na můžete na 60 stánků s jídlem 
a nápoji, hudební koncerty i zábavu pro 
děti.

Vstříc létu!

léto 2018 Tipy



KONEČNÁ CENA JE ODVOZENA OD SOUČTU VAŠICH DVOU JOGURTŮ NA KTEROU JE 
POSKYTNUTA SLEVA 25%. NELZE SMĚNIT ZA HOTOVOST ANI ZA NĚJ HOTOVOST 
VRÁTIT. NENÍ MOŽNÉ KOMBINOVAT S JINOU SLEVOVOU AKCÍ ČI JINOU ZVÝHODNĚNOU 
NABÍDKOU. PLATNOST KUPONU DO 30.6.2018. LZE UPLATNIT V PROVOZOVNĚ YOBAR 
OC BONDY, MLADÁ BOLESLAV.

VOLBA FROZEN YOGURTU JE VOLBOU ČERSTVOSTI 
A CHUTNOSTI BEZ NUTNOSTI KOMPROMISU!

inzerce

léto na statku

13. 7. – 31. 8. – Šrámkův statek v Pileticích

Hledáte inspiraci, jak strávit v tomto ob-
dobí páteční večery? Navrhujeme vyrazit 
na statek. Slibujeme, že o příjemnou at-
mosféru se vždy postará nějaká hudební 
skupina a vlídně vás pohostí cyklohos-
půdka s pestrou nabídkou grilovaných 
specialit.

svátek vína na soutoku
31. 8. – Jiráskovy sady

Víno – posvátný to mok! Je třeba ho 
tedy náležitě oslavit. Park v centru na-
šeho města tak bude na konci prázdnin 
zaplněn delikatesami, koncerty a vámi, 
vyznavači kvalitního vína. Součástí slav-
nosti bude i výstava výroby vína za první 
republiky.

golF aQuaPura
29. 8. – Dříteč

Pokud rádi hrajete golf a máte srdce 
na správném místě, přijďte svou hrou 
podpořit Nadační fond Aquapura. Již 
6. ročník charitativního golfového 
turnaje proběhne v Golf & Spa Kuně-
tická hora. Výtěžek z turnaje je určen 
na dobrou věc – doputuje k pacien-
tům s poruchou srážlivosti krve.

Foto: archiv HKVS
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zakázané ovoce
Jojo Moyesová

Že zakázané ovoce chutná nejlépe vám 
nemusíme říkat. Sama to ví i mladá Lottie 
a její přítelkyně Celii. Druhá světová válka 
skončila, ale přímořské městečko Merham 
se ještě nevzpamatovalo z jejích následků. 
Do jinak poklidné oblasti se však přistěhuje 
skupinka bohémů se zapeklitými vzájem-
nými vztahy. Pro ně nemají konzervativní 
obyvatelé žádné pochopení, až na dvě hlav-
ní hrdinky. Je totiž dům na pobřeží, kde se 
partička usadila, až neodolatelně přitahuje. 
S opravou domu se však po dlouhých pa-
desáti letech začínají probouzet tajemství 
pohřebená v jeho útrobách. Co se v domě 
nakonec stane, bude mít tragické a trvalé 
následky pro všechny.

JurskÝ svĚt. zánik Říše – 
PŘíBĚh Podle Filmu

Znáte ostrov Isla Nublar, ležící asi 120 mil 
západně od pobřeží Kostariky? Tak tam na 
exotickou dovolenou rozhodně nejezděte. 
Zde totiž žijí kanibalové, přesněji naklo-
novaní dinosauři. Jde o zábavný park, plně 
funkční, zmodernizovaný a zabezpečený. 
Ovšem do té chvíle, než nebezpečného ge-
neticky modifikovaného dinosauřího hyb-
rida, jménem Indominus Rex, nenapadne 
utéct a terorizovat celý park. Co dalšího 
šokujícího čeká na čtenáře nyní? Ostrovu 
hrozí přírodní katastrofa, a tak někdo do-
stane geniální nápad zachránit dinosaury. 
Bude výprava úspěšná? Pozor, číst na vlast-
ní nebezpečí! Z knihy mohou zaútočit nové 
druhy, strašnější než kdy dřív!

Jak Fotit neJen na 
instagram
Leela Cydová

Focení a sociální sítě jsou váš denní chleba? 
Jste sociálně aktivní, fotíte rád/a a dobře, 
ale vaše fotografie nemají na Instagramu 
valný úspěch? Založit si účet není nic slo-
žitého, přidávat fotky a prohánět je přes 
filtry také ne, ale vytvářet svůj profil a zís-
kávat followery už vyžaduje mnohé. Musí-
te mít silnou osobní identitu a vyhranit si 
styl, který budou chtít ostatní napodobo-
vat. Skvělým průvodcem, jak být úspěšný 
„iger“, vám bude tato kniha. Poradí vám, 
jak vytvořit perfektní kompozici, nalézt ten 
správný úhel pro cvaknutí a jaké rekvizity 
jsou nejideálnější. Od této chvíle budete 
sbírat srdíčka jedno za druhým.

Knihy k moři, do 
přírody, na chalupu

Vážení knihomolové a knihomolky, vy jistě dobře víte, jak nejlépe strávit dovolenou – s pěknou knihou! 
Ale protože se docela klidně může stát, že během volna přečtete všechno, co jste si nakoupili, nemůže-

me dopustit, abyste pak po celé léto neměli už co číst. To si nevezmeme na svědomí. Proto vám přináší-
me pár knižních tipů. Nechte se od nás inspirovat.
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PŮlnoČní linka
Lee Child

Bývalý vojenský policista Jack Reacher má 
všechen čas světa. A tak z dlouhé chvíle 
cestuje autobusem Spojenými státy. Uží-
vá si svobody, za kterou v armádě bojoval. 
Náhle jeho toulky však dostávají směr. Že 
by instinkt? Autobus krátce zastaví v malém 
městečku a Reacher vystoupí. Za výlohou 
blízké zastavárny zahlédne absolventský 
prsten vojenské akademie ve West Pointu. 
Moc dobře ví, kolik úsilí musí voják vynalo-
žit, aby prsten získal. Sám tuto školu absol-
voval. Proto mu nejde na mysl, proč by se 
ho někdo jen tak zbavil. Prsten koupí a do 
autobusu už nenastoupí, vydává se proza-
tím neznámým směrem. Chce zjistit, jaký 
příběh se za prstenem ukrývá.

teraPie sdílením
Ester Geislerová a Josefina Bakošová

„Tak hlavně že to víš. Takže kdy se chceš ro-
zejít? Mám čas skoro každej den.“ Víte o in-
ternetové senzaci, za kterou stojí autorky 
této knihy? Tyto dámy totiž na svých so-
ciálních sítích zveřejnily několik cynických 
rozchodových vět, které posléze sklidily 
obrovský úspěch. Na jejich počin jim začali 
followeři posílat své rozchodové věty s has-
tagem #terapiesdilenim. Kniha je jakýmsi 
zrcadlem prostředí chatů a messengerů, 
které se stále častěji stávají místem rozcho-
dů. Tato sbírka vztah ukončujících vět 
rozhodně neuvede člověka do hlubokých 
depresí, ale naopak se při četbě ze srdce 
zasměje. Funguje totiž jako terapie – čtenář 
si uvědomí, že na tom ještě není tak špatně.

Adéla Němečková

Pink Floyd – život na 
odvrácené stranĚ mĚsíce
Egan Sean

„So, so you think you can tell…“ Tak pomalu 
a s nostalgií začíná pětapůlminutová hitov-
ka Wish you were here z roku 1975 od Pink 
Floyd, kterou slyšel každý minimálně jed-
nou. Tato anglická hudební skupina je jed-
na z nejúspěšnějších rockových kapel všech 
dob. V okamžiku, kdy vydali své přelomové 
album The Dark Side of the Moon, jejich fa-
nouškovská základna rapidně vzrostla. Stali 
se průkopníky progresivního rocku a ani 
jednou z této cesty nesešli. Tato kniha tak 
mapuje všechny významné milníky a důle-
žité okamžiky jejich dlouhé a veleúspěšné 
kariéry. Poutavé příběhy jsou umocněny 
množstvím nádherných fotografií.

životní úklid
Margareta Magnussonová

Tato knížka už rozhodně není žádným nováčkem. Vyšla totiž v březnu, ale nedalo 
nám to a představujeme vám ji jako náš tip. Pokud jste také nestihli jarní úklid, ne-
zoufejte. Vezměte si do ruky knížku, která vám poradí, jak se zbavit nepotřebných 
věcí. Tento úklid lze uskutečnit nejen v kterémkoli období roku, ale i života. Švédská 
umělkyně Margareta Magnussonová moudře radí a inspiruje, kterých předmětů se 
lze zbavit lehce a proč. Do hrobu si ten nepořádek přece vzít nechceme. Inspiruje 
čtenáře, aby podlehli kouzlu minimalismu a radikálně se zbavili všeho nenošeného, 
nechtěného a nepoužívaného.

léto 2018 Tipy



92

Sbaleno!
Zmatky před dovolenou zná asi každý. Co si vzít s sebou, kolik čeho a do jak velkého zavazadla. Spousta otázek, 
ještě víc odpovědí. Tohle potřebujete, to taky, tamto tričko je nezbytné, šaty nepostradatelné, a dobře jednu kabelku 
oželíte (abyste ji tam za půl hodiny zase vrátila). Dáme vám pár tipů, co by ve vašem kufru rozhodně nemělo chybět. 
Bez těchto věcí se totiž žádná dovolená neobejde.

Tipy

kaBelka daPi

Takto vypadá jemná a přirozená krása. Pro svůj unikátní 
tvar a podmanivou barvu strčí do kapsy všechny 
vaše kabelky. Působí svěže a čistě, zkrátka dokonale. 
Stříbrné logo výborně ladí se zipem a ostatními 
doplňky. Zaručený úspěch slaví v kombinaci s bílou 
a šedou. Dlouhé poutko usnadňuje pohodlné, ale 
zároveň stylové nošení. Vyzkoušejte.

Dapi, www.dapi.cz
899 Kč

košík na kolo

Je úplně jedno, jestli je sport vaším koníčkem, nebo se mu věnujete 
profesionálně, hlavně buďte v pohybu! Na letní cesty tedy nemusíte 
vyrážet pokaždé jen na čtyřech kolech, bohatě vám postačí dvě. A i na 
cyklotoulky je potřeba sbalit vše potřebné i nedůležité. Kufr na něj sice 
nepřipevníte, ale takový stylový proutěný koš určitě.

Bikero, www.bikero.cz
499 Kč

víno in BoX

Nač troškařit! Plechovka je sice praktická do batůžku, 
ale na čtrnáctidenní dovolenou bychom si pár kartónů 
museli vzít. Zatímco s boxem třílitrového stáčeného 
vína budete mít již dostatečnou zásobu. Navíc uchová 
kvalitu a svěžest vína a udržuje stabilní teplotu. 
Po otevření vám v chladnu vydrží až měsíc a půl. 

Vinotéka u Mazlíka
info o ceně v obchodě
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PantoFlíČky daPi

Je čas zazářit a tyto boty vám s jistotou zaručí absolutní pozornost okolí! Jsou nevšední, 
vznešené a působí luxusně. Elegantní a komfortní pantofle můžete obout k letním 
šatičkám na pláži, k ležérním outiftům či k elegantnímu kostýmku. Jsou vyrobeny 
z hladké, metalické kůže v barvě růžového zlata. Popusťte uzdu své fantazie a rozlučte 
se s uniformní módou – budete vypadat skvěle!

Dapi, www.dapi.cz
1 999 Kč

karty cesta k soBĚ

Venku prší. Vy jste zavřeni 
v hotelovém pokoji, na chalupě, ve 
stanu nebo kdekoliv jinde a nevíte, 
co si počít? Skvělým společníkem se 
vám stanou tyto karty. Upozorňují na 
důležitá životní témata, kdy u každého 
je krátký inspirativní text k zamyšlení. 
Karty jsou odrazovým můstkem pro 
zajímavé rozhovory. Dozvíte se tak víc 
o svých blízkých. A kdy jindy, když ne 
teď?

www.duhovakocka.cz
290 Kč

PsaníČko cuoieria Fiorentina

Chcete být in? Pak váš outfit oživte touto italskou kráskou (myšleno kabelkou, 
samozřejmě). Ve Florencii se kabelky pod touto značkou vyrábí již 40 let. Přesné 
zpracování kůže a barvení jdou ruku v ruce s přírodou, a jsou tak zárukou nejvyšší kvality 
a hodnoty výrobků. Veškeré postupy se provádí ručně v tradiční rodinné florentské 
dílně. Vyrobit pak takovou kabelku trvá celý měsíc. Kdo si potrpí na jedinečnost, s tímto 
psaníčkem nešlápne vedle. Každý kousek je totiž originál.

Boutique Paradis Fashion, Úzká 138, Hradec Králové nebo Sladkovského 767, Pardubice
cena od 2 790 Kč

„Plechovku Frizzante, 
Prosím.“

Vinaři, zbystřete! Už nemusíte své 
oblíbené víno balit do ručníku, 
abyste ho při převozu nerozbili 
Navíc taková sedmička vám značně 
přidá na hmotnosti už tak těžkého 
zavazadla. Nemluvě o tom, že není 
vůbec skladná. Zato malé plechovky 
strčíte do kabelky či ledvinky. Vývrtku 
už smíte letos zapomenout. Jak 
praktické, že?

Vinotéka u Mazlíka
info o ceně v obchodě

modelka: Lucie Smatanová, 1. vícemiss ČR 2009
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nyho parťáci, a to komedie Debbie  a  její 
parťačky. V hlavních rolích se objeví Anne 
Hathaway, Sandra Bullock, Cate Blanchett 
a Rihanna. Debbie a její tým mají smělý plán 
loupeže, kterou se chystají provést na vel-
kolepé módní přehlídce v New York City. 

Jak moc smělý bude a jak to celé nakonec 
dopadne, se nechte překvapit.

V tentýž den startuje v kinech i milá kome-
die natočená podle stejnojmenného best-
selleru. Půjde o příběh dospívání, vzrušují-

Vezměte blízkou osobu za ruku a bez zá-
bran vtančete do multikina CineStar v ryt-
mu „Dancing Queen“. Muzikál Mamma 
Mia  2  vtrhne na plátna kin 19. července. 
První díl patřil před lety mezi nejnavště-
vovanější filmy a držel se v kinech velmi 
dlouho. Na herecké obsazení z jedničky 
se můžete těšit i tentokrát. Samotný film 
je rozhodně velkým lákadlem, ale i tak mi 
to nedá a prozradím vám jedno tajemství. 
Zpěvačka Cher si střihne roli babičky, ale 
pst! Chcete se také stát hvězdou muzikálu 
a vyhrát vstupenky na muzikál Mamma Mia 
do pražského divadla? Stačí jen kliknout na 
www.kinolidi.cz.

Ale tím jsme drze předběhli ostatní filmy. 
I v červnu se to v kinech bude hemžit za-
jímavými tituly a vybere si opravdu každý. 
Na začátku měsíce, konkrétně 7. června, 
bude mít premiéru hvězdně obsazený film, 
volně navazující na legendární sérii Dan-

Madonna mia,
léto je tu!

Dny se prodlužují, vzduch je prosycen horkem (i v noci), nedá se spát, ale dobrá nálada nás přesto neopouští. To znamená 
jediné – léto a prázdniny jsou za rohem. Každý z nás je miloval, a kdyby to jen trochu šlo, vrátili bychom ten čas sladkého 

nicnedělání zpět. Ale říkám si, vlastně proč ne? Pojďme se zchladit do kina a užít si svou „prázdninovou“ chvilku.

Mamma Mia 2, distributor: CinemArt

Debbie a její parťačky, distributor: Vertical Entertainment Užasňákovi 2, distributor: Falcon

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě 
multikin cinestar

Tipyléto 2018
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rezervuj   |   sdÍlej   |   nakupuj   |  ušetři  

inzerce

a Mat znovu v akci a dva americké animo-
vané hity – Hotel Transylvánie: Příšerózní 
dovolená, který premiérově uvedeme 12. 
července, a  Úžasňákovi  2  ze studia Dis-
ney/Pixar, jenž se na plátnech objeví po-
prvé 2. srpna.

Ve stejný den jako Úžasňákovi 2 bude mít 
premiéru další pokračování filmového hitu 
Mission: impossible – Fallout s nestárnou-
cím fešákem Tomem Cruisem v hlavní roli.

Výčet všech letních premiér nebere konce, 
stránky bohužel ano. A protože víme, že 

vás v tuto roční dobu povedou kroky spíš 
ven, připomínáme, že si vstupenky můžete 
nově zakoupit i přes mobilní aplikaci. Ať už 
jste u vody či v lese, jako člen CineStar Clu-
bu máte svůj účet pod kontrolou a můžete 
pohodlně nakupovat i za body. A že jste to 
vy, prozradím vám, že další vychytávka je 
ve výrobě! Více informací? Coming soon. 
Zatím si užijte léto, nechť je jako vystřižené 
z filmu!

Tomáš Volt

cí cesty k nalezení sebe sama, a především 
o hledání lásky. Název filmu zní: Já, Simon.

Pro fanoušky akčních velkofilmů, milovníky 
dinosaurů a nebojácné děti je zde pokračo-
vání filmu Jurský svět: Zánik říše, který má 
premiéru 21. června. Pro Marveláky máme 
po filmech Avengers a Deadpool 2 dal-
ší kousek jak vystřižený z komiksu, a sice 
Ant-Man  a  Wasp, který čeká premiéra 
5. července.

Nesmíme opomenout ani nejmenší diváky. 
Pro ty je na 7. června připraven snímek Pat 

Mission: Impossible –Fallout, 
distributor: CinemArt Ant-Man a Wasp, distributor: Falcon

Tipyléto 2018



96

Co dělat, když na 
dovolené prší

PlánuJte si Program

Nejlogičtější náplní dne, který vám na do-
volené proprší, je plánovat si program na 
další dny. Rozložte mapu a plánujte ces-
ty po okolí. Listujte bedekrem a hledejte 
tipy na výlety. Začtěte se do internetových 
průvodců a sbírejte inspiraci. Napište 
svým přátelům nebo do některé FB skupi-
ny a třeba vám někdo poradí, kam vyrazit. 
Upozornění: tento tip nevyužijete, pokud 
vám prší poslední den dovolené.

zaklePeJte na sousední 
dveŘe
Není radno být člověku samotnému. Ať 
už jste na dovolené ve dvou nebo je vás 
víc, dokážeme si představit, že po dopo-
ledni, kdy jste uvězněni ve svém pokoji či 
apartmá, máte jeden druhého plné zuby. 
Víte vůbec, kdo bydlí vedle vás? Je nejvyšší 
čas seznámit se. Vezměte lahev vína, hez-
ky se oblečte a vyrazte na návštěvu. A kdo 
ví, třeba se na příští dovolenou vydáte 
společně.

vymÝšleJte vánoČní 
dárky
Přijde vám to absurdní? Možná. Ale trou-
fáme si tvrdit, že takový propršený den na 
dovolené vám zajistí klidný advent, který 
budete moct strávit konečně tak, jak jste si 
ho už celé roky plánovali, a ne horečným 
běháním po obchodech. Uvařte si hrnek 
kávy nebo čaje a zamyslete se – dědovi 
bačkory, nebo spíš nový iPhone? Déšť na 
dovolené = nejlepší přítel pro vymýšlení 
vánočních dárků.

Černá můra všech dovolenkářů se může stát skutečností – nepřejeme vám to, ale třeba právě letos vám na dovolené 
bude pršet. Pokud jste byli prozíraví a otevřeli tuto stránku ještě před odjezdem, případně jste Quartier přibalili do svého 

zavazadla, máte štěstí! Poradíme vám, jak přežít na dovolené deštivý den.

léto 2018 Tipy
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inzerce

Jezte a PiJte
Pokud jste nepodcenili výběr ubytování, 
bydlíte na dovolené v penzionu či hote-
lu s vyhlášenou kuchyní. Blahopřejeme, 
o starost míň v deštivý den! Déšť snadno 
přečkáte v restauraci, baru, ale třeba taky 
v posteli, kam vám pokojový servis přine-
se, co vaše hrdlo bude ráčit. V tento den 
nejspíš nebudete řídit, takže bez výčitek 
připojte k jídlu i sklenku něčeho dobrého. 
Nebo dvě. Nebo víc.

vĚnuJte se Jeden 
druhému
Co si budeme namlouvat, deštivé dopole-
dne na dovolené může být impulsem pro 
strávení nenadálého volného času part-
nerskými hrátkami. Kdy jindy bychom se 
měli věnovat jeden druhému, než na do-
volené? A takových pár hodin v posteli 
s bubnujícím deštěm za oknem vám určitě 
udělá dobře. Uznáváme, že tuhle radu pří-
liš nevyužijí ti z vás, kdo tráví dovolenou 
s dětmi.

...aneBo to ignoruJte

Proč vlastně nejít ven v dešti? Obujte ho-
línky, oblečte pláštěnky, roztáhněte deštní-
ky a vyrazte ven. Žádný déšť netrvá věčně, 
takže je docela dobře možné, že se nakonec 

budete těšit ze slunka a vyčištěného vzdu-
chu. Tento tip neplatí za bouřky, krupobití 
či řádění jiných přírodních živlů. Pamatujte 
– kdo aspoň jednou na dovolené nezmok-
nul, neumí si příště vážit slunného počasí!

Emil Stelinger
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Dnem za dnem 
Dakarem

vĚtší neznamená lePší!
Chystáme šest lehkých motocyklů KTM 
450 -500 EXC-F a 690 Enduro R s výbavou 
PéARTcon, která vydrží dlouhou, extrémní 
cestu. V týmu nechybí starý doprovodný 
JEEP Grand Cherokee V8 5,2 MPI. Osvědče-
ná parta, která spolu prožije již pátou expe-
dici, nakládá v listopadu kontejner, aby ho 
mohla po Vánocích vyzvednout v Limě.

Peru
Přímo do vysokých hor šotolinovými ces-
tami překonáváme sedlo Abra Antajirca ve 
výšce 4 780 metrů. Přijíždíme na nedozír-
nou planinu ve výšce 4 200 metrů a míříme 
do významného hornického města Cerro de 
Pasco. Okraj ohromného, staletími vyhlou-
beného dolu obklopuje živelně postavené 
město. Kazí se počasí, navštěvujeme místní 

bufet. Zažívám totální nechutenství, usínám 
s čelem na stole. Obléknout nepromoky je 
bez aklimatizace těžký boj. Je chladno, pa-
dají kroupy, ale jízda na motorce tě dosta-
ne z letargie. Sjíždíme do údolí, začíná být 
tepleji. Projíždíme na mapě značenou „čer-
venou“ státní silnici, ale je to bahnitá trasa. 
Zbývá ještě sto kilometrů do cíle - města 
Huanuco. Zde znaveni vítáme Nový rok.

do huarázu a yungay
Z Huanuca do Huarázu to je dobrých 400 
kilometrů. Jedeme strmými obydlenými 
údolími a máme štěstí. Ve všech větších síd-
lech se koná novoroční fiesta. Průvody indi-
ánských masek spolu s podmanivou hudbou 
a tancem. Kempujeme v údolí u bývalého 
města Yungay. Mohutné údolí táhnoucí se 
severojižním směrem rozděluje oblast Bí-
lých a Černých Kordiller. Naší hlavní misí je 
předání kamenných monumentů a artefak-
tů k památníku našich horolezců Expedice 
PERU 1970 u jezer Llanganuca přímo pod 
nejvyšší horou Peru Nevado Huascaránem 
(6 768 metrů). V květnu 1970 se při zemětře-
sení uvolnila z vrcholu hory mohutná ledová 

masa a následná lavina ledu s balvany po-
hřbila v údolí 20tisícové město Yungay. Do 
jednoho muže zahynula i celá českosloven-
ská horolezecká expedice. Během příprav 
naší výpravy nás kontaktovala sestra jedno-
ho z horolezců. V době katastrofy byla ještě 
14 dní velká naděje, že se někdo z horolez-
ců zachránil. Matka jednoho z nich napsala 
dopis plný nadějí, který měl být doručen do 
místa katastrofy záchranným týmem. Bo-
hužel se nepodařilo tenkrát, a ani během 
příštích let toto doručení uskutečnit. Až 
naše expedice po 48 letech originál dopisu 
umístila v těle památníku.

kolem BílÝch kordiller
Pokračujeme přes vysoké sedlo na dvou-
denní etapu kolem masivu Bílých Kordiller. 
Všude žijí lidé a horské vesnice a odlouče-
ná sídla jsou překvapivě pěkná a nevyhlížejí 
nuzně. Dojíždíme v noci jílovitými rozbah-
něnými cestami do lázeňského městečka 
Pomabamby. Zde přespáváme v lázeňském 
domě, kde nám ochotně ještě večer napus-
tili vany horkou vodou. Druhý den dokon-
číme okruh. Jedeme subtropickou přírodou 

Ta myšlenka tady byla dávno. Až se pojede Dakar z peruánské Limy na jih přes vysoké duny, Altiplanem v Bolívii, 
dál přes argentinskou provincii Salta a východním úbočím Kordiller k bílé poušti u Fiambaly, svezeme se „kousek“ 

(9 000 kilometrů!) na motorkách KTM v autentickém prostředí nejnáročnějšího závodu světa.

Martin Trojan
majitel ktm trojan 
v hradci králové

Zleva: Petr Svoboda 1963, Jiří Bořek 1961, Martin Trojan 1963, František Šalanda 1963, Kryštof Trojan 1986, František Groh 1954. 
Fotka je pořízena na území zavaleného města YUNGAY 2 500 m. pod horou Huascaran 6 768 m.
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mezi voňavými eukalypty s modrými listy. 
Za zelenými hřebeny se vypínají vrcholy 
Bílých Kordiller. Naše cesta pokračuje nad 
holými svahy, které končí 2 000 metrů pod 
námi. Musíš si zvyknout na ohromné pro-
story kolem sebe. Přes oblast pěstování po-
merančů, mnoha tunelů a město Caraz se 
vracíme zpět do Yungay.

zPĚt k PaciFiku
Soustředíme se ve městě Huaráz, které 
je plné slunce. Využijeme pouliční bufet 
a nabídku pečených selat, z kterých nám 
indiánky ukrajují kousky vepřového. Přiku-
sujeme oloupané květy opuncií. Upřesníme 
trasu a vyrážíme západním směrem přes 
Černé Kordillery. Začíná být chladno a pa-
dají kroupy. Nekonečný off road. Cesty se 
točí po úbočích, kopírují bývalé indiánské 
stezky, klesání a stoupání cest je převážně 
mírné, ale o to delší trasa. Křeče do břicha, 
že by selata z Huarázu? Musím jet asi hodi-
nu ve stoje, rozepínám i bederák, zastavuji 
u kraje cesty, omylem zatarasuji příchozí 
stezku. Indiánská rodinka s domácími zvířa-
ty nám spílá do „gringos gauneros“. Ale opět 
mě motocykl a adrenalin dostávají z fyzické 
indispozice. Pálíš to kolem koryta řeky. Mo-
torku dostáváš do sportovní fáze a zjišťuješ, 
jak KTMka skvěle funguje. Nekonečně boží 
pocit, desítky kilometrů, šotolina, zatáčky, 
brody. Údolí se začíná rozšiřovat, ohromné 
duny signalizují pobřeží Pacifiku a noc na 
krásné pláži.

za dakarskou rally
Jedeme podpořit MRG team, pro který KTM 
Hradec Králové připravuje závodní moto-
cykly. Pod Limou dojíždím Pepu Macháčka, 
zastavuje, má v helmě včelu. Říká mi: „Seš 
nějakej ušmudlanej!“ Odpovídám, že máme 
za sebou už dva tisíce kilometrů a nějaký ten 
pád. Beru si to však k srdci a v městě Nazca 
si večer peru svoji bundu. Sledujeme prolog 
v oblasti Paracasu. S našimi lehkými stroji 
není problém dojet mezi duny na atraktivní 
místa trasy. Po zhlédnutí startu a následují-
cího nájezdu na cíl se pohybujeme většinou 
proti směru trasy rally. Našemu sportovní-
mu vedoucímu Petrovi fandí diváci, než si 
uvědomí, že proti němu jede Nasser-Al-A-
tya v závodní Toyotě. Od místních diváků 
si necháváme poradit kudy dál pouští. Hro-
madný start Dakaru, Playa de Yuaca, tam 
jela etapa podél moře. My opět v protismě-
ru, ale správným jižním směrem. Odchyluje-
me se od moře do vnitrozemí a směřujeme 
k historickému koloniálnímu městu Arequi-
pa. Zde ochutnáváme peruánskou specialitu 

pečené KUÍ (morče). Navečer ještě pokraču-
jeme přes vysoká sedla a po náhorní plošině 
ke kaňonu Kolka. Jedu dobrou stodvacítkou 
po nekonečné rovině, najednou zprava jaký-
si stín. Pes nebo lama? Náraz. Zle to se mnou 
mává, kličkuji od strany ke straně. Dobře to 
dopadlo, příště si ale pro jistotu vezmu pev-
nější chrániče.

Bolívie
Vracíme se zpět na tečnu dakarské rally. 
Přejíždíme trajektem za městem Copaca-
bana jezero Titicaca ve výšce 3 700 metrů. 
Spolu s rally sjíždíme mezi davy diváků do 
hlavního a bizarního města La Paz. Atmo-
sféra je neskutečná. Všichni vítají Dakar. 
Bez povšimnutí však nejsou plakáty s nápi-
sy „Demokracia“ a „Bolívie miluje Dakar, ale 
ne diktátora, kterého lidé nevolili.“ Abych 
demonstranty podpořil, vykřikl jsem jméno 
Václav Havel. Dav začal skandovat a věno-
val mi bolivijskou stužku, podobnou té naší 
z roku 1989. Bolívii přeji brzkou svobodu. 
Dakar měl den volna, tak jsme sklouzli přes 
hřeben známou cestou smrti Death road 
do džungle a městečka Coroico na centrál-
ní náměstí s bujnými palmami. Jdu k holiči 
za 60 kroun. Z La Paz vyjíždíme směrem na 
město Oruro. Dakar míří na jihozápad do 
Uyuni, my však jedeme na jihovýchod do 
Potosí. 200 kilometrů jízdy v noci za silné 
bouřky byl očistec. Potosí, město ležící ve 
svahu pod „bohatou“ horou, bylo v 17. sto-
letí největším městem světa, proslulo těž-
bou stříbra. S Dakarem se opět setkáváme, 
tentokrát v provizorním bivaku u silnice 
v Tupize. Navštěvujeme většinu dakarských 
teamů a hovoříme se závodníky. Po dojezdu 
náročné etapy čeká dakarské jezdce ještě 
500 kilometrů dlouhý přejezd do argentin-
ské provincie Salty.

Bílá Poušt, termály
„Letíme“ za Dakarem do bílé pouště u Fiam-
baly. KTMky šlapou fest. Stačí jen dotahovat 
šrouby, dolévat a vyměňovat olej. Cestu si 
zkracujeme přes pohoří, které stojí v cestě. 
Opět 60 kilometrů náročnějšího offroadu 
po úzké a v mnoha místech odplavené cestě. 
V bílé poušti vládne vítr, který zdvihá písek 
a vše vypadá jako v mlze. Počkáme na zá-
vodníky v cíli etapy. Jacopo Cerruti z teamu 
MRG je na dvacátém místě, ale Milan En-
gel má vážnou nehodu, etapu nedokončuje 
a odpadá z krásného 24. místa. Odpoledne 
vyjíždíme 17 kilometrů nad Fiambalu mezi 
skalní útvary, kde se nacházejí termální láz-
ně s výhledem na poušť. Kempujeme těsně 
pod nimi a děláme nutný servis. Po šesti ti-

sících kilometrech jsme měli nadobro sjeté 
přední pneumatiky.

Pokračujeme na jih rozlehlými údolími. 
Z okolních hor stéká kolmo k silnici nespo-
čet potoků a řek do hlavního koryta. Voda 
bohužel vždy velmi rychle opustí oblast 
a v letních obdobích je zde úmorné teplo. 
To pochopili v San Juanu a nad městem jsou 
postaveny dvě velké vodní nádrže. U jedné 
z nich jsme kempovali s výhledem na zasně-
žené Kordillery.

chile
Zbývá nám překonat poslední sedlo a ko-
lem nejvyšší hory amerického kontinentu 
Aconcagui (6 959 metrů) dorazit do Chile. 
Z průsmyku k Pacifiku již technika musí 
dojet samospádem. Ráno se balíme a star-
tujeme našeho dosud spolehlivého Jeepa. 
Ten se však jen těžko dostává do otáček 
a z výfuku vychází černý kouř. Chlapci na-
tankovali omylem místo benzinu 30 litrů 
nafty. V Bolívii je na stojanech nápis gasolina 
(benzin) a v Argentině gasole (nafta). Ředíme 
naftu benzinem z kanistrů. Jeep jen těžko 
opouští mírný výjezd z campu. Je potřeba 
dát plný plyn a vyrazit k horám. Nakonec to 
ale zvládá s grácií a jede jako cyp. V jednom 
ze spedičních dvorů Valparaisu nakládáme 
kontejner a přejíždíme do Santiaga k odletu.

druhÝ život motorkáŘe
Jižní Amerika v lednu je tím nejlepším způ-
sobem, jak si evropský motorkář může pro-
dloužit sezónu. Není tak složité a ani finanč-
ně náročné opustit starý kontinent, udělat 
pěkný dlouhý trip na svém motocyklu po 
Chile, Argentině, Bolívii a Peru. Nebudete 
litovat. Rádi vám pomůžeme. V roce 2020 
vyrážíme znovu.

Martin Trojan
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uvlens
Slunce, opálená kůže, vitamín D – jedno-
duchá rovnice. Také rádi vystavujete své 
tělo žhavým letním paprskům, ale lámete 
si hlavu nad tím, jaký ochranný faktor zrov-
na zvolit? Tato aplikace moc dobře ví, jak 
pečovat o vaši kůži. Ne, neděláme si legra-
ci. Je ideální, pokud zrovna míříte na pláž, 
do města či na zahradu k bazénu. Stačí jen 
nastavit místo a čas a UVLens vám přesně 
určí, jaká je pravděpodobnost, že se spálíte. 
Aplikace vám také ukáže dobu, kdy je bez-
pečné být venku a kdy se slunci raději vy-
hnout. Tato appka je chytrá a ví, že každý 
jsme jiný, a tak vám poradí, jak dlouho mů-
žete pobývat na slunci vzhledem k fototypu 
vaší pokožky. Jistě, záda vám sice nenamaže, 
ale stejně je to dobrý nápad, ne?

sWim Places
Kam se jít koupat? Otázka, která během 
letních třicítek padne nesčetněkrát. Místní 
koupaliště je pokaždé narvané k prasknu-
tí. Vás nebaví chodit stále na stejné místo. 
Důvodů, proč stáhnout aplikaci Swim Pla-
ces, může být více. Jejím cílem je dopřát 
vám koupání v nejbližším okolí. A je jedno, 
jestli se právě nacházíte v České republice, 
anebo za jejími hranicemi. Je libo pískovnu, 
jezero, lom, rybník, řeku, potok či kaluž? 
Nebo snad preferujete placená koupaliště 
a aquaparky? Všechno najde (až na ten po-
tok a kaluž, samozřejmě). Swim Places vám 
o daném koupálku prozradí vše, co byste 
mohli potřebovat, jen plavky vám nekoupí 
a ani nepřipomene. Je to jednoduché, stačí 
pár kliků a už se můžete ráchat.

Adéla Němečková

PackPoint
Stojíte na letišti a čekáte na letadlo, které vás 
má na dva týdny odnést do ráje. Nemůžete 
se dočkat, až po roce plném deadlinů, pra-
covních schůzek a e-mailů opět přepnete do 
dovolenkového módu. Najednou se však do 
mysli vkrádá ten vtíravý pocit, že jste doma 
něco zapomněli. Přes veškeré lístečky, se-
znamy a poznámky stejně nemáte vše. Tou-
žíte po spontánních výletech? Jistě nám dáte 
za pravdu, že pokud cestě předchází něko-
likadenní balení zavazadel, ze spontánnos-
ti mnoho nezbyde. Hoďte všechny starosti 
a papírky za hlavu. Stáhněte si zdarma apli-
kaci Packpoint, naťukejte do ní, kam jedete, 
co tam máte v plánu dělat a tradá, packing list 
máte hotový. Zabaleno tak budete mít do 10 
minut, a to na teď i na příště.

Appky, které 
zachrání léto

Léto je tu! Jste na něj připraveni? S těmito aplikacemi ve svém smartphonu rozhodně budete. Je již zcela běžné, 
že člověk nového věku nevyráží bez chytrého telefonu ani na písák, a díky němu se letos nespálí. Nevěříte? Balení 
na dovolenou vám trvá nesnesitelně dlouho, stejně jako rozhodnout se, kam se jít v parném odpoledni svlažit? Už 

nezoufejte a stahujte s námi!
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Módní doplněk, 
který nedáte z ruky
Tak schválně, s kým strávíte každou vteřinu léta? A ruku na srdce, vaše drahá polovička to nebude. Váš smartphone 

ano. Velkou výhodou je, že si ho můžete díky obalu přizpůsobit k obrazu svému. Měnit jeho vzhled podle aktuální 
nálady či outfitu. Nemluvě o situacích, před kterými váš telefon ochrání. Divoká party (nejen) na pláži, písek všude 
(takže i v kabelce), voda slaná, sladká či chlorovaná, pronikavé letní paprsky…vždyť to znáte. Dopřejte tedy svému 

neoddanějšímu partnerovi cool update a vyberte mu obal z limitované edice Léto ´18.

1 – surfujte na vlnách internetu už jen se žralokem (www.stellamccartney.com, 2 125 kč). 2 – nekousat! hrozí vylámání zubů. lízání je už na vás (www.toryburch.eu, 
1 625 kč). 3 – to není palma, to je monstera. ale i tak se hodí na pláž (www.idealofsweden.eu, 750 kč). 4 – Pouhý pohled na něj vás svlaží (www.dailyobjects.com, 
110 kč). 5 – s kaktusákem píchákem budete mít vždycky do čeho píchnout (www.luxylemon.com, 484 kč). 6 – s ananasem bude váš iPhone k nakousnutí 
(www.aliexpress.com 48 kč).

1

2

3

4

5

6
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jsem jí naše služby, které odmítla a pustila se 
do prodeje na vlastní pěst. Zájemci přichá-
zeli a odcházeli, až mi po čtvrt roce zavolala, 
že už to psychicky nezvládá, je vyčerpaná 
a prodej nám svěřila. Za dva dny byl byt pro-
daný, 20 dní na to proběhl převod na kata-
stru a bylo hotovo. Přece jen jde o transakci 
v milionech, a proto by ji měl mít na starost 
profesionál, který ví, co dělá.

Ve Svoboda & partneři  se  to profesi-
onály  jenom  hemží.  Spolupracujete 
s  odborníky  napříč  obory  –  makléři, 
fotografy, advokáty.
MS:  Taková je ostatně naše filozofie. Za-
stávám názor, že člověk by se měl věnovat 
tomu, v čem je nejlepší. Proto nám byty fotí 
profesionální fotograf a smlouvy tvoří ad-
vokátní kancelář se specializací na nemovi-
tostní právo. K tomu realizujeme videopro-
hlídky, využíváme dron. Na tom se snažíme 
opravdu nešetřit a poskytnout našim klien-

tům stoprocentní službu. Ostatně příkla-
dem toho jsem i já, klienti mají občas ten-
denci vnímat mě jako finančního poradce, 
přestože se už víc jak deset let věnuji čistě 
financování nemovitostí. Nerozumím pojiš-
tění, ani investicím, specializuji se na jeden 
segment. Což má své nepopiratelné výhody, 
spolupracuji se všemi bankami a umím vy-
jednat úvěr podstatně rychleji a s výrazně 
lepšími podmínkami, než kterých by dosáhli 
klienti sami.
PČ: Spolupráce s oborníky a férový, pravdi-
vý přístup se nám dlouhodobě vyplácí, šetří 
čas nám i našim klientům. Každý byt, který 
nabízíme k prodeji či pronájmu doplňujeme 
nejen kvalitními, ale zároveň realistickými 
fotografiemi, ale také půdorysem. Ten v dr-
tivé většině inzerátů chybí a zájemce je pak 
pochopitelně rozčarován, když na prohlídce 
překročí práh a zjistí, že tam sice jsou dvě 
ložnice, ale jedna je průchozí. V ten moment 
o nemovitost ztrácí zájem a všechny strany 
tratí čas – zájemce, makléř a potažmo i ma-
jitel. Nechceme zklamané klienty, proto ne-
mlžíme, nefabulujeme. V našem zájmu je na 
prohlídky vodit jen vážné zájemce.
MS: Čas od času se pochopitelně setkáme 
s „turisty“, kteří si chtějí pouze prohlédnout 
nemovitost za sedm milionů, reálně ale 
nemají kupní potenciál. Díky našim zkuše-
nostem je však dokážeme poměrně lehce 
odhalit. Na nemovitost, kde by standardně 
proběhlo třeba dvacet prohlídek, tak při-
vedeme maximálně tři nebo čtyři zájemce. 
Jsou to ale ti, kteří mají vyřešené její finan-
cování, líbí se jim a je to už jen o tom, zda na 
ně ten prostor dýchne, nebo ne.

Staráte  se  klientům  o  nemovitosti 
i dlouhodobě. V čem ona péče spočívá?

svoBoda & PartneŘi:

Váš partner na poli 
nemovitostí

Ať už kupujete, prodáváte, pronajímáte nebo si naopak najímáte byt či dům, ve Svoboda & partneři se o vás královsky 
postarají. Tahle realitní kancelář je totiž jiná než ostatní, a to v tom nejlepším slova smyslu. Sdružují zkušené profesi-
onály, klientům naslouchají a raději volí kvalitu než kvantitu. „Nechceme zklamané klienty,“ shodují se v rozhovoru pro 

Quartier hypoteční specialista Marek Svoboda a privátní realitní makléř Petr Čírtek.

Vyvěsit na internet inzerát, že prodá-
vám nebo pronajímám nemovitost, je 
v dnešní době hračka. Na co ještě dnes 
člověk potřebuje realitní kancelář?
MS: Nafotit si mobilem byt a pověsit inzerát 
na internet zvládne asi opravdu každý, jen 
o tom to ale ani zdaleka není. Oporu realitní 
kanceláře oceníte nejvíce v momentě, kdy 
se na vaši nemovitost najde kupec a startuje 
byrokratické martyrium v bankách a na úřa-
dech. Uvedu častý případ: majitel prodává, 
aby mohl něco jiného koupit, přičemž kupec 
také něco prodává, aby mohl nakoupit. Oba 
jsou přitom zatíženi hypotékami, správ-
né načasování ve smlouvách tedy musí být 
precizní, aby se nestalo, že jeden skončí bez 
střechy nad hlavou. Když si připočtete, že za 
každým většinou stojí nějaká realitní nebo 
advokátní kancelář, je to koordinačně po-
měrně náročný proces. Měli jsme klientku, 
které jsme zařizovali hypotéku na nový byt 
s tím, že nejprve prodá svůj starý. Nabízel 

Na snímku zleva: Petr Čírtek a Marek Svoboda. Foto: Jakub Misík
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inzerce

www.makronkymalyprinc.cz

majitel po pěti letech s hrůzou zjistí, že mu 
nájemník zdemoloval byt a musí řešit škodu 
za stovky tisíc. Snažíme se zkrátka vyvrátit 
rozšířený názor, že je lepší nic nemít, pro-
tože vlastnit nemovitost a pečovat o ni je 
hrozná starost a jsou s tím jenom samé pro-
blémy (smích).

PČ: V této souvislosti se pochopitelně hod-
ně zaměřujeme na výběr nájemníka. Často 
se nám stává, že zájemce sice máme, ale od-
mítneme ho a hledáme vhodnějšího. Nejde 
nám o to pronajmout byt za týden, ale spíš 
najít někoho skutečně kvalitního.

Michaela Zumrová

PČ: V podstatě zajišťujeme, aby měl maji-
tel 365 dní v roce pronajatý objekt, aniž by 
musel cokoli řešit. V praxi to funguje tak, že 
pokud se v domě či bytě něco stane, rozbije, 
tak nájemník kontaktuje přímo nás a jsme 
to přímo my, kdo zajistí nápravu, aniž by 
obtěžoval majitele. Toho pouze informu-
jeme o situaci, a pokud se chce angažovat, 
samozřejmě může. Řada lidí ale vítá fakt, že 
jim pravidelně chodí peníze, aniž by muse-
li řešit kdejakou prasklou žárovku. Zároveň 
si dlouhodobě vedeme databázi klientů, 
takže například v případě bytového domu 
jsme schopni flexibilně zareagovat kdykoli 
majiteli vypadne nájemník. S dostatečným 
předstihem víme, kdy komu končí nájemní 
smlouva a tři měsíce před jejím vypršením 
jednotlivé nájemníky oslovujeme, zda mají 
zájem pokračovat. Pokud ne, okamžitě za-
čneme shánět nové. Ve stejný den, kdy starý 
nájemník odevzdává klíče, je tak můžeme 
předávat novému.
MS: Výhodou také je, že podepisujeme 
smlouvy na dobu určitou, tradičně na je-
den rok, tudíž se každoročně na dané ne-
movitosti musíme zastavit a zkontrolovat, 
v jakém stavu je. Tím pádem se nestane, že 

I takový byt byl v minulosti v nabídce realitní kanceláře Svoboda & partneři. Foto: archiv
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profesionálního správce portfolia a jediným 
investičním rozhodnutím pro střadatele je 
volba optimálního podílového fondu či fondů.

dluhoPisy
Největším rizikem investic do dluhopisů je 
kreditní riziko dlužníka, tedy nesplacení jis-
tiny či úroků vydavatelem dluhopisů. Toto 
se stává doménou i celých států, není tak 
třeba investovat do vysoce rizikových fi-
remních dluhopisů rozvíjejícího světa. Oče-
kávaný výnos až 7 %.

akcie
Ceny akcií kolísají a jsou schopné se pro-
padnout o desítky procent během jediného 
dne. Tržní riziko spojené s kolísáním kurzů 
akcií je větším rizikem investování do akcií. 
Očekávaný výnos dlouhodobě 7–10 %.

nemovitosti
Investice do nemovitostí bývá označována 
za „bezpracnou“ a „bezpečnou“. Má přiná-
šet stabilní pasivní příjem, a ještě růst na 
hodnotě dokonce rychleji než inflace. Tyto 
představy rychle vyprchávají s pořízením 
první nemovitosti určené k pronájmu. Oče-
kávaný výnos až 6 % (mimo Prahu).

doPlňkové PenziJní 
sPoŘení
Prostředky v penzijních společnostech 
jsou ze zákona vázané na období na 
důchod a při potřebě dřívějšího použití 
úspor střadatel přichází o část investic, 
zejména v podobě státních příspěvků 

a jejich zhodnocení. Očekávaný  výnos 
1–2 % u transformovaných  fondů a  1–8 % 
u účastnických fondů.

investiČní životní 
PoJištĚní
Investiční životní pojištění není vhodné na 
investice. Investice prostřednictvím život-
ního pojištění míří do klasických podílových 
fondů, z čehož plyne další riziko spojené 
s kolísavostí zejména akcií, do nichž inves-
tice směřuje nejčastěji. Očekávaný výnos je 
různý, záleží na typu podílového fondu.

zlato
Hlavní nevýhodou investice do fyzického 
zlata je možnost krádeže. Investor buď musí 
toto riziko podstoupit, nebo musí zaplatit za 
bezpečné uchování zlata například v ban-
kovním sejfu. Zlato je považováno za ucho-
vatele hodnoty.

diamanty
Vyznat se v diamantech je pro laika nesmír-
ně náročné. A i některé banky se v 90. letech 
20. století nechaly napálit podvodníky, kteří 
falešné drahokamy použili jako zástavu pro 
zajištění úvěru. Dobré je nakupovat u spo-
lehlivého obchodníka.

Uvedené informace o investičních nástrojích není možné 
v žádném případě považovat za investiční doporučení ze 
strany společnosti Fincentrum a.s.

(red)

nikam

Hlavním rizikem držby hotovosti je vedle 
inflace nebezpečí krádeže či znehodnocení 
bankovek a mincí například požárem nebo 
jinou událostí. Očekávaný výnos 0 %, reál-
ný výnos - 2,5 %.

sPoŘicí úČty
Jsou vhodným nástrojem pro uchování fi-
nanční rezervy domácnosti. Největším rizi-
kem je inflace, ale i možnost změny úrokové 
sazby ze strany finanční instituce. Očekáva-
ný výnos 1 %.

termínované vklady
U termínovaných vkladů je hlavním nepříte-
lem zhodnocení inflace. Vyšší úrokové saz-
by lze dosáhnout za cenu nižší likvidity, tedy 
uzavřením vkladu na delší dobu. Očekávaný 
výnos až 2,5 %.

staveBní sPoŘení
Tento typ spoření je oblíbený mezi konzer-
vativními investory především díky státní-
mu příspěvku, který momentálně činí 10 % 
z naspořených prostředků do maximální 
výše 2 000 korun na osobu. Očekávaný vý-
nos až cca 4 %.

Podílové Fondy
Podílové fondy jsou nástrojem kolektivního 
investování. Jejich hlavní výhodou je rozlo-
žení rizika, neboť portfolio manažer investuje 
do více titulů. Zároveň se tím přenáší zod-
povědnost za volbu konkrétní investice na 

Kam investovat 
v době rostoucích sazeb?

Česká národní banka na začátku února zvýšila úrokové sazby. Tím zvyšování sazeb pravděpodobně nekončí. 
Kam a s jakým očekáváním mohou lidé vložit své finanční prostředky?

Veroniko, co vás přivedlo do f.privée?

První impulz přišel od mého bývalého 
nadřízeného v Komerční bance Pavla 
Onufera současného oblastního ředitele 
f.privée. Práce v instituci mě bavila, ale 
nabídka spolupráce s f.privée mi otevřela 
dveře zase dál, byla pro mě výzvou. Po set-
kání s Martinem Kovářem, zakladatelem 
a ředitelem divize f.privée, jsem věděla, 
že je to to pravé a bude to fungovat.

Jak jste si tím mohla být jistá? 

Jistotu mi dávali samotní klienti. Často 
se mnou chtěli řešit investice, vklady, 
pojistky, nebo úvěry, které měly uzavřeny 
u konkurenčních společností. Mnohokrát 

jsem dostala do emailu konkurenční nabídku 
s žádostí o názor. Pokud byla opravdu 
dobrá, posvětila jsem ji. Měla jsem bohužel 
velmi úzké mantinely k tomu, abych se 
mohla některým nabídkám vyrovnat. 
Od nadřízených jsem občas slýchávala, 
že kopu více za klienty než za banku. Ale 
o tom právě práce poradce je, klient je vždy 
na prvním místě.

Musel to být velký krok,  
udělat takovou změnu.

Opustit jistotu nebylo jednoduché. Přesto 
nelituji ani trošku. Pro mě byl hnacím impulzem 
fakt, že si budu moci organizovat čas, jak 
potřebuji já, rodina i klienti. Mám dva syny 
a jsem ráda, že se jim teď mohu více věnovat. 
Zvládáme i aktivity, které při běžné pracovní 
době nejsou možné. Jde sice často o složitou 
organizaci, ale vzhledem k tomu, že mám 
velkou podporu manžela, jde nám to dobře.

Co s klienty nejčastěji řešíte?

Vždy musím klientovi naslouchat a znát 
jeho cestu – kde je teď a kam chce dojít. 
Já mu pak pomůžu v tom, jak tam dojít.  
V zásadě klientům nabízím dlouhodobý 
vztah založený na vzájemné důvěře, lepší 
zhodnocení prostředků, ošetření rizik, 
zajištění jich samotných, rodiny a majetku 
a v neposlední řadě úsporu na poplatcích 
a celkovou analýzu toho, zda produkty, 
které využívají, jsou výhodné pro banku 
nebo pro ně samotné.

Jaká je největší  
přidaná hodnota f.privée?

Absolutní svoboda. Dokážeme klientovi 
zprostředkovat na trhu prakticky cokoli. 
Navíc se věnujeme mnohem menšímu 
záběru klientů, než v bance. Je to záměr, 
protože jedině tak můžeme o klienta 
stoprocentně pečovat. Samozřejmě ne-
pracuji sama, mám k ruce profesionální 
asistentku. Kromě toho máme v f.privée 
k dispozici analytický tým, který nám 
pravidelně poskytuje informace o vývoji 
na trzích a pomáhá nám rozkrývat, 
co jednotlivé produkty skutečně obsahují.

Máte mezi klienty  
i právnické osoby?

Právnické osoby samozřejmě nejsou mou 
hlavní náplní práce, přesto jich mám ve svém 
portfoliu hned několik. Tím se dostáváme 
zpět k dlouhodobému vztahu a komplexnosti 
služeb. Spokojený klient mi důvěřuje a nemá 
proto problém se mnou probrat i záležitosti 
týkající se firemních investic.

V f.privée pracujete již přes rok, 
oceňují klienti službu, kterou 
nabízíte?

Ano, oceňují. Důkazem toho jsou mimo 
jiné doporučení, která moji klienti předávají 
svým známým, kolegům nebo obchodním 
partnerům. Spokojení klienti jsou pro mě tou 
největší odměnou.

Klient je vždy  
na prvním místě

Veronika Stehlíková je poradkyní v f.privée, privátní divizi společnosti Fincentrum,  
která se zaměřuje výhradně na bonitní klienty. 

F.privée pomáhá klientům najít vyšší výnos, ošetřit rizika a snížit poplatky.

 www.fprivee.cz
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S láskou, slunce

K  létu  slunce  zkrátka patří,  zároveň 
s sebou ale nese řadu rizik. Jak se jich 
vyvarovat?
Pravdou je, že sluneční paprsky nás takzva-
ně nabíjí energií (vyplavuje se melatonin) 
a díky UV záření se v těle tvoří důležitý 
vitamín D. Nadměrné vystavování pokožky 
slunečnímu záření ale bohužel způsobuje 
předčasné stárnutí kůže, ztrátu elasticity 
a vlhkosti kůže, tvorbu vrásek, pigmento-
vých skvrn a v neposlední řadě i rakovi-

Přes mraky to neopaluje. Ve stínu to neopaluje. Stačí se namazat jednou. Schválně, kolikrát jste v souvislosti se sluníč-
kem některou z těchto vět slyšeli, nebo sami řekli? Pravdou je, že na nich není pravdy ani trochu. Tohle léto se ale díky 
nám zvládnete opálit bezpečně a na jedničku. Čeho se vyvarovat a na co dát pozor, radí MUDr. Veronika Fialová a Petra 

Velichová z Estetického laserového centra Estela v Hradci Králové.

nu kůže. Klíčové je proto znát svůj foto-
typ kůže, na jehož základě si vypočítáme, 
jaký SPF (sun protection factor) je pro nás 
vhodný. Měli bychom používat opalovací 
přípravky, které mají ochranu nejen proti 
UVB, ale i proti UVA záření a taktéž kva-
litní přípravky po opalování, které zklidní 
pokožku, obnoví vlhkost a elasticitu kůže.

existuje  vůbec  něco  jako  bezpečné 
opalování? Jak ho docílit?

Docílíme ho, jestliže budeme dodržovat 
několik zásad: nanášet opalovací krém 
s adekvátním SPF faktorem minimálně 20-
30 minut před pobytem na slunci v dosta-
tečné vrstvě a během dne nátěr několikrát 
opakovat – opravdu krémem nešetřete. Ze-
jména po zimě, případně jedete-li k moři či 
do vyšších nadmořských výšek, je vhodné 
začít s opalováním postupně, po kratších 
časových intervalech a pomalu dobu po-
bytu na slunci prodlužovat. Také nedopo-

léto 2018 Móda & beauty
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inzerce

ručujeme cíleně se vystavovat slunečním 
paprskům mezi 12-15 hodinou.

V  estele  se  věnujete  odstraňování 
pigmentových skvrn, ty kromě gene-
tiky nebo hormonálních změn způso-
buje právě sluníčko. Jak takové ošet-
ření u vás probíhá?
Způsobů odstraňování pigmentových skvrn 
je několik. Postupnou a neinvazivní meto-
dou, která přináší výrazné zesvětlení, nebo 
odstranění hyperpigmentací, je chemický 
peeling. Ten se doporučuje absolvovat ale-
spoň v sérii čtyř ošetření. Hodí se na cel-
kové sjednocení barevnosti pleti a redukci 
pigmentací vyskytujících se ve větších plo-
chách. Invazivní metodou, kterou stačí ap-
likovat jednou, je laser. Tato vysoce účinná 
metoda ihned odstraní nevzhledné tmavé 
skvrny. Je třeba počítat s několikadenním 
hojením ošetřeného místa.

Jak viditelné jsou po ošetření výsled-
ky? Zmizí pigmentace úplně?
Některé typy pigmentací úplně odstranit 
nejde. Je to zejména tzv. melasma, pigmen-
tace stimulovaná hormony a UV zářením 
zároveň. Za úspěch se považuje výrazné 

problednutí postižených ploch a preven-
tivní opatření, kterým se taktéž věnujeme. 
Podstatou je aplikace speciálních zesvět-
lujících sér. Ty zabraňují tmavnutí v letním 
období. Pigmentace vznikající věkem ve 
formě drobných skvrnek, například na ob-
ličeji či hřbetech rukou, jsou laserem od-
straňovány zcela.

Je možné se po ošetření slunit a opa-
lovat bez omezení?
Bohužel ne, pokožka má totiž takzvanou 
pigmentační paměť, přebytek pigmentu se 
tedy může vytvořit na stejném místě zno-
vu. Proto je třeba důsledná fotoprotekce. 
To znamená denní používání UV bloku - 
opalovacího krému s faktorem 50. Navíc po 
aplikaci speciálních zesvětlujících proce-
dur, které provádíme, je taktéž nutné po-
kožku chránit proti sluníčku většinou dva 
až tři měsíce po zákroku. Ideální je proto 
provádět tato ošetření na podzim či v zimě.

Dá se proti solární pigmentaci nějak 
účinně  bránit,  pokud  si  nechceme 
slunění úplně odepřít?
Prevencí je nejen použití příprav-
ků s ochranným SPF faktorem, ale také 

vhodných přípravků, které vám pomohou 
zredukovat již vzniklé hyperpigmentace 
a zároveň zabrání vzniku nových pigmen-
tových skvrn. V našem centru máme dlou-
hodobé zkušenosti a velmi dobré výsledky 
s kosmetickými přípravky Medik 8. Na léto 
jsme pro naše klienty vytvořili depigmen-
tační balíček obsahující depigmentační sé-
rum v kombinaci se silným antioxidačním 
sérem. Jejich množství vystačí na celé léto. 
Více informací je na našich internetových 
stránkách www.estela-hk.cz.

Michaela Zumrová

Ochranný faktor, tedy 
označení SPF (sun 
protection factor), je 
násobek doby, po kterou 
můžeme být na ostrém 
slunci, než se spálíme. Pokud při 
prvním pobytu na slunci začneme 
červenat po deseti minutách, 
opalovací krém s faktorem 10 nás 
ochrání 100 minut.

léto 2018 Móda & beauty
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18PEA092 ABITO 18PEA086 FELPA
18PEA088 LONGUETTE84 85

18PEA084 ABITO

80 81
18PEA126 ABITO 18PEA120 T-SHIRT

18PEA052 JEANS64 65

18PEA049 GIACCA
18PEA047 PANTALONE

18PEA099 MAXI CANOTTA
18PEA100 PANTALONE106 107

18PEA015 ABITO 18PEA125 MAXI T-SHIRT
18PEA132 LEGGINGS28 29

18PEA090 TUTA

50 51

18PEA008 CAMICIA
18PEA009 SHORTS

18PEA020 ABITO

30 31
18PEA034 CAMICIA

12 13
18PEA136 T-SHIRT 18PEA003 ABITO

18 19

18PEA017 BLUSA
18PEA059 JEANS

18PEA001 BOMBER

10 11
18PEA013 MAGLIA
18PEA002 PANTALONE16 17

18PEA018 ABITO 18PEA038 ABITO

38 39

Módní tipy z Boutique 
Paradis Fashion

Tuhle sezónu se máte na co těšit! Boutique Paradis Fashion v Hradci Králové a Pardubicích představuje novou značku 
Animagemella z Itálie. Nechte se svést rafinovanými střihy, barvami i vzory. Tohle léto budete zkrátka nepřehlédnutelné.

ČERNÁ NENÍ NUDNÁ. A jen protože je léto si nezaslouží, abyste na ni 
v šatníku zapomněly.

JAKO MOŘE, JAKO OCEÁN. Odstíny modré ve vašem šatníku rozhodně 
nesmí chybět. Letos je oceníte dvojnásob.

TLUMENÉ BARVY dají vyniknout osobnosti nositelky. Zkuste a uvěříte 
sama.

NEJEN NA JAŘE unosíte zelenou. Když navíc zvolíte správný střih 
a vzor, nezapadnete v davu.

PROČ NEZAZÁŘIT. I slunce vám bude závidět! V létě se žlutou zkrátka 
nešlápnete vedle.

18PEA093 T-SHIRT
18PEA066 PANTALONE

18PEA094 T-SHIRT

74 7518PEA062 BLUSA 18PEA077 BLUSA

66 67

18PEA044 ABITO 18PEA054 GIACCA

82 83

18PEA007 ABITO 18PEA032 TUTA

26 27

18PEA006 ABITO

22 23
18PEA004 T-SHIRT
18PEA005 GONNA

18PEA111 GIACCA

20 21

JAKO NA CORRIDĚ. Pokud chcete upoutat pozornost, noste červenou. 
Jednoduché pravidlo.

léto 2018 Móda & beauty
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na obchodní centra v mlžném oparu omam-
ných slev zkrátka nejsou to pravé ořechové. 
Navíc je známým faktem, že tímto způso-
bem utratíte za oblečení paradoxně mno-
hem víc, než zdánlivě ušetříte. „Řada žen už 
to ale pochopila a odchází s kompletním out-
fitem. Ideálně, aby šly jeho jednotlivé kousky 
kombinovat s těmi, které už v šatníku mají,“ 
doplňuje majitelka Boutique Paradis Fashi-
on v Hradci Králové a Pardubicích Markéta 
Pfeiferová.

Jak ale rozeznat onu stokrát omílanou kva-
litu? „Garancí je jen a jen použitý materi-
ál a způsob zpracování,“ říká Daniel Šmíd 
a Markéta Pfeiferová doplňuje: „Proto naku-
pujeme jen od ověřených výrobců s patřičný-
mi certifikáty pravosti a původu. Například 
kožené kabelky Cuoiera Fiorentina pyšnící 
se certifikátem 100 % Italy, což znamená, že 

veškeré komponenty výrobku od zipu přes 
useň pocházejí z Itálie. Jejich výhodou je 
i značná variabilita – vybranou kabelku lze 
nechat ušít z jakéhokoli druhu kůže i v do-
stupné barvě dle přání zákaznice.“

Nejde ale jen o oblečení nebo kabelky, za-
pomenout byste neměli ani na kvalitní boty. 
Ta správná obuv totiž dokáže celkový outfit 
dokonale podtrhnout nebo spolehlivě zabít. 
Navíc nohy máte jenom jedny a jejich po-
hodlí je k nezaplacení. „U bot máme skvělou 
zkušenost s německou značkou Peter Kaiser. 

Vyrábí celokoženou obuv s kvalitní stélkou 
a řada zákaznic se opakovaně vrací pro další 
páry, jsou takřka návykové,“ říká se smíchem 
Markéta Pfeiferová.

Teď když už víte, co nakupovat a jak, při-
chází moment, kdy můžete tvořit svůj 
vlastní styl, svůj podpis. A je jedno, jestli 
vám je dvacet nebo jste právě oslavila prv-
ní „sátiny“, nejlepší čas na změnu je totiž 
teď. „Nakupujte v jednom, maximálně dvou 
buticích, kde vás znají, vědí, co se vám líbí, 
mají vás takříkajíc ‚v oku‘ a zároveň doká-
žou poradit,“ radí Markéta Pfeiferová, jak za 
pomoci stylistek postupně budovat a tříbit 
svůj vlastní styl oblékání. „Sama žena toho 
může dosáhnout tím, že se zamyslí nad svo-
jí niternou podstatou, kým vlastně je, jaké 
má hodnoty a názory. Vaše oblékání by mělo 
vždy vyjadřovat to, kým jste uvnitř,“ dodává 
Daniel Šmíd.

(red)

„Každá žena si během svého života vybere 
svého zubaře, kosmetičku nebo kadeřnici, 
do nichž vkládá svoji důvěru. Tak by to mělo 
fungovat i s odborníky na módu,“ říká Daniel 
Šmíd. To znamená, že základem je zvolit si 
svého stylistu nebo oblíbený boutique, kde 
vám správně poradí, co si koupit a co na-
opak raději nechat na ramínku pro někoho 
jiného. „U nás v boutique na nikoho nespě-
cháme. Naopak na zákaznice apelujeme, aby 
si na nákupy udělaly čas a byly ve správném 
rozmaru. Rády jim uvaříme kávu, popo-
vídáme o jejich stylu a doporučíme módní 
trendy,“ říká Markéta Pfeiferová. „Je důležité 
pochopit ženu jako osobnost, její podstatu,“ 
doplňuje k tomu Šmíd.

Pomyslným základním kamenem každého 
šatníku, na kterém se dá stavět, jsou takzva-
né basic kousky, tedy například bílé tričko, 
košile, modré kalhoty. Zapomenout nesmí-
me ale ani na trendy, které jsou osobitým 
kořením každé z nás a právě ty určují, co 
o sobě říkáme ostatním a jak by nás měli 
vnímat.

„Kvalita rozhoduje. Mít plnou skříň nekvalit-
ních oděvů opravdu není smyslem oblékání. 
Naopak moudře postavený šatník na kvalit-
ních základních oděvech je praktický, vzá-
jemně kombinovatelný a navíc přehledný,“ 
potvrzuje Daniel Šmíd. Impulzivní nájezdy 

Kvalita? 
Až na prvním místě

Taky znáte ten pocit, když ráno stojíte před plným šatníkem, ale přesto „nemáte co na sebe“? Zeptali jsme se proto 
lektora etikety a oblékání na úrovni Daniela Šmída a majitelky butiku Paradis Fashion Markéty Pfeiferové, jak tvořit svůj 

funkční šatník.

Proč to nevyzkoušet hned 
teď? Čtenářky Quartieru 
mohou po předložení 
tohoto článku či jeho fotografie 
v mobilu čerpat exkluzivní 
slevu 10 procent při nákupu 
kompletního outfitu (min. 2 ks) 
v butiku Paradis Fashion na 
Velkém náměstí v Hradci Králové 
nebo v ulici Sladkovského 
v Pardubicích.

Chcete zažít workshop Daniela 
Šmída a dozvědět se více o módě 
a trendech? Dejte nám vědět na 
www.facebook.com/
ParadiseFashion

Daniel Šmíd
lektor etikety a oblékání 
na úrovni

Markéta Pfeiferová
majitelka Boutique Paradis 
Fashion

„Investujte zkrátka do kousků, 
které jsou nadčasové, elegantní 

a z kvalitního materiálu.“

léto 2018 Móda & beauty
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100 let 
republiky
Jak vypadal Hradec 
v roce 1918

Podzim 
na zahradě

Co dělat a na co se připravit

Smím prosit?

Oživte si taneční kroky krok za 
krokem

Kulinářský 
průvodce Vídní

Cesta za povidlovými buchtami, 
vídeňským řízkem a jablečným 
štrůdlem

očekávejte začátkem září
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www.quartiermagazin.cz

@quartiermagazin

@quartier_magazin

Sledujte nás na sociálních sítích:

K dostání na vybraných místech uvedených na 
qmag.cz/distribuce
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 doporučuje
Doporučujeme služby profesionálů ve svém oboru. Budete královsky spokojeni!

Studio La Vital
květinové studio

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

A-Sport
zábavní centrum

Mrštíkova 1879/42, Hradec Králové
www.a-sport.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

Malé náměstí 129, 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

Boutique Paradis Fashion
dámská móda z Itálie

Úzká 138, Velké náměstí, Hradec Králové
Sladkovského 767, Pardubice

MeZZO
distributor módních značek 

pro velkoobchodní partnery v ČR a SR

www.mezzo.fashion

ARROWS advisory group
komplexní právní služby

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

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

a ŠKODA

Na Rybárně 1670, Hradec Králové
www.olfincar.cz

Restaurant Grill Duran
restaurace a catering

Sekaninova 398, Hradec Králové
www.duran.cz

YOBAR
samoobslužný mléčný bar

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

léto 2018 Quartier
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@quartier_magazin

Sledujte nás na sociálních sítích:

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

lé
to

 2
01

8

www.quartiermagazin.cz

@quartiermagazin

@quartier_magazin

Sledujte nás na sociálních sítích:

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

lé
to

 2
01

8



  +420 910 058 058       office@arws.cz

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. 

Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Karlovy Vary, Liberec,  
Ostrava, Jihlava, Plzeň, Pardubice 

www.arws.cz

Bez hranic.
právo    daně & účetnictví    dotace    pojištění    akademie
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Housle jako děti

Rozhovor s houslovým mistrem Tomášem 
Pilařem a jeho dcerou Šárkou o lásce 
k Hradci a rodinnému řemeslu

Velký letní 
speciál

Tipy kam vyrazit, co si sbalit 
a na čem si pochutnat

Četnické 
humoresky

Po stopách zločinu a práva 
v prvorepublikovém Hradci Králové

On the road

Vyrazte na cestu napříč Severní 
Amerikou

vše důležité nejen z východních Čech


