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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

léto 2018 Kultura



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



foto: Václav Mašinda 19



20

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.“
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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
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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?

léto 2018 Životní styl





Ještě toho nemáte dost?  
Vyzvedněte si zdarma tištěné číslo 

u na některém z distribučních 
míst a vychutnejte si zbytek obsahu.

Seznam distribučních míst naleznete na:  

www.qmag.cz/distribuce


