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Vážení a milí,

v rukou držíte narozeninové vydání Quartieru, které nese pořadové číslo devět - ten první vyšel už v září 2016 
a slavíme tak plné dva roky!

Za tu dobu jsme popsali 816 stránek, na kterých jsme přinesli stovky rozhovorů a článků o zajímavých osob-
nostech, atraktivních tématech a lákavých místech. Vážíme si vaší přízně, důvěry a zájmu o náš magazín 
a děkujeme! Je to pro nás zavazující i povzbuzující zároveň.

S čím vstupuje Quartier do třetího roku? V první řadě se rozšiřuje do Pardubic a jejich okolí. Chceme se vedle 
hradeckých věnovat i pardubickým tématům, a tedy nabídnout Quartier i čtenářům z Pardubic. Ti ho nově 
najdou na distribučních místech po celém městě, jejichž seznam je už teď na adrese qmag.cz/distribuce 
a bude se dále rozšiřovat. A také - tištěných Quartierů je víc! Z dosavadních 3 000 výtisků zvyšujeme náklad 
na rovný dvojnásobek. Quartier tak po dvou letech přestává být čistě hradeckým společenským magazínem 
a stává se magazínem východočeským. Těšíme se na vše, co nás ve spojení Hradec-Pardubice čeká.

A co pro vás máme v narozeninovém čísle? V hlavním rozhovoru představujeme profesionálního kulturistu 
Slavoje Bednáře s manželkou. Nenecháváme se doběhnout podzimem a cestujeme - na kole podél Orlice, do 
Vídně za kulinářskými zážitky, za zahřátím do těch nejlepších středoevropských termálů. V kuchyni se dává-
me okouzlit divočinou, ve sklence burčákem a na louce pouštěním draka.

Užijte si podzim a užijte si i nový Quartier!

Vaše

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky magazínu
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Michaela Zumrová
šéfredaktorka

Zleva: Monika Staňková, Jana Zbořilová a Michaela Zumrová
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Letní číslo na grilu

Jak přivítat na svět osmé číslo Quar-
tieru? Přestože léto a grilování se ani 
zdaleka nerýmují, hodí se k sobě skvěle, 
a tak jsme si v redakci naštěstí nemuseli 
dlouho lámat hlavu. Luxusní čtyřhvěz-
dičkový Spa resort Tree of Life v Láz-
ních Bělohrad byl tou pravou volbou pro 
skvělou letní party. Pokud jste chyběli, 
máme pro vás pár fotek.

(red) 
foto: Jakub Misík

Poprvé jsme vítali nové číslo mimo Hradec Králové, a tak jsme pro naše hosty 
vypravili autobus. Vychlazené prosseco na palubě nechybělo.

Už po osmé v řadě nechyběly ani vydavatelky magazínu.
S čím vším dokáží footbagoví šampioni Tomáš Tuček (na snímku vlevo) 
a Patrik Černý „žonglovat“? S čímkoli.

Čtyřhvězdičkový Spa resort Tree of Life 
v Lázních Bělohrad nás pohostil luxusní 
grilovačkou pod širým nebem.

Dorazil i pětadvacetiletý zápasník 
a aktuální dvanáctka evropského žebříčku 
MMA David Dvořák.

Následná prohlídka místní SLIM a FIT 
Laboratory byla pomyslnou třešničkou na dortu.

podzim 2018 Quartier
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Marek Svoboda a Petr Čírtek - 
Svoboda a partneři

Natálie Kohoutková a Michael 
Kohoutek – ProSpánek

Eva Budinová - Tupperware

vítá nové členy!
Naše královská společnost se číslo od čísla rozrůstá. Bylo nám ctí přivítat v průběhu léta nové členy. Blízké kontakty 
s ostatními, navazování neformálních vztahů a sdílení zkušeností - výhod, které z členství v Quartier Clubu plynou, není 
málo. Členové mohou také využít návštěvy Quartier skyboxu při domácích zápasech hokejového klubu Mountfield HK. 
Místa jim na vyžádání rezervujeme. V neposlední řadě pro ně redakce magazínu během roku připravuje řadu zajíma-

vých akcí. Chcete i vy patřit do naší královské společnosti? Neváhejte, rádi vás tu uvítáme!

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

Petr Buršík - A-Sport

podzim 2018 Quartier
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Od šestnácti let cvičíte, v osmnác-
ti jste poprvé okusil závodní podi-
um a dvacet let ho neopustil. Jak se 
v člověku vzbudí takový zápal pro 
kulturistiku?
S: Ke sportu obecně jsem měl blízko od 
dětství. Už někdy v deseti, jedenácti letech 
jsem zvládl 120 poctivých kliků. Vzpomí-
nám si, jak na mě můj táta byl hrdý a já to 
rád na potkání předváděl. Zároveň jsem si 
potom strašně užíval ty „ovace“. Ono 120 
kliků nějakou chvíli zabere, ale babičky 
vždycky trpělivě čekaly, fandily a tleska-
ly (smích). Řekl bych, že se kulturistika 
hodně potkala s mojí soutěživou povahou 
– překonávat překážky, do všeho dát ma-
ximum, posouvat hranice vlastního těla 
a psychiky.
M: To mu zůstalo dodneška. Stačí, když 
hrajeme kroket a já chvilku vyhrávám. Ač-
koli je třeba pět branek pozadu, hrozící 
prohra ho tak namotivuje, že mě předejde 
a nakonec fakt vyhraje.
S: Náhodou, čím jsem starší, tím líp umím 
prohrávat. Už ty prohry beru jinak. Nejen 
v kulturistice, ale i v životě. Prohrát mů-
žete, ale musí vám zůstat chuť bojovat dál.

První soutěže jste absolvoval pod 
křídly Josefa Hýbla, nestora české 
kulturistiky. Jak na to vzpomínáte?
S: Pepa byl úžasný chlap. Jezdil jsem 
k němu trénovat do Svitav a po první pří-
pravě pod jeho vedením přišlo 5. místo na 
mistrovství republiky. Co vám budu poví-
dat, právě díky němu jsem v tom začal lítat 

až po uši. Strašně mě to chytlo, ačkoli teh-
dy jsem vážil 68 kilo, takže spíš než k po-
dívání jsem byl k smíchu, ale ta atmosféra 
mě úplně pohltila a od té doby jsem jediný 
rok nevynechal. Pepovi za hodně vděčím, 
protože ačkoli nejsem geneticky pro kul-
turistiku ideálně vybavený, o to víc jsem se 
musel naučit disciplíně, motivaci a píli. To 
je v kulturistice asi nejpodstatnější. Jen si 
vezměte, kolik se toho od mých šestnácti 
změnilo. Nastoupil jsem na střední školu, 
pak na vysokou, přišla rodina, manželství. 
V každé životní etapě si na kulturistiku 
musíte dělat podmínky, nemůžete vypad-
nout. Dennodenně vaříte, plánujete tré-
ninky, nesmíte za žádnou cenu vynechá-
vat. Časem, když se dostanete na úroveň, 
kterou chcete, je zase potřeba přidávat 
odpočinek a nepodléhat stresu, protože 
to všechno se na svalech negativně pode-
pisuje.

Kolik vážíte?
S: Jsem v nejtěžší váhové kategorii, ak-
tuálně mám nějakých 112 kilo, ale v obje-
mové přípravě se váha blíží ke 130 kilům. 

Na tom, jak vypadám, pracuju dvacet let. 
Jsou kluci, kteří stejnou fazonu udělají za 
tři roky, ale zase jim většinou chybí právě 
ona bojovnost, disciplína a chuť vydržet. 
Příprava na závody vás totiž přivede do 
takového extrému, že si mnohdy sáhnete 
opravdu na hranice lidských možností. Je 
tolik momentů, kdy chcete strašně moc 
skončit, chcete si dát burger a colu, chce-
te si prostě jen obyčejně sednout a nic 
nedělat. V takových chvílích vám dojde, že 
v životě je důležitých věcí opravdu jenom 
pár, zbytek nějak dopadne. Úplně se vám 
přeskládá žebříček hodnot a začnete si 
vážit všeho – třeba jídla a pití (smích). A to 
bez maximální motivace a disciplíny pro-
stě neskousnete. Magdička by mohla vy-
právět, jak jsem vždycky doslova na hadry.

Jaké to je pro vás jako partnerku 
prožívat s manželem bok po boku ty 
extrémní chvíle, kdy je na dně?
M: Je to náročné, v těch nejvypjatějších 
fázích ho lituju. Když vidím ty jeho de-
hydratované, propadlé tváře, přeju si, aby 
už bylo po závodech. Ale vím, že to takhle 
musí být, aby výsledná forma byla top. Tak 
se ho snažím v těch nejtěžších chvílích 
maximálně podpořit. Na druhou stranu 
ale ohromně oceňuju, že i přesto, v jak ší-
leném stavu občas je, funguje – jako táta, 
jako manžel, jako partner. Snaží se mi po-
máhat. A vaří! Pořád vaří. Zní to asi nepo-
chopitelně, ale jsme takhle zvyklí, za sedm 
let společného soužití jsme dokonale se-
hraní. Je to životní styl a já to tak beru. Pří-

slAvoj A mAGdAlénA Bednářovi:

Sami sobě 
odrazem

Vystudovaný lékárník, profesionální kulturista, certifikovaný trenér. Ale taky manžel, otec a podnikatel. Osmatřicetiletý 
Slavoj Bednář má možná mnoho tváří, s manželkou Magdalénou je však jedno tělo, jedna duše. Společně žijí, vedou 
vlastní posilovnu, často prožívají extrémní přípravy na závody. „Sáhneme si při nich na úplné dno, a  to psychicky 

i fyzicky. Ale stojí to za to,“ říkají ve společném rozhovoru pro Quartier.

„Přijdou momenty, kdy chcete 
strašně moc skončit. Dát si burger 
a colu nebo si prostě jen sednout.“

podzim 2018 Osobnosti čísla
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pravu prožívám s ním a umím být i hodně 
kritická. Když není na sto procent připra-
ven, pěkně nahlas mu to řeknu (smích).
S: To je pravda. Když mě dva týdny před 
závody kamarádi plácají po zádech, jak 
jsem skvěle připraven a dobře vypadám, 
stačí jeden pohled na Magdičku a vím, že 
to ještě není ono. Zato když pochválí, tak 
vím, že je to doma (smích). Prostě jsme 
jedno tělo, jedna duše. Ve všem.

Nemáte při všem tom fyzickém 
i psychickém vypětí chuť s kulturis-
tikou seknout a žít „normálně“?
S: Naopak mám hrůzu ze dne, kdy budu 
muset skončit. Když se mě lidé ptají, do 
kolika let to chci dělat, odpovídám, že do 
té doby, dokud mi to bude dávat smysl - 
ale co je ten smysl? Že přijdu na plac, jsem 
lepší než loni a sklidím ty ovace. To je, jako 
byste se ptala horolezce, co ho motivuje 
vylézt na Mount Everest. Co ho motivuje 
vydržet v ukrutných mrazech s minimem 
jídla a kyslíku. Ten moment, kdy po mě-
sících příprav stane na tom vrcholu, to je 
ten rajc. Pro mě je Everest právě to po-
dium. Vždycky jsem obdivoval zlatou éru 
kulturistiky, 90. léta, kdy byli kulturisti 
esteticky perfektní, měli úzký pas a pěk-
né kulaté svaly. Dokud budu schopen svo-
je tělo dostat přesně do takové fáze, tak 
do té doby chci závodit. Myslím, že ještě 

tak pět let jsem schopen jít výkonnostně 
nahoru, pak to budu muset nějak rozsek-
nout. Cvičit ale nepřestanu asi nikdy.

Změnila se za ty dvě dekády nějak 
vaše příprava na závody, nebo je to 
pořád stejné v osmnácti jako v os-
matřiceti?
S: Překvapivě je to pořád stejné. V princi-
pu. Donutit tělo zbavit se tuku je základ. 
A k tomu vede vždy správná úprava stravy 
a dobře nastavený trénink. A neplatí to jen 
pro závodníky. Pracuji s lidmi, kteří chtějí 
zhubnout a donekonečna hledají nějakou 
alternativní, jednodušší cestu. Ta neexis-
tuje. Pro mě platí, že k silovému tréninku 
je dobré přidat kardio. Mění se to pouze 
v detailech. Třeba letos jsem do přípravy 
zařadil kardia víc a mohl jsem tak přijímat 
víc kalorií.
M: Z toho jsem měla radost, přidaly se to-
tiž in-liny. Ty já miluju.
S: To vzniklo zajímavě. Můj trenér viděl na 
závodech kluka, který měl extrémně vyrý-
sovaný zadek, a to se hodně vysoko hod-
notí. Byl z toho tak paf, že za ním osob-
ně šel a ptal se ho, jak to, hergot, udělal? 
A kluk povídá, že mu rychlobruslaři ote-
vřeli u domu dráhu, a tak s nimi chodí dva-
krát týdně trénovat. V přípravě je to peklo, 
protože se sotva hnete, takže představa  
11 kilometrů na bruslích je hrozná, ale vede 
to k tomu, že pak stojíte na pódiu a vyhra-
jete. Ale brusle nás oba moc baví, je to fajn 
strávený společný čas.
M: Nerada jezdím sama, tak jsem to moc 
uvítala!

Říkáte, že jste sladění, jedno tělo, 
jedna duše. Tohle souznění ale urči-
tě nepřišlo hned, jaké byly vaše spo-
lečné začátky?

M: V posilovně jsme se seznámili, praco-
vala jsem tam za barem, takže jsem věděla, 
do čeho jdu. I když, dokud to člověk neza-
žije, představit si to neumí. Takže opravuji 
- myslela jsem si, že vím (smích). Všechno 
v životě je o tom, že když někoho miluje-
te, leccos mu obětujete. Já třeba zbožňuju 
hory, strašně ráda chodím na túry, ale vy-
neste si tam 130 kilo živé váhy.
S: Je pravda, že se nikam nepodíváme. Čím 
blíž jste přípravě, tím víc jde jakákoli ta-
ková aktivita proti vašemu kýženému cíli. 
Výlet na Sněžku pro mě znamená pět ti-
síc kalorií. Pro tělo je to hrozná nálož. Já 
potřebuju sval tvrdě odtrénovat a pak ho 
nechat odpočívat, ne lítat po horách. Fak-
tem je, že profesionální kulturistika má 
právě na rodinný život mnohdy drastický 
dopad. Znám kluky, kteří se v klíčových 
fázích přípravy úplně odstřihnou od nor-
málního života, odjíždějí pryč od rodin, 
straní se všeho a všech. Není to jednodu-
ché. Podpora partnerky a okolí je strašně 
důležitá. Zažil jsem to sám. Od té doby, co 
jsem s Magdičkou, jdu nahoru. Teprve po 
jejím boku jsem se poprvé dostal na pres-
tižní soutěž Mr. Universe, s ní se všechno 
změnilo. Najednou jsem nebyl ten špatný, 
když jsem šestkrát týdně chodil do fitka, 
přestaly veškeré výčitky. Teprve s ní jsem 
mohl rozvinout svůj potenciál. Dala mi do-
mov, zázemí. Vytvořila mi přístav, kam se 
můžu v klidu vracet. To bych přál každému 
chlapovi.
M: Já si zase říkám, proč to nepodporovat. 
Takovou bojovnost, jako má můj muž, já 
v sobě nemám a za to ho obdivuji.
S: To mě utvrzuje v tom, že ta druhá man-
želství jsou zkrátka lepší (smích).

Z prvního manželství máte dceru, 
Magdaléna zase dva syny. Jak spo-
lečně vycházíte?
S: Áně je třináct, když jsem od její matky 
odcházel, šla zrovna do první třídy, a to 
je vždycky těžké. Moji rodiče se taky roz-

„Umím být hodně kritická. Když 
není na sto procent připraven, 

pěkně nahlas mu to řeknu.“

Magdaléna Bednářová

• Narodila se roku 1970 v Hradci 
Králové.

• Má dva syny.

• Spolu s manželem Slavojem 
vede fitcentrum FINE FITNESS 
v Pardubicích.

• Miluje jízdu na in-line bruslích, 
ráda griluje, čte a zvelebuje 
zahradu.

podzim 2018 Osobnosti čísla
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vedli, znám to. Rozchod rodičů je relativ-
ně v klidu, když jsou děti velké, mají takřka 
vlastní životy a dovedou posoudit vztah 
rodičů. Když sami vidí, že to nejde.
M: Rozvod je vždycky náročný. U malých 
dětí je to o to komplikovanější, protože ač-
koli vidí, že se máma s tátou hádají, pořád 
chtějí, aby byli spolu.
S: Čím je Áňa větší, tím je to lepší. Jezdíme 
spolu po soutěžích, fandí mi, je to fajn.
M: Je na tebe pyšná. Nedávno mi říkala, že 
jí kluci na koupálku nevěří, že jsi její táta 
(smích). U mých kluků je to jiné, už byli 
starší, když jsme se seznámili a mají Slavoj-
ka moc rádi.

Kromě osobní roviny spolu fungujete 
i na té pracovní. V Pardubicích pro-
vozujete velké fitness centrum. Jak 
jste dospěli k nápadu, že spolu nebu-
dete jen žít, ale i pracovat?
S: Byl to prapůvodně nápad manželky, jen 
taková idea, které jsme se před víc jak pěti 
lety chytli. Trvalo rok, než se to vymyslelo 
a zrealizovalo.
M: Vzpomínám na to jako na hodně těžké 
životní období.
S: To je pravda, tehdy jsem pracoval jako 

farmaceut v lékárně v Jaroměři a celý chod 
fitka byl na tobě. Dělala jsi i šestnáct hodin 
denně.

Jak dlouho to trvalo?
M: Skoro dva roky.
S: Režim jsme měli brutální. Ráno jsem jel 
z Hradce do Jaroměře do lékárny a ty rov-
nou do fitka, ve tři jsem skončil a přejížděl 
za tebou do Pardubic, kde už na mě čekali 
klienti. V deset domů, začít vařit na další 
den, o půlnoci to zalomit a v šest ráno začít 
nanovo. Do toho dcera – kdy si ji v tomhle 
režimu chcete brát? K tomu příprava na zá-
vody a bylo vymalováno.
M: Ze začátku fitko pochopitelně vůbec 
neprosperovalo, náklady byly obrovské, 
neměli jsme na zaměstnance, a tak jsem 
musela všechno zastat sama. Tolikrát jsem 
litovala. Kdybych věděla, co mě čeká, nešla 
bych do toho. Na konci toho dvouletého 
období už jsem to tam vyloženě nenáviděla. 
Připadala jsem si jako v kleci, nikam jinam 
jsem nepřišla a zároveň musela fungovat 
doma – vyprat, uklidit, nakoupit. Podepiso-
valo se to samozřejmě i na našem vztahu. 
Kdyby mi dneska někdo něco takového na-
bídl, tak už bych do toho nešla.

Předtím jste deset let pracoval v lé-
kárně. Jak se to stane, že kluk s vášní 
pro kulturistiku nastoupí v devate-
nácti ke studiu farmacie?
S: K tomu byly asi dva důvody. První, že 
moje maminka je doktorka farmacie, a dru-
hý, že vedle farmačky v Hradci sídlí velká 
posilovna (smích). Já jsem se vždycky dobře 

učil, a když jsem před maturitou zvažoval, 
kam dál, školní psycholog mi řekl: „Slávo, 
ty můžeš jít studovat cokoli.“ A tak jsem si 
vybral farmacii. Když jsem v lékárně před 
dvěma lety končil, řada lidí se chytala za 
hlavu, že jsem se zbláznil. Proč prý zaha-
zuju tak perspektivní obor. Já to ale tak 
nevidím, znalosti mi zůstanou, můžu z nich 
dál čerpat. Vím, co udělá ibalgin, s čím se 
nesnese. Z farmacie se stal ohromný byz-
nys, který soukromé lékárny de facto za-
bil, a to mi odchod z oboru ve finále hodně 
ulehčilo.
M: Mně bylo hodně líto, když jsi v Jaroměři 
v lékárně skončil. Lidi tě tam měli moc rádi. 
Nikdy nezapomenu, jak ti během přípravy 
babičky nosily v pytlíčku vajíčka, a ptali se 
„Pane magistře, proč jste tak smutný?“. A ty 
jsi odpovídal, že se nic neděje, že jsi jen 
unavený, protože jsi v přípravě na závody.

Magdaléno, vy jste rodačka z Hradce, 
Slavoj se narodil na Vysočině, fitko 
jste si otevřeli v Pardubicích. Kde je 
pro vás „doma“?
S: Rozhodně v Hradci. Ačkoli v něm žiju te-
prve od vysoké, okamžitě jsem si ho zami-
loval. Řešili jsme, jestli se kvůli práci nepře-
stěhovat do Pardubic, ale Hradec vyhrál.
M: Souhlasím a dodávám, že úplně nesná-
ším to popichování mezi Hradečáky a Par-
dubáky, tu rivalitu. Spousta z nich jezdí do 
Hradce za prací a naopak, mají tu přítel-
kyně, kamarády. Hradec je krásné město, 
ale v Pardubicích jsou taky nádherná mís-
ta. Fascinuje mě, že ačkoli jsou tak blízko 
sebe, každé má úplně jinou specifickou 
atmosféru.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

„Z farmacie se stal byznys, který 
soukromé lékárny de facto zabil. 
To mi odchod hodně ulehčilo.“

foto: Josef Adlt

Slavoj Bednář

• Narodil se roku 1980 
ve Svojanově.

• Je magistr farmacie, 
certifikovaný trenér a výživový 
poradce.

• Od 18 let se věnuje kulturistice.

• Má třináctiletou dceru.

• S manželkou Magdalénou bydlí 
v domku se zahradou, má psa 
a dva kocoury.

• Ve volném čase rád bruslí, stará 
se o dům a griluje.

podzim 2018 Osobnosti čísla
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Stalo se jednoho 
léta…

FoX GAlleRy

Víte, že se na začátku června 
v prostorách Galerie moder-
ního umění na Velkém ná-
městí v Hradci Králové ote-
vřel nový design shop FOX 
Gallery? Můžete tam spatřit 
širokou škálu prací českých 
i slovenských designérů 
a výtvarníků. Vedle prodeje 
bytového designu, hraček, 
módy a šperků budou v jeho 
prostorách probíhat i různé 
výstavy autorských děl. Díky 
nim se tak můžete těšit na 
setkání s renomovanými au-
tory, leadry designové scé-
ny či profesory kreativních 
univerzit a škol. A jelikož nás 
v redakci svět umění, designu 
a módy velmi zajímá, nesmě-
li jsme na otevíračce chybět. 
Na druhém snímku uprostřed 
je Jana Opatrná, která stojí za 
celým projektem FOX.

…ve východních Čechách. Nenechali jsme si ujít nic, co k horkým měsícům neodmyslitelně patří. O sportovní klání, fes-
tivaly, letní kina či kulturní akce nebyla nouze. Pokud vám tyto události nějakým nevysvětlitelným nedopatřením unikly 

(čemuž se nám ani nechce věřit), přiblížíme vám je. Letošní léto rozhodně nebylo rozmarné, spíš rozmanité!

tenisovÝ tuRnAj 
ARRoWs AdvisoRy GRoup
Druhý červnový čtvrtek patřily kurty 
tenisového centra DTJ v Hradci Králové 
skupině ARROWS advisory group. Konal 
se zde turnaj, kterého se zúčastnilo přes 
třicet hráčů. Ty neodradilo ani nepří-
liš tenisové počasí, kdy jednotlivá klání 
místy narušoval déšť. Turnaje se zú-
častnil také bývalý profesionální tenista 
Bohdan Ulihrach.

podzim 2018 Kultura
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BARoko nAoko

Třetí červnovou neděli se barokní areál v Kuksu 
přenesl o 300 let zpátky, do doby vlády hrabě-
te Šporka. Barokní dámy v nádherných šatech 
s vějíři, komtesy a dvorní dámy v doprovodu 
urozených pánů. Kejklíři, artisti a hudebníci. 
Jarmark a ukázky řemesel. Nechyběla ani cí-
sařská kavalérie. Inu, podívejte se sami. Druhý 
ročník stál rozhodně zato!

tuppeRWARe
Rozkaz zněl jasně: „Vyměň starou za novou!“ 
V hradecké prodejně Tupperware samozřejmě 
měli na mysli krabičku. V červnu tam totiž proběh-
la mimořádná akce. Stačilo jen donést jakoukoliv 
starou krabičku a odnést si až se 70% slevou novou 
značky Tupperware. My jsme si takovou šanci roz-
hodně nenechali ujít. Nechcete promeškat jejich 
další akce? Sledujte je na facebooku (Tupperware 
Bohemia distributor) nebo se zastavte v Březhra-
du. Krabičky rozhodně nebudou to jediné, co si 
odtud odnesete.

letní kino 
v k-tRiumFu

Není letní kino jako letní kino. 
V hotelovém resortu K-Triumf, 
vzdáleného pouhých 20 km od 
Hradce Králové, promítání fil-
mů totiž snoubili s grilováním. 
Když se k tomu přidá popíje-
ní osvěžujícího drinku, klidné 
prostředí uprostřed čisté pří-
rody a vstup zdarma, budete 
chtít pro tento večer pozasta-
vit čas. Nyní nám nezbude nic 
jiného než si ho přát urychlit, 
abychom si zase mohli užívat 
léta v K-Triumfu! Jen se podí-
vejte, fotografie tou atmosfé-
rou doslova dýchá.

podzim 2018 Kultura
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hRAdy cz

Žádný hudební festival ne-
spojuje Hradečáky a Par-
dubičáky více než ten na 
Kunětické hoře. Dvouden-
ní nálož skvělé hudby si 
za žádnou cenu nesměla 
nechat ujít ani redakce 
Quartieru, a i přes tropické 
letní teploty si vyrazila užít 
písničky od Divokýho Billa, 
Rybiček 48, Mandrage, 
Jelena či zpěvačky Lenny.

hRAdecká v8

Amerika v Hradci. „Vosmička“ patří mezi největší 
srazy amerických aut v republice. Každoročně se 
v polovině srpna sjíždí na Stříbrný rybník až 600 
amerik všech značek a věku. Během přehlídky se 
například soutěží o nejbrutálnější a nejhlasitější 
zvuk či se vyhlašuje nejkrásnější a nejelegantnější 
americká kára.

pARduBickÝ FestivAl vínA
Takřka konec srpna byl na zámku v Pardubicích ve 
znamení vína. Proběhl zde již 21. ročník oblíbeného 
a hojně navštěvovaného festivalu, jehož leitmotivem je 
propojit kvalitní víno s kvalitní gastronomií a s kvalit-
ním kulturou. Proto je tradičně součástí akce i kou-
zelná Vinařská noc, s kterou se na zámku otevírají 
prostory, kam se návštěvník běžně nedostane. Druhý 
důvod, proč na festival příští rok zavítat, jsme vám 
nyní uvedli. Ten první už samozřejmě všichni víte!

Visací zámek a Rybičky 48. Foto: František Ortmann

podzim 2018 Kultura
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inzerce

GolF nF AQuApuRA

Když jde o dobrou věc, jako je pomoc pacientům s po-
ruchou srážlivosti krve, neváháme ani vteřinu. Letošní 
charitativní golfový turnaj NF Aqaupura se konal posled-
ní srpnovou středu a poprvé byl zakončený afterparty ve 
spolupráci s Quartierem, který byl také jedním z part-
nerů celé akce. Téměř stovka golfistů se sešla na pomezí 
Královéhradeckého a Pardubické kraje na 18jamkovém 
mistrovském hřišti golfového resortu Golf & Spa Kuně-
tická Hora. Díky výtěžku nadační fond nakoupí lékařské 
přístroje, určené k měření srážlivosti krve u pacientů, 
kteří podstupují antikoagulační léčbu.

podzim 2018 Kultura
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AviAtická pouŤ

Na začátku června jsme v Pardubicích vzlétli do 
nebes. Nejlepší piloti se svými silnými stroji před-
vedli ve vzduchu ukázkovou show. Zahanbit se ov-
šem nedali ani mistři světa v akrobacii. Celá akce 
byla prodchnuta historií, neboť se tematicky za-
měřila na stoleté výročí republiky. A tak návštěv-
níci mohli zhlédnout válečnou scénu z Východ-
ní fronty či z 1. světové války. Unikátní byl také 
společný průlet více než deseti válečných letou-
nů. A v neposlední řadě se k pardubickému nebi 
vznesli i letouni The Flying Bulls, v jejich případě 
šlo o největší vystoupení ve střední Evropě.

sedmihoRské léto

Za sedmero horami a sedmero 
řekami se po celé léto v samém 
srdci Českého ráje konal devá-
tý ročník oblíbeného festivalu. 
Během osmi samostatných akcí 
se návštěvníci setkali s několi-
ka hereckými a muzikantskými 
osobnostmi. Celoletní akci od-
startovalo divadelní představení 
Ucpanej systém, ve kterém mimo 
jiných vystoupil třeba Ivan Trojan, 
Hynek Čermák či Jaroslav Plesl. 
Tomáš Klus zde odehrál svůj jedi-
ný koncert v Čechách. Nechyběl 
ani Spirituál Kvintet či 4TET pod 
vedením Jiřího Korna. O skvělé 
hudební vystoupení se postarala 
také hradecká filharmonie, kdy ve 
spolupráci s Moondance Orchest-
ra zahrála největší hity nesmrtel-
ného Michaela Jacksona. Předpo-
sledního srpnového dne uzavřela 
celý festival Simona Stašová, a to 
se svým jedinečným divadelním 
vystoupením Shirley Valentine.

Adéla Němečková

podzim 2018 Kultura





20

jAn jiRásek:

Hudbu složil, 
Českého lva dostal

Nechte mě hádat – tatínek hudební 
skladatel, maminka zpěvačka.
Ne, nepocházím z hudební rodiny. Údajně 
mí dva dědové byli velice dobří amatérští 
muzikanti, ale já jsem, bohužel, nestihl po-
znat ani jednoho z nich.

Kde se tedy u vás objevila láska 
k hudbě?
Zájem o hudbu se u mě začal projevovat 
velmi brzy. Rodiče mne tedy poslali do li-
dové školy umění v Rychnově nad Kněžnou 
s čistým svědomím, že to pro mě bude to 
pravé. Jenže se záhy ukázal opak. Pamatu-
ju si, jak paní učitelka psala na tabuli „nota 
celá“ a říkala to neuvěřitelně pomalu. Za tu 

Kytice, Bathory, Kuře melancholik – tyto filmy spojuje jediné, a to hudba. Hudba, kterou skládal Jan Jirásek (63), rodák 
z Rychnova nad Kněžnou. Dvojnásobný držitel křišťálové sošky lva, jenž si cestu ke svému úspěchu musel „složit“ sám. 
Zatímco většina z nás na základě melodie komponuje příběh, on na to jde z druhé strany a příběh přetavuje do melodie. 

Myslí hudbou. Jak vzpomíná na spolupráci s Jurajem Jakubiskem či Jaroslavem Brabcem?
A nakolik je hudba u filmů nepostradatelná?

dobu jsem stihl oběhnout desetkrát třídu, 
protože mne to nebavilo. Byl jsem aktivní 
dítě, chvíli jsem neposeděl. A tak usoudili, 
že ze mě muzikant nikdy nebude.

A tak jste to vzal za opačný konec 
a stal se rovnou skladatelem?
Časem u mě začala sílit touha být skla-
datel. Byť cesta k tomuto cíli byla trnitá. 
Nejdříve mne nepřijali na AMU do Prahy, 
ale já se nevzdal a přihlásil se na JAMU do 
Brna, a tam to vyšlo. Když to porovnám se 
svými kolegy ať už doma nebo ve světě, 
kteří vyrůstali v hudebních rodinách a od 
malička nasávali znalosti, tak já jsem si tu 
cestu musel skutečně tvrdě vyšlapat.

Jako malá jsem toužila jít ve stopách 
otce a stát se automechanikem. Vy 
jste však chtěl skládat hudbu, aniž 
by vás k tomu někdo vedl. Jak se 
u vás začala projevovat ta touha?
Není to o tom projevovat se navenek. Jde 
spíš o hudební představy, které člověk má 
a které přišly tak nějak samy.

Hudební představy? To zní abstrakt-
ně.
Hudba je nejabstraktnější umění. Není jen 
o notách, které píšete, a melodii, kterou 
pak slyšíte, je to především o pocitech. 
Když se něco stane, něco vidíte, vyvolá to 
ve vás určité emoce. Buď se vám to líbí, 
nebo nelíbí. Udělá vám to radost, nebo 
jste z toho smutná. Odpuzuje vás to, nebo 
naopak přitahuje. A vy ty pocity dokážete 
popsat. A u hudby je to podobné. Jen s tím 
rozdílem, že pocity, které ve mně filmová 
scéna vyvolává, neverbalizuji, ale zhudeb-
ňuji.

Chcete tedy říct, že vám to bylo dáno 
do vínku, že máte dar? Já si to jinak 
nedokážu vysvětlit.
Všechno je dar. Umět se nějakým způso-
bem vyjádřit je dar. Spousta lidí má vel-
mi hluboké pocity, ať je to láska, nenávist 
nebo cokoli jiného, ale dokažte mi ten váš 
pocit sdělit tak, abych ho prožil stejně sil-
ně jako vy.

To je těžké.
Ano, a je to velmi těžké i hudebně. Můžu 
vám nějakou skladbu popisovat, ale ve vás 
to nevyvolá stejně silný pocit, jako kdy-
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byste ji předtím reálně slyšela. Někteří 
spisovatelé vás při čtení emotivně naladí 
natolik, že se přistihnete, jak s tím příbě-
hem rezonujete. A to samé dělá i filmová 
hudba a její autor. Dostane se mi do ruky 
například syrová scéna muže a ženy, kteří 
vedle sebe jen sedí a nic neříkají, nedotý-
kají se, nic se tam neodehrává. A já svou 
hudbou vdechnu scéně život. Jejím pro-
střednictvím tomu dodám příběh, určitý 
pohled. Když třeba použiju dramatickou 
hudbu, divák je náhle v očekávání – něco 
se tam stane.

Hudbou tedy naznačujete děj?
Ano, můžu naznačit, anebo také tajit. 
Vzpomínám si, když jsem psal hudbu k fil-
mu Kuře melancholik, kde Vilma Cibulko-
vá ztvárnila roli macechy Rózy. Šlo o velmi 
zápornou postavu. A režisér Jarda Brabec 
mi povídá: „Líbí se mi to, ale děláš z ní mr-
chu příliš brzo.“ Chtěl to totiž držet pod 
pokličkou co nejdéle a vsugerovat divá-
kovi, že je hodná náhradní maminka pro 
chlapce. Zatímco já jsem to začal nazna-
čovat dříve.

Jak vůbec komponujete? Pustíte si 
film. Sednete si do křesla. Na stůl 
postavíte horký čaj. Do ruky vezme-
te blok a tužku?

Vlastně máte pravdu. Na film se nejradši 
dívám sám. Nechci, aby vedle mě seděl 
režisér a vnucoval mi své názory. On ten 
film a jeho různé střihové variace viděl 
nejméně stokrát a jeho vnímání už je v ten 
moment jinde. Chci, aby ve mně daná scé-
na vyvolala emoci, která bude jenom má. 
V ten moment beru do ruky papír a tužku 
a už si dělám hudební poznámky, ne slov-
ní. Ten pocit si zapamatuju a od režiséra 
si ho nenechám vzít. Říkám tomu pocitová 
paměť. Poté ho přetavím do hudby s tím, 
že chci ten samý pocit vyvolat i v divákovi.

Máte tedy při skládání volnou ruku?
Málokdy, ale třeba u Kytice jsem měl. Pa-
radoxem je, že tento film vznikl takříkajíc 
jenom pro radost. Vůbec jsme nepočítali 
s takovým úspěchem a takovou odezvou. 
Právě u tohoto filmu mi František Brabec 
řekl: „Dělej si s tím, co chceš, ale musí to 

být úžasný.“ A tak jsem to udělal. U filmu 
je jinak skladatel vždy podřízený režisé-
rovi a producentovi. U režisérů, s nimiž 
se už léta znáte, víte, jaké mají představy. 
Pak jsou režiséři, a těch je většina, co vám 
řeknou, ať se na to podíváte a řeknete jim 
svůj názor. A nakonec jsou ti, se kterými 
opravdu bojujete, protože každý chcete 
úplně odlišný styl hudby.

To vás musí rozčilovat, když vám ně-
kdo diktuje, co tam má být.
Někdy ano, protože to může být v rozpo-
ru s mým cítěním a chápáním daného díla, 
ale zároveň je to velká výzva pro kreativi-
tu. Skladatel svou hudbou vytváří k filmu 
svůj vlastní komentář. A to takový, který 
danou situaci přímo nepopisuje, jen na-
značuje. A mnohdy je tento náznak daleko 
silnější, než když někomu něco vyprávíte 
doslova. Necháváte tak prostor pro před-
stavivost. Já vám jen hudbou otevřu malé 
dveře do velkého světa.

Obešel by se film bez hudby?
Existují filmy, které jsou bez hudby a fun-
gují bez ní dobře. Každopádně na to di-
vák musí být připraven už od začátku. 
Většinou jde o válečné snímky. A zvuková 
stránka takových filmů je vesměs postave-
na na zvucích z bojiště, což ve finále vy-

„Hudbou vám otevřu malé dveře 
do velkého světa.“

Jan Jirásek

• Narodil se roku 1955 v Rychnově 
nad Kněžnou.

• Za hudbu k filmům Nejasná 
zpráva o konci světa a Kytice 
obdržel dva České lvy.

• Jeho hudba zazněla i ve filmech 
Jiřího Stracha Vrásky z lásky, 
Šťastný smolař, Santiniho jazyk 
či ve filmu režiséra F. A. Brabce 
Bolero.

• Složil hudbu také pro televizní 
seriál Hraběnky.

• Spolupracuje s králové-
hradeckým sborem Jitro.

• Hudebně se podílel i na 
inscenaci Babylonská věž 
divadelního režiséra Josefa 
Krofty.

• Jeho oblíbenou filmovou hudbou 
je dílo skladatele Thomase 
Newmana k filmu Cesta do 
zatracení s Tomem Hanksem 
v hlavní roli.

• V současné době působí zejména 
v Americe.

Jan Jirásek spolupracoval i na snímku Bathory, nejdražším českém filmu v historii, jehož rozpočet 

přesáhl 300 milionů (distributor: Bontonfilm).
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tváří syrovou atmosféru, tu krutou a be-
znadějnou. Navíc, válečné filmy se dnes 
točí dokumentární formou a hudba by je 
jen změkčila.

Jste umělec a každý umělec do své 
tvorby přenáší něco ze svého živo-
ta. Nechává se inspirovat vlastními 
zkušenostmi. Máte to taky tak?
Ať si to uvědomujete, nebo ne, vždy čerpá-
te inspiraci ze svého života. Máte to zkrát-
ka uložené v podvědomí. Když pak vidíte 
na plátně nějakou scénu, která je vám blíz-
ká, vždy to ve vás vzdáleně vyvolá určitou 
vzpomínku. A ta, byť třeba i bolestná, se 
do vaší tvorby otiskne. Neodpoutáte se od 
ní a ani by to nebylo žádoucí. Nebylo by to 
pak mé dílo – do všeho dávám kus sebe.

Mně třeba hudba pomáhá zahnat 
chmury. Také při ní relaxuji, cvičím, 
řídím, uklízím. Jak to má hudební 

skladatel?
Přesně naopak (smích). Ticho je pro mě 
nejlepší způsob relaxace. A řekl bych, že 
už mám jistou profesionální deformaci. 
Když nějakou hudbu slyším, mám tenden-
ci ji posuzovat a analyzovat. Nedokážu si ji 
vychutnat jako běžný posluchač. Málokdy 
se mi stane, že se zaposlouchám a nechám 
se unést.

Takže rádio u vás doma nenajdeme.
Zase nepřehánějme (smích). Populární 
hudba mi tolik nevadí, já jsem do ní po-
řádně nikdy nevstupoval. Jediná píseň, 
kterou jsem napsal, byla Môj Bože k filmu 
Bathory, kterou zpívá Katarína Knech-
tová. Jako autora mě tento žánr ani moc 
neláká. U nich je struktura striktně daná, 
což je pro mne tak trochu vězení. Libuji si 
ve větších plochách, které se proměňují, 
jsou kontrastnější. Můžu se do nich více 
ponořit.

Režisérem filmu Bathory byl Juraj 
Jakubisko. Jak vzpomínáte na tuto 
spolupráci?
Spolupráce s Jurajem není jednoduchá. Je 
to jeden z největších žijících umělců. Má 
velmi originální představivost a jeho míra 
kreativity snad nebere konce, ta neustále 
běží. Vždycky říkám: „Juraji, dost, ty pros-
tě musíš někdy zastavit.“ A v tu chvíli jsem 
schopný hudbu složit. On vždy odvětí: 
„Urob to, urob to.“ Ale pak to stejně pou-
žije na jinou scénu. A tak se stalo i u filmu 
Bathory. V jedné scéně se tančí renesanč-
ní tance. Já mu složil hudbu k pěti tancům 
a s choreografkou jsme to dávali dohro-
mady. Juraj pak přišel a vzal jinou mou 
hudbu a dal ji ke scéně s těmi tanci. Přitom 
ta hudba s nimi neměla nic společného. 
A důvod? Prostě se mu to takhle líbilo víc. 
A co myslíte, tak to ve filmu i je.

Adéla Němečková 
foto: Jakub Misík
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60 let divadla 
rozmanitosti 

a komedie

V historii Divadla Drak se objevují dvě 
varianty výkladu jeho názvu: Divadlo 
Radosti, Atrakcí a Komedie a potom 
Divadlo Rozmanitostí, Atrakcí a Kou-
zel. Tušíte, jak je to správně?
To už bohužel vzal čas. Přikláníme se spo-
lečně k tomu, že Drak je divadlo rozmani-
tosti a komedie. Kouzla se tu sice dějí, ale 
myslím, že v názvu původně nebyly.

Nehleďme tedy na zkratky – co Diva-
dlo Drak znamená pro vás?
Já Divadlo Drak vnímám jako svou celoži-
votní lásku, sama jsem do něj chodila už 
jako malá. Když se narodil můj syn, tak ho 
v kočárku v šatně hlídala šatnářka, zatímco 
já sledovala představení. Stále je to mé mi-
lované divadlo, i když přece jen už z úhlu 
pohledu mojí funkce. A pokud jde o jeho 
název, nikdy jsem ho nevnímala jako zkrat-
ku, nýbrž jako pohádkovou bytost. A mys-
lím, že i většina Hradečáků to tak má. V di-
vadle s tím jménem i tak pracujeme, máme 
Dračí víkendy během červnového festivalu, 
vyrábíme Dračí med.

Drak letos slaví své šedesátiny. Pro-
zradíte, čím jste divadlo obdarovali?
Troufám si říct, že dáváme dárky sobě i na-
šim divákům. Třeba letos na jaře jsme uved-
li premiéru inscenace Bílý tesák. V prosto-
rách našeho Labyrintu jsme zahájili výstavu 
věnovanou scénografovi Petru Matáskovi 

V roce 1958 u nás nebylo příliš důvodů k jásotu, zemi už desátým rokem svíral mráz z Kremlu. V Hradci Králové se však 
v tento rok zrodilo divadlo, jehož jméno měl v dalších dekádách poznat doslova celý svět. V roce 2018 je těch důvodů 
k radosti už přece jen víc, a i kdyby žádný jiný nebyl, pro Hradečáky je letošek rokem, kdy slaví Divadlo Drak slaví rovnou 
šedesátku. „Vždycky budeme především divadlem, budeme hrát,“ shrnuje plány do dalších let ředitelka divadla Eliška 

Finková v rozhovoru pro Quartier.

jako poctu a vzpomínku na tuto výjimeč-
nou osobnost spjatou s Divadlem Drak. Při 
červnovém festivalu jsme uvedli inscenaci 
Faust, která se vrací ke kočovnickým koře-
nům divadla, navazuje na lidové loutkářství 
a je situována do šapitó. Do našeho vlast-
ního šapitó, které je skutečně velkým dár-
kem. Nadělit jsme si ho mohli díky podpoře 
našich zakladatelů, města Hradec Králové 
a Královéhradeckého kraje.

Vzpomíná Drak při slavení na své vel-
ké osobnosti? O Petru Matáskovi řeč 
byla, co třeba takový Matěj Kopecký 
či Josef Krofta?
Na Matěje Kopeckého jsme vzpomína-
li hodně. Při festivalu tu v šapitó hrála La 
Putyka s Rosťou Novákem, vnukem Matě-
je Kopeckého, potomka stejnojmenného 
slavného průkopníka českého loutkář-
ství z 18. století. A například inscenace 
Faust, o které jsem mluvila, se tu hrála už 
v 70. letech a jejími tvůrci byli právě Matěj 

Kopecký a František Vítek, další významná 
osobnost Divadla Drak. Na Josefa Kroftu 
vzpomínáme vlastně pořád, dvě jeho in-
scenace máme stále ještě na repertoáru 
– Zlatovlásku podle Magdaleny Dobromily 
Rettigové a Jak si hrají tatínkové. Já sama 
už jsem se s Josefem jako tvůrcem bohužel 
nepotkala, ale pořád nás navštěvoval a tře-
ba jeho kritické připomínky jsme brali váž-
ně. Na druhou stranu, pochvala od něj nás 
vždy zahřála a měla váhu. Stačilo, když řekl 
„děláte to dobře,“ a my jsme věděli, že je to 
opravdu poklona.

Co čeká Divadlo Drak do konce jubi-
lejního roku?
Na konci září pozveme diváky na další díl 
cyklu Fenomén Drak, budeme také pokra-
čovat v Biografu Drak. V říjnu se budeme 
těšit na premiéru inscenace Mimoň a v lis-
topadu na Noc divadel. A samozřejmě nás 
čekají tradiční akce spojené s adventem 
a speciální vánoční představení.

Otázka, která se nabízí – jaké jsou 
plány do další šedesátky?
Stěžejním plánem je, že tohle divadlo bude 
žít dál a obstojí v současné době. I proto se 
celý rok nese v mottu Let’s 60! Já nemám 
ráda tenhle obrat, ale stejně ho použiju – 
je potřeba jít s dobou. Přes to všechno ale 
vždycky budeme především divadlem, bu-
deme hrát. Samozřejmě sledujeme trendy 

„Pochvala od Josefa Krofty nás 
vždy zahřála a měla váhu.“

podzim 2018 Kultura
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a nejsou nám lhostejné názory a požadav-
ky, které vycházejí od našich diváků, tedy 
hlavně dětí z mateřských nebo středních 
škol. I učitelé jsou vděční, že jim nabízí-
me workshopy spojené s inscenacemi, ale 
také workshopy tematicky samostatné, 
například pohybové, herecké nebo výtvar-
né. Snažíme se následovat evropský trend 
přítomnosti lektora v divadle a pochopi-
telně chceme, aby ona lektorská linie byla 
co nejkvalitnější. Dokonce dnes už i sami 

školíme lektory z ostatních divadel, které 
třeba ještě nejsou tak daleko jako my, ale 
taky už pochopili, že je potřeba se touto 
cestou vydat.

Když zmiňujete názory a požadav-
ky dětských diváků: necítíte od nich 
tlak, aby se divadelní inscenace po-
dobaly třeba moderním filmovým po-
hádkám?
Nemyslím si, ale pokud se takové hlasy ob-

čas ozývají, úspěšně se jim bráníme. Naše 
dramaturgická linka a vůbec poetika Dra-
ku je jinde. Pravdou ale je, že tvůrci jistě 
pracují s tím, co dnes běží kolem dětí a co 
mohou vidět. Nicméně určitě se nesnažíme 
samotný výběr titulů nebo jejich dramatur-
gii či scénografii pro efekt přizpůsobovat 
současné filmové pohádce.

Adéla Němečková 
foto: Jakub Misík

podzim 2018 Kultura



Černobílá 
nostalgie

Sto let od vzniku Československé republiky. Takové je hlavní 
osmičkové výročí pro letošní rok. Jaká byla první republika 
v Hradci Králové? Fotoarchiv Muzea východních Čech by 
mohl vyprávět. Na černobílých skvostech, které muzejníci 
opatrují, je napsán příběh o době, kdy jste na Velkém 
náměstí našli knihkupectví, budova muzea svítila novotou, 
Hučák hučel teprve krátce, chodilo se do fotoateliéru, 
v Hradci se dařilo nábytkářství a z ulic starého města 
dýchalo tajemství. Kolik se toho za tu dobu změnilo? Někde 
všechno, někde nic.

Klenot hradecké architektury
Pohled na secesní budovu Městského muzea (nyní 

Muzea východních Čech) z Tylova nábřeží, architekt 

Jan Kotěra, 1908-1912.
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Prostě Hučák
Labská elektrárna, architekt František Sander, 1910-1912 

(stavba jezu, mostu a část vodní elektrárny s věží a hodinami), 

1922-1924 (výstavba ostatních objektů).

Vše při starém
Domy č. p. 96 a 97 v Dlouhé ulici vedle 

Klicperova divadla, dům č. 96 je dnes sídlem 

restaurace a jazzového klubu Satchmo.
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Legenda hradeckého nábytkářství
Třípatrový činžovní dům č. p. 523 ve Švehlově ulici, sídlo 

firmy místního výrobce nábytku Josefa Nevyhoštěného, 

architekt Oldřich Liska, 1914.

Živé náměstí
Dům č. p. 26 na Velkém náměstí, sídlo 

Tolmanova knihkupectví.

Zahrada a fotoateliér
Pohled na někdejší zahradu 

Adalbertina s patrnými 

reklamními poutači 

fotoateliéru Langhans.
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pARduBické kRemAtoRium:

95 let klenotu 
rondokubismu

Více než osmdesát architektů zaslalo 
v roce 1919 svůj návrh do soutěže, která 
měla určit podobu budoucího pardubic-
kého krematoria. Významná část z nich 
reflektovala svébytným způsobem tehdy 
aktuální kubistický styl. Stejně jako návrh 
vítězný, návrh architekta Pavla Janáka. Bu-
dovu stavěla firma Karel Kohout a Jaroslav 
Krupař od srpna 1922 do září 1923. Celkový 
rozpočet stavby i se zařízením žároviště 
a ostatního příslušenství dosáhl 1.9 milionu 
korun. U paty hlavního schodiště střeží bu-
dovu krematoria dva světlonoši od sochaře 
Karla Lenharta. Osm a půl metrů vysoká 
obřadní síň je vyzdobena malbou profesora 
Františka Kysely. První spalovací zařízení 
má na svědomí firma Rottenbach z Bernu, 
ale v průběhu let muselo být pochopitelně 
rekonstruováno. V roce 1995 skočilo spalo-
vací zařízení mimo provoz a vedle krema-
toria vyrostla budova nová - spalovna.

Do roku 1997 byla budova krematoria v ma-
jetku Města Pardubice, které v témže roce 
nechalo výměnit střechu a obnovit původní 
výmalby obřadní síně za více jak 5 milionů 
korun. Od roku 1998 je vlastníkem této pa-
mátky městská akciová společnost Služby 
města Pardubic. Se změnou majitele přišla 
razantní technická a stavební obnova. Ob-
řadní prostory rozšířila malá síň, vyrostla 
čekárna smutečních hostů včetně sociální-
ho zázemí, proběhla rekonstrukce vstupní-
ho schodiště, úpravy se dočkalo podkroví 
pro sklad květinových darů a přibyla také 
nová kancelář obřadníka. Závěrečnou fází 
byla instalace zdviže pro imobilní smu-
teční hosty. V roce 2009 pak byla celková 

Ponurá atmosféra černobílého snímku Juraje Herze Spalovač mrtvol jednou pro vždy ztotožnila pardubické krematori-
um s dějištěm slavné adaptace románu Ladislava Fukse. Filmové renomé převyšuje povědomí o vysoké architektonic-
ké hodnotě této ikonické stavby rondokubismu, která vyrostla podle návrhu arch. Pavla Janáka před rovnými 95 lety.

rekonstrukce krematoria za víc jak 25 mi-
lionů zakončena generální obnovou fasády. 
Generálním investorem byly Služby města 
Pardubic a.s. Částkou 2,5 milionu přispě-
lo Statutární město Pardubice, Pardubic-
ký kraj a Ministerstvo kultury. Pomyslnou 

třešničkou na dortu příběhu pardubického 
kreamtoria je fakt, že v roce 2010 se oficiál-
ně stalo Národní kulturní památkou.

Emil Stelinger

podzim 2018 Kultura
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fotostrana
 

Plátěná křesílka, po-
hodlné sedací vaky, židle a sto-

lečky. Hradečáci obklopeni přáteli 
a rodinou. Teplé večery a hvězdné nebe nad 

hlavou. Romantickým čtvrtkům, jak z filmu vy-
střiženým, zkrátka nic nechybělo. Během léta se 
Pivovarské náměstí v Hradci Králové vždy na jeden 
den v týdnu proměnilo v letní kino. Putovní Biograf 
Etienne začal promítat v půlce června, a zdarma tak 
Hradečákům promítl jedenáct filmů různých žán-

rů. Každý si tu přišel na své. Akci pořádal Skok do 
života o.p.s. s významnou podporou Královéhra-

deckého kraje a dalších partnerů, mezi nimi 
i FiftyFifty kreativní agentura.
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Smím prosit?
Smíte! Odcházíte na taneční parket. Začne hrát hudba a... sakra! Rychle si vyměníte zoufalé pohledy. Jaký je základní 
krok? Vychází se levou, nebo pravou? Au! Tak ještě jednou. Zdá se vám tato situace podezřele známá? Plesová sezóna 
je tu cobydup a vy jste se opět nestihli přihlásit do podzimních tanečních. Nevadí! Abyste si taneční kroky oživili, mů-
žete si pustit stejnojmenný filmový snímek nebo si zatancovat s Veronikou Lálovou a Michalem Mládkem, špičkovými 

tanečníky z Hradce Králové. Po tomto opáčku budete králem a královnou plesu.
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WAltz

Máte-li chuť být si se svým protějškem tak 
blízko, jak jen společenská etiketa dovo-
luje, vtančete s ním na parket waltzovým 
krokem (samozřejmě, pokud k tomu bude 
hrát příslušná hudba). Ze všech standard-
ních tanců totiž právě waltz vyžaduje nej-
více kontaktu. Pár se dotýká od kolene až 
po hruď. Pánové mají partnerku vždy na 
svém pravém boku, nikoliv před sebou. 
Jinak hrozí pošlapání nových střevíčků od 
Manola Blahnika! Partner drží partnerku 
na zádech, konkrétně na její levé lopatce. 
Nikdy ne pod lopatkou na úrovni pozadí 
a už vůbec ne na lopatce pravé. Partnerka 
položí svou jemnou ručku na partnerovu 
paži, přesněji pod deltový sval. „Správně 
by měl mít muž lokty téměř ve výšce ramen 
– což ovšem nedoporučuji. Neboť klasické 
sako na to nebude ‘psychicky’ připrave-
né a s hrůzou vyskočí nad hlavu,“ radí se 
smíchem Michal. „Není oku lahodící, když 
partner drží partnerku zezadu s roztaže-
nými prsty,“ dodává Veronika. Waltz se 
tančí na tři doby. Partner vychází vždy 
pravou nohou vpřed, následuje krok levé 
nohy do strany a přísun pravé. Pokračuje 
zase od levé nohy vpřed, pravou do stra-
ny a přísun levé. Teoreticky můžete tímto 
stylem protančit celou skladbu. Zarytí od-
půrci stereotypu ať přidají otočky. Otáčka 
se skládá z šesti kroků – partner jde opět 
pravou nohou dopředu, levou obtáčí okolo 
partnerky (ne doslova!) a přisune pravou. 
Nyní následuje to samé, jen pozadu. Levou 
nohou vzad, tentokrát obtáčí partnerka 
partnera a on se jí uhýbá úkrokem pravé 
nohy lehce do strany, otočí se a následu-
je přísun. „Ten, kdo jde pozadu, musí dělat 
mnohem menší kroky. Nejlépe se točit té-
měř na místě a jdoucího popředu propustit. 
Pokud budou mít oba kroky stejně dlouhé, 
nikdy se neotočí. Ledaže by ten, kdo jde 
dopředu, udělal skok daleký,“ směje se Ve-
ronika. „A všechny kroky se chodí přes paty, 
ne přes špičky,“ doplňuje Michal. Waltz tak 
svým stylem ztvárňuje lásku v té nejroman-
tičtější podobě – coby procházku zamilo-
vaného páru parkem.

Hudba pro waltz: 
Garden of Secrets - Autumn

chA-chA
Hravá a provokující. Takový tanec se rodí 
jedině na Kubě. Cha-cha je benjamínkem 
mezi současnými latinskoamerickými tan-
ci, zařadila se mezi ně totiž jako poslední. 

„Na rozdíl od standardu, kde téměř vše jde-
me přes paty, v latině tančíme po špičkách,“ 
zdůrazňuje Veronika. „Takzvaně malujeme 
chodidly,“ doplňuje poeticky Michal. A jak 
by řekl hříšný tanečník Patrick Swayze, 
„tohle je můj taneční prostor a tohle zase 
tvůj“ – v latině se tedy nepokoušejte o žád-
ný kontakt s partnerkou, stejně se vám to 
nepodaří. Pouze jí nabídněte otevřenou le-

vou dlaň, kam vám ona svou pravou ruku 
vloží. Tím se takříkajíc zaháčkuje. „Part-
ner ji chytne, jako kdyby držel ovladač na 
televizi. To by mohl pochopit každý,“ směje 
se Michal. V hlavě si počítáme raz, dva, 
tři, cha-cha. Začíná se na první dobu čili 
raz. Partner jde levou nohou vpřed, na 
dva přenese váhu na pravou a na tři vra-
cí levou nohu zpět. Na čtvrtou dobu alias  
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cha-chu následuje přeměna vlevo – udělá 
krok, přisune nohu, přenese váhu a udělá 
další krok. Na dobu raz se vždy zastavte, jde 
o takzvaný zaražený krok. V tento moment 
máte mít váhu pevně v rukách, přesněji ře-
čeno v nohou. Nebo ještě lépe – mezi no-
hama. Na druhou dobu jde partner pravou 
nohou vzad, na tři přenese váhu na levou 
s tím, že pravá se pomalu tlačí vedle ní, ne-
boť bude pokračovat cha-chou do strany. 
Partnerčiny kroky jsou totožné, jen „malu-
je“ zrcadlově. „Během přeměny nehopsáme 
koníčka, je to vše ve stejné rovině,“ zdůraz-
ňuje Veronika a dodává, že pracujeme jen 
chodidly a tělem. Hopsání si tedy raději 
ponechte až na jive. Pakliže základní krok 
již hravě a provokativně zvládáte, přidejte 
New Yorky, neboli otevření. Následují vždy 
po přeměně, kdy se otočíte o 90°, otevřete 
se do strany a dostanete se opět do zaraže-
ného kroku (viz foto). Nebo se namísto New 
Yorku můžete otočit, popřípadě se otáčí 
jen partnerka a partner přenáší váhu. Pro-
vokování a hraní jest tedy povoleno – jen si 
od toho hlavně nic neslibujte. Cha-cha, to 
je příběh s otevřeným koncem.

Hudba pro cha-chu: 
Mirko Casadei – I Feel Good

tAnGo

Slow… Slow… Quick-quick-slow… Taky 
cítíte, jak vaším tělem zčistajasna prostu-
puje argentinský živel? Trháte rudou růži 
i košili na hrudi a s divokou vášní popadá-
te nejbližší ženu. Ale předtím, než se jako 
zběsilý toreador vrhnete na parket, si pře-
čtěte, jak tango správně tančit, a také se 
ujistěte, že ta nejbližší žena byla skuteč-
ně ta vaše – v obou případech by to jinak 
mohlo vést ke zlomení vazu. Pro tango je 
totiž charakteristická ostrá a rychlá rotace 
hlavou a stejně ostrá a rychlá může být re-
akce dotčeného muže, s jehož paní právě 
tančíte. Postavte se k sobě „face to face“. 
Partnerova pravá ruka drží partnerku ten-
tokrát o něco níž než ve waltzu. Ano, ale 
stále na zádech! Respektive těsně pod její 
levou lopatkou, zhruba na páteři. Takové 
držení umožní partnerce uchopit partne-
ra taktéž na zádech. Její držení je ovšem 
odlišné. Dlaň ruky směřuje dolů, prsty jsou 
přirozeně rovné a směřují kolmo k lopat-
ce partnera. Partnerka opět obsadí part-
nerovu pravou stranu, avšak je již odsa-
zená, tudíž chodidla nemají na střídačku 
(partner, partnerka, partner, partnerka), 
ale špičkami směřují proti sobě. Tanečník 

vychází levou nohou vpřed a tančí jeden 
pomalý, druhý pomalý a poté dva rychlé 
kroky. Tím se dostanou opět do výcho-
zího postavení. Určitě nyní hloubáte nad 
tím, jak vykročit, aniž byste vzápětí ne-
dupli partnerce na nožku. „Když se part-
ner chystá vykročit, tak hned nešlape, ale 
pohybem kolene dá své partnerce najevo, 
aby udělala krok vzad,“ vysvětluje Michal. 
Tím je záhada vyřešena a teď už se nikdy 
nikdo nebude při tančení tanga koukat do 
země, nýbrž partnerce do očí. Inu, co si 
budeme povídat, s očima zabodnutýma do 
parketu se veškerá smyslnost, vášeň a di-
vokost vytrácí. Tento triptych se původně 
tančil v erotických salónech a zřejmě vás 
překvapí, že se řadil do kategorie latin-
skoamerických tanců, a ne do standard-
ních jako nyní. „Navíc tango v evropském 
podání nemá s původním argentinským už 
mnoho společného,“ dodává Michal s tím, 
že v argentinské verzi byl například pár 
k sobě přitisknutý více hrudí a hlavou, 
nežli tělem a koleny. Jen pověstné drama, 
které svými pohyby pár vyvolává, si tango 
ponechalo.

Hudba pro tango: 
Bryson Andres – Glad You Came
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jive

„You can dance, you can jive,“ pochlebuje 
vám Abba. Na její Dancing Queen byste 
si jive ale nezatrsali. Jive je živý, svižný, 
veselý swingový tanec ovlivněn zejména 
rock’n’rollem a boogie woogie. Proto ten 
výrazný pohyb nohou při tanci, ale prý 
v tom mají prsty snad i Indiáni, kteří jive 
převzali jako svůj válečný tanec. Nicméně, 
ať to bylo, jak chce – když se jive rozšířil 
do Evropy, okamžitě si vysloužil nálepku 
nemravný. „Vyhazování nohou není hodné 
slušného člověka!“ bouřila se starší gene-
race. Leč marně. Mladí s nimi tentýž ná-
zor nesdíleli, naopak jivu propadli. A tak se 
postupem času pevně zařadil mezi ostat-
ní latinskoamerické tance. A jak na něj? 
Partner jde u základního kroku levou vzad, 
přešlápne z levé na pravou a následuje pře-
měna, nejprve vlevo a poté vpravo, která se 
zakončuje opět přešlapem. „Nemusí přímo 
šlapat zelí, spíš se zhoupne v bocích. Tan-
číme takzvanou kolébku,“ vysvětluje Vero-
nika. „Jive se sice netančí v rovině, ale také 
se úplně nehopsá,“ doplňuje Michal. První 
taneční figurou je brána-smyčka, při kte-
ré partner dělá stále stejné kroky. Během 

první přeměny zvedá levou ruku, a vytvoří 
tak pro partnerku bránu. Ta se podtočí – 
udělá smyčku – a pokračuje přeměnu od 
partnera doleva, zatímco partner míří na 
opačnou stranu. Další figurou je americká 
spina, kde se partnerka po přešlapu rychle 
otočí za pravou rukou. Partner jí v rotaci 
může pomoci nastavením dlaně, od níž se 
odrazí. Po otočce následuje přeměna do-
leva. Pokud stále ještě dýcháte a zvládnete 
další figuru, pak rozhodně zkuste výměnu 
rukou za zády. Přeměnu v tomto přípa-
dě netančíte zrcadlově a ani vedle sebe, 
nýbrž kolem sebe. V momentě, kdy jste 
k sobě zády, přehodíte si ruce.

Hudba pro jive: 
The Pointer Sisters – I’m So Excited

Blues
Blues v překladu znamená smutek a není 
tomu u tohoto tance náhodou. Kolem 
roku 1880 si otroci na jihu tehdejších Spo-
jených států při práci prozpěvovali písně 
s tklivou melodií. Vyjadřovali tak stesk po 
rodné vlasti a odhalovali život v bídě a utr-
pení. Až na svou pohnutou historii půvo-
du a název je to ale jinak tanec příjemný, 
ležérní a velmi jednoduchý. Právě proto se 
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s ním většinou v tanečních i začíná. Na 
něm se začátečníci naučí správně vnímat, 
poslouchat hudbu a tancovat do rytmu. 
Název blues však původně neoznačoval 
tanec, ale styl hudby. Na počátku všeho 
byla melodie, rytmus a slova, až časem 
přišla myšlenka kývat se při tom do stran 
v podřepu. Tančení blues tedy nemusí 
být nutně smutné. Je podobné ploužáku, 
a tak nabízí vzájemný důvěrný kontakt. 
Můžete si povídat, přitulit se nebo polí-
bit. Zbývá jen naučit se ho správně tančit. 
Během tance si ťukáte, ale ne skleničkami 
(i když popíjet byste u toho určitě zvlád-
li). „Partner jde levou nohou krok stranou 
a pravou k ní jenom ťukne, protože vzápětí 
jde zase zpátky a levou zase jen přiťukne,“ 
popisuje Veronika. „Pak následuje křížení 

přes nohu, abychom se hnuli z místa a ne-
dělali jenom step-touch. To by nám z toho 
vznikl aerobic,“ směje se Michal a dodává, 
že křížení nohou se střídá s otočkami, 
kdy se buď otáčí jen partnerka (popřípa-
dě partner, chce-li) nebo oba dva. Když 
se otáčí jen jeden, druhý tančí křížení 
a v ten moment zvedá ruku. Jenže jak se 
domluvit, co zrovna tančit? „Partner je 
hlava páru a rozhoduje, zda se bude točit 
jen partnerka, oba, nebo půjdou křížení. 
Točí-li se oba, dá jí to najevo pravou ru-
kou. Když jen ona, zvedne levou ruku,“ radí 
Veronika. „Nebo si to prostě řeknou,“ dodá-
vá se smíchem Michal.

Hudba pro blues: 
Nina Simone – Feeling Good

RumBA

Jestliže jsme vám radili nezvat na tango 
ženy jiných mužů, u rumby na to rovnou 
zapomeňte. Ne nadarmo se jí přezdívá 
tanec milenců. Nenechá vás chladným. Je 
plná uhrančivých gest, což v kombinaci 
s pomalým rytmem evokuje velmi smy-
slné pocity. Typické pro ni je kontrastní 
střídání rychlých a klidných pohybů, což 
udržuje partnery v neustálém erotickém 
napětí. Rumba je dosti podobná tanci 
cha-cha, ač zřetelně pomalejší. Její kroky 
jsou veskrze totožné, jen se netančí pře-
měna. Nahradí se jedním krokem a násle-
dující se vynechá. Počítá se na čtyři doby, 
přičemž se pohybujete jen na dva, tři, 
čtyři. Může být matoucí, že na dobu raz, 
která je nedůraznější a na kterou se začí-
ná, neděláte krok žádný. Pouze dokončíte 
krok z doby čtvrté a zastavíte se. Neber-
te to ovšem doslova. „Nohy sice zůstávají 
na místě, ale tělo je stále v pohybu,“ vy-
světluje Veronika. I v rumbě můžete k zá-
kladnímu kroku přidat New Yorky. Další 
taneční figurou je takzvaná Alemana, kdy 
partnerka na čtvrtou dobu udělá levou 
nohou krok vzad. Následuje raz neboli 
nic a na dva přenese váhu na pravou. Na 
tři vykročí levou nohou vpřed a na čtyři 
pravou. Na raz stojí na pravé, na dva se 
otáčí za pravou rukou a na tři se dotočí 
do původní pozice. Během čtvrté doby 
pokračuje levou vzad. Partner tančí stále 
jen základní krok. Rumba sice do Evropy 
taktéž „přitančila“ z Kuby stejně jako její 
svižnější sestra, naše evropská verze však 
nemá s původní kubánskou už vůbec nic 
společného. Kubánci a Brazilci cítí rytmus 
jinak a tančí o dobu později. Nezačínají na 
raz jako my, ale na dobu dva. Kubánská 
rumba má i jiné kroky a jiný příběh. V ev-
ropském podání ztvárňuje milostnou hru. 
Vyjadřuje vášeň, která panuje mezi mu-
žem a ženou. Sehrává příběh namlouvání.

Hudba pro rumbu: 
Oskar – Para Que

Pokud z našeho popisu tanečních kroků 
krok za krokem stále nejste moudří a Ri-
chard Gere s Jennifer Lopez vám do toho 
moc jasna nevnesli, sledujte každý týden 
na kanálu České televize StarDance. Ve-
ronika Lálová a Michal Mládek vám je 
bravurně předvedou!

Adéla Němečková 
foto: Jakub Misík
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Když červené 
střídá bílé

Stěhováci, zedníci a malíři – nejen ti se v po-
lovině srpna začali střídat „u Mazlíka“ – zná-
mé vinotéce v hradeckých Malšovicích, aby ji 
během jednoho týdne kompletně proměnili 
a zmodernizovali. A že odvedli pořádný kus 
práce, uznáte už mezi dveřmi. V prostoru 
se potkává sklo a dřevo, navíc v barvách pro 
víno tolik typických – červené a bílé. „Chtěli 
jsme jít zkrátka s dobou a vytvořit pro zákaz-
níky prostředí, ve němž se budou cítit příjem-
ně. Nový interiér a skvělé víno jsou, doufám, 
tím nejlepším předpokladem,“ říká s úsměvem 

Vy to ještě nevíte? Oblíbená Vinotéka u Mazlíka v královéhradecké Rybově ulici oblékla koncem prázdnin nový, mo-
dernější kabát. Majitel Miloš Kunc nás do ní pozval mezi prvními, a tak vám můžeme leccos prozradit. Jejich zbrusu 
novou vinotéku, která zvládne najednou vychladit až stovku lahví těch nejlepších vín, však musíte vidět na vlastní oči!

majitel Miloš Kunc a srdečně zve k návštěvě 
útulné vinotéky, které dominuje party stolek 
ve tvaru majestátního sudu na víno.

Co vás ale skutečně chytne za oko (ačkoli 
vinaře spíš za srdce), je mohutná prosklená 
vinotéka od Miele Centrum Vlášek, která 
pojme až stovku lahví zároveň. Ty jsou chla-
zené na ideální teplotu, a tím pádem připra-
vené k okamžité spotřebě. V překladu: až 
pojedete po těžkém dni z práce, už víte, kde 
se zastavit.

Interiér možná prošel změnou, nabídka kva-
litních moravských a zahraničních vín však 
nikoli. Jak jsou nejen Hradečáci zvyklí, na 
výběr je nepřeberné množství vynikajících 
červených, bílých i růžových vín. Nechybí 
ani dárkové sady pro ty nejnáročnější včetně 
nabídky sektů a šampaňského. S prázdnou 
neodejdete, ani když dostanete chuť na něco 
ostřejšího. U Mazlíka totiž seženete také pr-
votřídní zážitkové rumy. Na zdraví!

Michaela Zumrová
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České bedýnky v září vstoupily do pá-
tého roku své existence. Když byste 
se měla vrátit zpátky na úplný začá-
tek a zavzpomínat, jaká je vaše první 
myšlenka?
Asi jak sedím u masivního dřevěného sto-
lu a nadšeně říkám manželovi: „Mám to! 
Vymyslím něco, co je zdravého, chutného, 
co netlelo měsíce ve skladech, je z lokál-
ních surovin, neobsahuje zbytečnou chemii 
a můžou to alergici, diabetici i onkologičtí 
pacienti.“ Tak vlastně přišel prvotní nápad 
na České bedýnky. Po měsících googlování 
už jsem měla vytipované výrobce, ale po-
řád jsem nevěděla, v čem ty české lahůd-
kové skvosty zákazníkům posílat. Vzpo-
mněla jsem si, jak jsem v dětství pomáhala 
hendikepovanému otci, který byl ale jinak 
nesmírně zručný a pracoval se dřevem -  
a nápad byl na světě. Nechám si přesně od 
těchto šikovných lidí vyrábět voňavé dře-
věné bedýnky z českých stromů, chytře 
složené jako lego, které budu plnit tím nej-
lepším a nejpoctivějším, co vzešlo ze zla-
tých rukou českých výrobců.

Ve vašich bedýnkách najdeme širo-
ký výběr od marmelád, nakládaných 
okurek přes sušenky až po různé li-
kéry. Podle čeho vybíráte jednotlivé 
dodavatele?
Klíčový je pro mě poměr cena a výkon 
a také to, jestli je výrobce ochotný pustit 
mě do výrobny. První i pětistá paštika v be-
dýnkách totiž musí mít totožnou kvalitu. 
Spolupracuji s výrobci, kteří jsou velmi zná-
mí, oceňovaní, zavážejí dárkové prodejny, 

evA uRBAnová:

Milovnice zlatých 
českých ručiček

Ještě před čtyřmi lety znali Češi jen jednu Evu Urbanovou, operní pěvkyni. Brzy však poznali další – dvojnásobnou 
maminku z Pardubic, která se po jedenácti letech ve farmacii vrhla do podnikání a založila České bedýnky. Postarala se 
tak o to, aby se na ni jen tak nezapomnělo. Její unikátní projekt, který v ručně vyráběných dřevěných bedýnkách ukrývá 
tradiční české trvanlivé lahůdky, vyhrál za dobu své existence řadu podnikatelských soutěží. Bedýnky dělají radost 
v Evropě, v Americe a pár se jich dokonce podívalo i do Číny. Jak ale sama Eva říká, ne všechny dny jsou sluncem zalité.

expandují. Mám ale i takové, kteří nechtějí 
být vidět, jsou nesmírně skromní a pokorní, 
nestojí o pozornost. Často říkám, že jsme 
jedna velká bedýnková rodina, protože ten-
hle projekt je především o lidech. O Blance, 
která peče úžasné makové sušenky nebo 
o Jozefíně a jejích vynikajících nakládaných 
okurkách.

Je mezi nimi nějaký výrobce, jehož 
příběh vás zvlášť oslovil?
Hodně mě baví marmeládová královna Jo-
zefína Růžičková. Máma dvou kluků z Pra-
chatic, ověnčená několika zlatými me-
dailemi. Přitom je to stále velice pokorná 
a skromná žena. Když jsem jí řekla, že ci-
trusové marmelády do bedýnek nechci, že 
bažím po něčem ze Šumavy, po hříbkách 
nebo zelenině, tak mě klidně mohla poslat 
kamsi. Ona ale přišla s famózní cibulí s bal-
samicem a černým pepřem - skvělá k buř-
tům, klobásám a masu, úplný bestseller 
v bedýnkách pro muže. Potěšilo mě, že mi 
vyšla vstříc, chtěla být i tak součástí a vy-
tvořila produkt speciálně pro České bedýn-
ky. Mohla mi říct, ne, já dělám marmelády 

a dělám je sakra dobře, najdi si na ty svoje 
nápady někoho jiného. Věřila mi a toho si 
strašně vážím.

Původně jste měla i e-shop, teď si 
mohou zájemci objednat bedýnky jen 
přes telefon nebo mail. Co vás k tomu 
vedlo?
Když mi ho na začátku podnikání studen-
ti pardubické univerzity spustili, nevěděla 
jsem o jeho fungování zhola nic. Až pozdě-
ji jsem zjistila, že jsem si na sebe ušila tak 
trochu past. Mít e-shop je velký závazek, 
hlavně časový a já jsem především máma 
dvou malých dětí a taky manželka. Rodina 
je pro mě vším a i to byl jeden z důvodů, 
proč jsem se rozhodla jeho fungování pro-
zatím ukončit. Nechci si vyčítat, že jsem 
sice vydělala hodně peněz, ale děti mi vy-
chovaly babičky nebo chůvy. Můj hodno-
tový žebříček je v tomto ohledu jasný. Be-
dýnky miluji a říkám o nich, že jsou mým 
třetím dítětem, ale na druhou stranu děti 
mají dětství jenom jedno a s manželem bu-
dou mít vždycky přednost. Když zákazníci 
zatouží po bedýnce, zavolají nebo napí-
ší mail a ladíme ji přesně podle představ. 
V mé práci je individuální přístup klíčový. 
Klient mi napíše, že chce bedýnku pro ba-
bičku, která miluje ovoce, ale je diabetič-
ka a zadá mi rozpočet. Já pak podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí ladím, páruji, 
tvořím. A moc mě to baví.

Vaše začátky byly přímo raketové – 
nejprve jste skončila druhá v podni-
katelské soutěži T-Mobile Rozjezdy, 

„Tenhle projekt je o lidech. Často 
říkám, že jsme jedna velká 

bedýnková rodina.“

podzim 2018 Životní styl
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posléze brala bronz na Živnostníkovi 
roku, pak přišlo vítězství v Podnikavé 
ženě.
Byla to skutečně smršť, ale asi to tak mělo 
být. Když jsem podávala přihlášku do Roz-
jezdů, čekala jsem druhé dítě, synka Adám-
ka, který si nás s manželem našel naprosto 
nečekaně. Když jsem pak přebírala cenu 
za třetí místo v Živnostníkovi roku, čeka-
lo na mě v předsálí šestitýdenní miminko. 
Bylo to náročné, ale krásné období. S tím, 
jak se vršily úspěchy v soutěžích, zvedal se 
i zájem novinářů, začaly se mnou vycházet 
články, zákazníci přicházeli. Za finanční vý-
hru 10 tisíc korun v Podnikavé ženě jsem 
zaplatila část podlahy v kamenném ob-
chůdku, kde jsem si plnila sen o tom otevřít 
se lidem, aby si na ty úžasné české dobroty 
mohli sáhnout.

O ten jste ale loni přišla. Co se stalo?
V domě, kde jsem měla obchůdek, došlo 
koncem září k ucpání centrálního odpadu 
dětskými plínkami. Sousedka nade mnou 
byla zrovna na dovolené, bublal jí sprchový 
kout a záchod. Zkrátím to - během pár ho-
din se mi veškeré splašky procucaly, nebo 
spíš prostříkaly, až do obchůdku. Ve vteřině 
jsem přišla o všechno. O veškeré delikatesy, 
počítač, synův kočárek i o chuť pokračovat.

Koncem září, tedy před vánoční sezo-
nou, kdy jsou „bedýnkové žně?“
Nejhorší bylo, že ještě v srpnu se mnou 
vyšel rozhovor v časopise Marianne a také 
v Mamince. Zrovna na tyhle Vánoce jsem 
se tak těšila. Měla jsem spousty závazků ve 
firmách, kterým jsem tvořila vánoční dár-
ky pro obchodní partnery. Asi měsíc jsem 
kašlala, protože jsem to nemohla absolutně 
vydýchat, byla jsem paralyzovaná, jako tělo 

bez duše. Říkala jsem si, proč zrovna já? 
Zachránila mě ale paradoxně zase práce. 
Zrovna v tu dobu se na mě obrátila firma 
a zadala mi největší objednávku v historii -  
na 540 bedýnek. Zvládla jsem je odbavit 
během 14 dnů. Jedna po druhé odjížděly na 
Slovensko, do Maďarska, po Čechách a já si 
uvědomila, že není čas brečet. Tohle temné 
období po kalamitě jsem tedy zdárně pře-
konala, ale pořád to není jednoduché. Nyní 
sídlím v příjemném prostoru na pardubic-
kém letišti, od října chystám expanzi dál 
a plánuji rozšířit tým o nové kolegy. Příliš 
dlouho jsem byla kurýrka, balička, obchod-
nice i marketingová specialistka zároveň. 

Kalamita v obchůdku mi hodně otevřela 
oči, výrazně jsem slevila ze svého mnohdy 
až chorobného perfekcionismu. Najednou 
jsem zjistila, o kolik jsem s dětmi přichá-
zela, jak málo jsem odpočívala a věnovala 
se sama sobě. Zkrátka ne všechny dny jsou 
zalité sluncem, ač to tak někdy může nave-
nek vypadat. Měla jsem i období, kdy jsem 
uvažovala, že se vrátím zpátky do práce. 
Nakonec to nedopadlo a jsem ráda. Věřím, 
že všechno je tak, jak má být.

Máte nějaký ventil? Co děláte, abyste 
na chvíli vypnula?
Jsem hodně energický a dobrodružný typ, 
takže i v trávení volného času hledám dy-
namiku. Navíc jsem od přírody vytrvalec, 
a tak jsem začala běhat. Snažím se úplně 
vypnout, každé ráno přibližně 40 minut 
Eva jenom běží, je jen sama se sebou a svý-
mi myšlenkami. To mi dělá moc dobře. Vy-
plavím veškerou negativní energii a emoce. 
Hodně mě nabíjí i cesty po českých luzích 
a hájích. Nejen cestování po výrobnách, ale 
krásy Česka obecně. Fotím si různé mo-
mentky, večer je doma ukazuji dětem a vy-
právím jim, co jsem viděla a zažila. Jsem 
zamilovaná do české země, do místních 
výrobků a produktů. I když denně urazím 
desítky kilometrů, necítím se unavená. Ne-
uvěřitelně mě ta naše krásná zem nabíjí 
a doufám, že ostatní taky – třeba prostřed-
nictvím Českých bedýnek.

Michaela ZumrováEva Urbanová s dcerou Kačenkou na začátku svého podnikání.

podzim 2018 Životní styl





Ať to bublá!
Už vás nebaví aquacentra a bazény u nás? Rádi byste vyrazili za hranice, užili si hýčkání a bla-
hodárné účinky termálních lázní? Kousek od nás se můžete vydat na Slovensko, do Maďarska 
nebo do Německa. Chybu neuděláte ani v jednom případě. Samozřejmě, termály mají i v Itálii, 
Francii nebo Portugalsku, tentokrát ale pojedeme jen „za humna“.
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k sousedům nejen nA 
hAlušky

Možná už ne všichni vědí, co je to 
čučoriedka nebo vankúš, ale že na Sloven-
sku bublají blahodárné termální prameny, 
víme bezpečně všichni. My pro vás jako tip 
vybrali termály Malé Bielice – synonymum 
pro wellness a odpočinek. Základem na-
bízených rehabilitačních procedur je mi-
nerální termální voda s teplotou 30-38 °C, 
která příznivě působí na pohybové ústrojí 
a celkovou regeneraci organismu. Nechy-
bí tu nejmodernější zázemí jako hydrofilní 
bazény, sauny a masáže.

Až vás bublání omrzí, vydejte se za zážitky 
do blízkého okolí. Rozhodně doporuču-
jeme navštívit zříceninu hradu Čachtické 
paní, Trenčianský hrad nebo nedaleký zá-
mek Bojnice s vyhledávanou zoologickou 
zahradou.

Velmi oblíbenou destinací je i Velký Me-
der nebo Bojnice. Kromě lázní jsou na 
Slovensku oblíbená i termální koupaliště, 
kterých je tam celá řada. Výhodou cesto-
vání na Slovensko je nejen relativně krátká 
vzdálenost z České republiky, ale přede-
vším možnost domluvit se česky.

Kromě odpočinku v lázních si dopřej-
te i místní kuchyni a pálenku, která se 

postará o dobrou náladu i zahnání počá-
tečního nachlazení. Nevěřili byste, na kolik 
způsobů jde udělat halušky nebo oštiepok. 
Určitě máte co objevovat a na co se těšit.

největší A nejlepší 
theRme eRdinG 
v německu

Kousek od Mnichova, na cestě do Alp, na-
jdete termální lázně Therme Erding. Jsou 

tím nej, co Německo v bublajícím ráji na-
bízí. Honosí se nálepkou „největší termální 
svět v Evropě“ a tomuto označení se snaží 
za každou cenu dostát. Výčet všech „nej“ 
je působivý: nejdelší skluzavka v Evropě, 
největší saunový ráj na světě. Rozhodně 
nespěchejte! Užijte si zábavu na klouza-
čkách a toboganech, hřejivý odpočinek 
v saunách a termálech. Sympatické je, že 
architekti mysleli i na děti – kočárky jsou 
vítány a za vlastní jídlo vás tu nikdo kame-
novat také nebude.

Menší a útulnější alternativou k Therme 
Erding je Bad Wörishofen. Nachází se jiho-
západně od Mnichova. Místní léčivou vodu 
ocení zejména lidé s osteoporózou. Kou-
pání tu ale prospívá jedincům po kloub-
ních operacích, zraněních a úrazech. Co 
vás ale ohromí bezpečně, je místní až tro-
pická atmosféra! Všude palmy, tematické 
sauny s programem, bazénky s vodou jako 
z Mrtvého moře, bublinky, hudba a kou-
zelná zákoutí. Jedním slovem nádhera!

V Německu jsou oblíbené uzeniny, také 
vepřové jako například koleno se zelím. 

Pro ty, co neholdují masu, doporučujeme 
různé druhy smažených brambor nebo ryby 
či sladký drobenkový dort. Z polévek je nej-
známější Eintopf (značně zahuštěné jídlo 
z jednoho hrnce).

lázeňskÝ héviz
Héviz, jedno z největších a nejznámějších 
lázeňských resortů v Maďarsku, leží v ma-
lebném údolí v jihozápadním cípu Balato-
nu. Město je mezinárodně uznáváno jako 
jedno z prvotřídních lázeňských středisek 
a je také častým místem lékařských konfe-
rencí. Bezesporu největším tahákem místa 
je stejnojmenné termální jezero o ploše 

47 500 čtverečních metrů. Pramen chrlí 
86 milionů litrů vody denně, takže se voda 
v jezeře úplně vymění každých 28 hodin. 
Teplota je více než příjemná – v létě se po-
hybuje mezi 33-34 stupňů Celsia a v zimě 
okolo 26-28 stupňů Celsia. Návštěvní-
ci mohou využívat blahodárnou jezerní 
vodu po celý rok, a to venku i uvnitř. Jako 
koupelová kúra je voda vhodná pro léčení 
kloubních onemocnění, revmatických po-
tíží, nemocí pohybového ústrojí a páteře 
a při gynekologických obtížích. Jako pitná 
kúra pomáhá při léčení poruch zažívacího 
systému a ústupu dásní.

Přímo u jezera se nachází i známý přepy-
chový hotel Palace, který kromě koupání 
přímo v termálním jezeře nabízí i vlastní 
bazény, masáže, zážitkové koupele a sau-
ny.

Maďarsko ale není jen Hevíz. Tato pod-
manivá země je doslova prošpikovaná 
lázněmi, najdete je tu téměř na každém 
kroku. Pro obyvatele je to životní styl. 
Při mé nedávné návštěvě Budapešti jsem 
byla okouzlená nejen známými lázněmi 

Széchenyi nebo Gellert, ale především 
faktem, že v kteroukoli denní dobu v nich 
bylo doslova narváno. Místní tam chodili 
i v době oběda nebo ráno před prací, aby 
načerpali energii.

V Maďarsku rozhodně vyzkoušejte lo-
kální kuchyni a také místní vína, nebu-

dete litovat. Přepych, jakého se vám dosta-
ne v lázních, je srovnatelný s fantastickou 
maďarskou kuchyní, která nemusí být nut-
ně pálivá nebo kořeněná.

Marta Bergmanová

podzim 2018 Cestování
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Přes hrady a zámky, 
kopce a dálky

Babí léto je posledním záchvěvem teplých slunečních paprsků a příjemných teplot. Proč toho tedy nevyužít a naposle-
dy nešlápnout do pedálů, než budete muset svého dvoukolého miláčka uložit k zimnímu spánku? Pokud jste milovníky 
památek a přírody, vyskočte do sedla a vydejte se na trasu okolo Divoké Orlice, kde na vás čeká 21 kilometrů dlouhá 
cesta přes tamější hrady a zámky, skoro jako podél věhlasné francouzské řeky. Orlice sice není Loira, ale možná tam 

prožijete mnohem lepší rendez-vous.

Každý ze zámků a hradů v údolí Divo-
ké Orlice je jiný, každý má své osobité 
kouzlo a každý z nich ukrývá jedinečný 
příběh. Rozhodla jsem se je poznat na 
vlastní pěst a zvolila k tomu svůj dru-
hý nejoblíbenější dopravní prostředek 
– kolo. Dávno už neplatí, že nejkrásněj-
ší pohled na svět je z koňského sedla 
(nebo alespoň u mě tomu tak je). A pro-
to jsem si jednoho krásného nedělního 
rána přivstala, sbalila svačinu a vyrazila 
na nádraží. Přesně v 6:55 jsem dorazila 
na místo, sice o pět minut déle, než byl 
původní plán, ale čert to vem! Normálně 
bych touto dobou zamačkávala otravný 
budík a jen nerada lezla z postele, tedy 
pokud by byl pracovní den, samozřejmě. 
V neděli mám v tuto hodinu ještě půl-
noc! Moc často se mi nestává, že bych 
na něco čekala, většinou se totiž čeká 
na mě, ale tentokrát se karta obrátila 
a já netrpělivě vyhlížela vlak. Ke svému 
milému překvapení jsem zjistila, že nej-
sem jediný nadšený sváteční cyklista. Za 
chvíli se přiřítila lokomotiva a s hlasi-
tým skřípotem zastavila na nástupišti. 
„S kolem určitě do kupé nelezte, pro ně 
tu máme speciální vagony,“ volá na mě 
průvodčí. S výrazem „vždyť to vím, jen 
jsem to zkoušela“ se připojuji k ostatním. 
Po delších dohadech, kdo nastoupí dřív, 
neboť vystupuje dál, jsem se konečně 
usadila, otevřela Birell, vyfotila se na 
Instagram (nikdo by mi jinak tento ranní 
cyklovýlet nevěřil, a já bych tak vstávala 
zbytečně) a v pravidelném rytmu uhá-
nějícího vlaku vyhlížela svůj první cíl.

podzim 2018 Cestování
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zámek ČAstolovice

Po krkolomném výstupu z vlaku usedám na 
kolo a vyrážím vstříc novým zážitkům. Prv-
ní zastávka: zámek Častolovice. Vyjela jsem 
z nádraží a hned za prvním domem odboči-
la doleva. Dojela až ke kolejím a za nimi se 
napojila na cyklostezku. Ta mě dovedla na 
cestu opět vedoucí přes trať. Poté jsem vza-
la kolo do ruky (ano, čtete správně) a mezi 
domy vyšlapala několik schodů. Vydala jsem 
se po Husově ulici, která mě po pár metrech 
vrátila zpět dolů, kolem Restaurace Beseda, 
na kruhový objezd. Mohla jsem se od vlaku 
dát doprava a po hlavní silnici tak dojet až 
k zámku, ale to by nebylo to pravé dobro-
družství. První poznatek z výletu tedy zní: 
ne vždy znají navigace cestu! Zámek jsem 
ale úspěšně zdolala. Tato nádherná rene-
sanční stavba z 16. století, která na sebe 
o tři století později vzala ještě hezčí novo-
gotickou podobu, určitě stojí za návštěvu. 
Obklopuje rozsáhlý park, kde můžete potkat 
bílé daňky, jelena Dybowského, jelena Ma-
rala a další zvířata. Jelikož ale paní hraběnka 
Sternbergová v parku nerada vidí cyklisty, 
neztrácela jsem čas a jela dál. Kdoví jakou 
„zkratkou“ zase pojedu.

novÝ zámek 
kostelec nAd oRlicí
Tentokrát jsem raději nic neriskovala a vy-
dala se po hlavní silnici. A skutečně, za chvíli 
už jsem odbočovala doprava k Výzkumnému 
ústavu živočišné výroby a odtamtud rovnou 
k zámeckému parku. Tyhle dva zámky jsou 

od sebe vzdálené necelé dva kilometry, tedy 
šest minut plynulé jízdy. Zde jsou oproti 
tomu předchozímu cyklisti vítáni, a tak jsem 
parkem projela až k jedinečnému empírové-
mu skvostu. Nově zrestaurovaný zámek pa-
tří rodu Kinských, kteří v něm žili až do roku 
1949. Pak se dostal do spárů komunistického 
režimu, a když v roce 1992 Kinští přebírali 
majetek zpátky, dostali jen zchátralou a dře-
vomorkou skrz na skrz prolezlou budovu. Je 
až neuvěřitelné, co z ní dokázali vykřesat. 
Posuďte sami. Tam, kde kdysi parkovaly ko-
čáry, je dnes Toniova zámecká kavárna a re-
staurace. U vydatného oběda, lehké večeři 
či lahodné kávě s moučníkem si tu užijete 
chvilku rozjímaní s uklidňujícím pohledem 
do parku anglického stylu. Ovšem musíte 
se trefit do otevírací doby a nebýt tady už 
v 8:15! Jako já… Až do října mají kromě pon-
dělí otevřeno vždy od 10 hodin. Káva tedy 
nebude, jede se dál.

zámek doudleBy 
nAd oRlicí
Ještě jedním smutným pohledem dávám ka-
várně poslední sbohem a odjíždím na opač-
nou stranu, než odkud jsem přijela. A ku-
podivu správně, neboť cesta mě za chvíli 
dovede až k hlavní silnici, kterou přejíždím 
nad tratí i Divokou Orlicí a napojuji se na 
trasu U Kapličky. Dojedu ke splavu a polní 
cestou podél řeky přijíždím až do Doudleb 
nad Orlicí. Tento úsek cesty mi zabral při-
bližně čtyřikrát tolik času než předchozí. 
Projíždím po Švermově ulici, znovu přes 
most i trať a už vyjíždím kopec k bráně v po-

řadí už třetího zámku. Nutno podotknout, 
že k zavřené bráně. Otevírají až za pět mi-
nut, tedy v devět. Zámek Doudleby je rene-
sanční, stejně jako zámek v Častolovicích. 
A stejně jako on byl také později přestavěn 
do nové, barokní podoby. Výzdobou připo-
míná antické Řecko a zdejší expozice osla-
vují lov. Doudlebský zámek byl také inspira-
cí pro Juraje Jakubiska, jenž zde natočil svůj 
historický velkofilm Bathory. Proto raději 
udělám rychle pár fotografií a šlapu dál, 
hlavně co nejdál z dosahu Čachtické paní.

zámek potštejn
A jedu za čtvrtým a posledním zámkem. 
Cesta, která lemuje řeku, mi zabere přibliž-
ně 23 minut. Míjím rybník Návesník a ne-
chávám se popohánět vidinou ochutnávky 
Clocku. Pro všechny nepivaře: řeč je o pot-
štejnském pivovaru, který má ve znaku ro-
bota. Jenže k mé smůle mají taky zavřeno. 
Začínám uvažovat nad tím, jestli se na výlet 
vůbec vyplatí jezdit časně z rána. Ale to se 
už blížím k malebnému baroknímu zámku 
Potštejn. Na podzim otevírá své brány už 
jen v září, a ještě k tomu pouze o víken-
dech. Osvěžím se u kašny, nechávám kolo 
kolem a jdu se podívat do parku. Nevěřím 
vlastním očím. Na moment se přenáším 
do skvostné Francie, neboť předobrazem 
zdejšího zámeckého parku byly právě 
francouzské zahrady. Nejedno romantické 
zákoutí tu láká k odpočinku. Jenže já jsem 
cílevědomá, tudíž odvracím svůj zrak a vy-
rážím dál. Ze zámků je to vše, čekají mě ješ-
tě dva hrady.

podzim 2018 Cestování
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hRAd potštejn

Dívám se směrem k hradu, tyčícímu se ma-
jestátně nade mnou, a… řeknu to asi takhle, 
potštejnský zámek stojí za návštěvu, ale 
hrad jen za povšimnutí. Nicméně, kopec je 
to pořádný! Ovšem nemohla bych o něm 
psát, kdybych si ho sama nevyjela. Navíc by 
mi chyběla i jedna cyklofotka z místa. Tak-
že, alou nahoru! Nebudu vám lhát, nevyjela 
jsem ho. A sebekriticky dodávám, že prak-
ticky až na vrchol jsem kolem sebe neviděla 
nic jiného než mžitky a cestu, po které jsem 
šla. Na řídítkách jsem takřka ležela, ale do 
cíle jsem úspěšně dorazila. Odměnou mi byl 
vychlazený Konrád, o který jsem doslova 
žadonila. Zřícenině hradu ze 13. století jsem 
byla ochotná věnovat pozornost až po pár 
douškách. Nedokážu uvěřit, jak málo tu po 
tak rozsáhlém hradu zbylo. Věděli jste, že 
původně zabíral celý kopec? Proto hospo-
dářské budovy vznikly až dole v městečku. 
Kromě stánku s občerstvením a trosek hra-
du tu nic moc jiného k vidění není. I když, 
ten výhled! Tak ten stojí za pohled, a ne jen 
jeden. Také mé dobrodružné srdíčko zatou-
žilo hledat bájný potštejnský poklad, o kte-
rém píše ve svém románu Alois Jirásek. Čas 
je však můj úhlavní nepřítel – a navíc se do-
kážu ztratit i s navigací. Raději tedy nebudu 
riskovat.

hRAd litice nAd oRlicí
Posilněna a odpočata jsem sjela ten úmor-
ný kopec s úsměvem od ucha k uchu. V do-
mnění, že mě již nic horšího nečeká, vracím 
se kousek po cestě směrem k zámku, abych 
hned, jakmile to bude možné, odbočila do-

prava. Dál se nechávám vést cestou rovně, 
domy postupně střídají pole, a ty záhy lesy. 
Singletrail, kopírující opět řeku, je nakonec 
nejhezčí. Ačkoli místní terén dává mému 
trekingovému kolu celkem zabrat, přijíždím 
po 7 kilometrech a 33 minutách k ukazateli 
a pomalu mi to dochází. Další křížová cesta 
přede mnou. Po chvíli šlapání mi opět do-
chází elán a je mi jasné, že za zatáčkou cíl ne-
bude. Z posledních zbytků sil vyjdu nahoru, 
sedám si na zem a hlasitě oddechuji. Jelikož 
byl hrad v tento čas z nějakého nepochopi-
telného důvodu uzavřený, jinou fotografii 
jsem pořídit nedokázala. Ve skutečnosti je 
ale velmi pěkně zachovalý a dýchne na vás 
svou středověkou atmosférou. Posbírám 
sebe i kolo a sjíždím dolů směrem na vlak.

Přijíždím na nádraží a mám ještě deset mi-
nut k dobru (k neuvěření, já vím), a tak se fo-
tím. Zvládla jsem vše podle plánu. Z Hradce 
jsem vyrazila v 7:05 a vracím se v 11:53. V po-
hybu jsem byla přesně 2 hodiny a 42 minut. 
Celkově i s pauzami mi cyklovýlet zabral 3 
hodiny a 51 minut. S průměrnou rychlostí se 
raději svěřovat nebudu, ovšem s převýšením 
se pochlubím: 340 m n. m. Po asi stopadesá-
tém snímku vlak se skřípěním brzd konečně 
zastavuje. U průvodčího si kupuji lístek a už 
na vlně rytmického pohybu se nechám uná-
šet směr Hradec Králové.

Kolu zdar!

Adéla Němečková

podzim 2018 Cestování



1 – Růžový baret značky River island, 2 – hřejivé papuče s motivem medvídka, 3 – třpytivá termoska na kávu nebo čaj s kočičkou pusheen, 4 – jednorožčí 
powerbanka, 5 – kočičí květináč na sukulenty či menší květinky, 6 – Glamour zápisník na nejtajnější sny a touhy.

Podzim roztomilosti
Za tmy do práce, za tmy z práce. Obloha se barví padesáti odstíny šedi a vytrvale prší. Takový umí být podzim. Hýřící 

barevnými polibky i sychravě chladným objetím. Recept na dobrou náladu tkví v maličkostech. Udělejte si radost. 
Třeba nějakou ulítlou roztomilostí do sbírky.
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Vídeňská kuchyně a zdejší gastrono-
mická scéna, to je přece jen něco tro-
chu jiného než zbytek Rakouska. Vídeň 
byla a je kosmopolitní metropolí, která 
vždy bravurně ovládala umění zachová-
vat své nejlepší tradice a přijímat osvě-
žující světové trendy. A to samé platí 
i v jídle.

Kde jinde může český milovník kulinář-
ských zážitků začít své vídeňské toulky 
než v kavárně s tolik povědomým jmé-
nem: Café Hawelka. Kus naší vlasti, kte-
rý vás tu čeká, není ztělesněn zdaleka 
jen jménem, jež do názvu podniku vlo-
žili jeho zakladatelé, Josefina a Leopold 
Hawelkovi. Víte, co tuhle kavárnu pro-
slavilo nejvíc? Povidlové buchty. Pekla 
je tu původně paní Josefina a dnes na 
ně zadělává její syn Günter, kterého 
tu dost možná potkáte. Nejčastěji jsou 
k dostání až večer, kdy se celou kavár-
nou line jejich sladká vůně a hosté se 
do nich ještě zatepla zakusují, ale když 
budete mít štěstí, dostanete je i druhý 
den ráno. Nestyďte se proto zeptat, 
mají-li u Hawelků „Buchteln“. Pokud 
bude odpověď znít „Ja“, mělo by se vám 

srdce rozbušit, protože jste v očekávání 
skutečného zážitku. Dejte si k buchtám 
třeba melange, jednu z mnoha kávo-
vých variací, které Vídeňáci milují. Me-
lange je černá káva s horkým mlékem 
a mléčnou pěnou navrchu. Až ji budete 
usrkávat, kochejte se géniem loci ka-
várny, která za víc než sto let nezměnila 
svůj interiér.

Dalším podnikem, bez jehož návštěvy 
se domů nemůžete vrátit, je nejvyhláše-
nější řízková instituce – Restaurant Fi-
glmüller. Ať už usednete do původního 
lokálu v úzkém průchodu nedaleko ka-
tedrály sv. Štěpána nebo do moderněj-
šího podniku stejného jména hned za 
rohem, dostanete na stůl přesně to, co 
očekáváte – řízek, na který talíř nestačí. 
Samozřejmě si vyberte telecí. Jako pří-
lohu nelze zvolit jinak než bramborový 
salát, ale nečekejte naši vánoční klasi-
ku. Ten zdejší si vystačí s bramborami, 
polníčkem a sladkokyselou zálivkou. 
Budete velmi mile překvapeni. K vyhlá-
šenému „šniclu“ si dejte sklenku vína, 
které je vyráběno přímo pro Figlmülle-
ra. My doporučujeme zelený veltlín.

kulinářskÝ BedekR:

Vídeň, 
láska na 
první sousto
V  19. století mířili do Vídně čeští kluci jako dělníci, kočí nebo řemeslní-
ci a české holky jako hospodyně, kojné a... kuchařky. Tak se v rakouské 
kuchyni octly buchty, povidla, lívance, švestky a další (převážně sladká) 
jídla. Rakouská gastronomie tu českou na oplátku také obohatila o řadu 
jídel, hlavně slaných. Vítejte ve Vídni, městě, kde se po staletí snoubí nejen 
český živel s tím rakouským, ale i rakouská kuchyně s českou, aby spolu 
vytvářely kuchyni vídeňskou. Kuchyni, za kterou stojí za to vyrazit na gas-
tronomické toulky.
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Pokud je Figlmüller synonymem 
pro řízek, pak druhým jménem 
celé rakouské kuchyně (a té ví-
deňské obzvlášť) je Plachutta. 
Věhlasný kuchař Ewald Plachutta 
má restaurací tolik, že je vyjme-
novávat nemá smysl, vyberte si 
třeba tu v ulici Wollzeile. A co si 
tu objednat? Cokoliv! V žádném 
případě neodejdete bez skutečné-
ho gastro zážitku. Ale je tu přece 
jen něco... Německy se to jmenuje 
Taffelspitz, česky hovězí květová 
špička, a bylo to zamilované jídlo 
císaře Franze Josepha. Její podá-
vání je skutečný obřad. Dostane-
te na stůl mísu silného hovězího 
vývaru (silnější jste dost pravdě-
podobně neochutnali) a v ní na 
plátky nakrájenou květovou špič-
ku, morkovou kost a kořenovou 
zeleninu. K tomu náleží i něko-
lik omáček – třeba jablečný křen 
nebo pažitková omáčka.

To by jako ochutnávka světa vel-
kých restauračních podniků sta-
čilo. Skutečné tajemství vídeňské 
kulinářské scény leží ovšem jinde. 
Typičtí Vídeňáci (a my, co se jim 
chceme podobat) si často libují 
v rychlém občerstvení... v něčem 
malém, ale dobrém. Nesmíte si 
však představovat rychlé občer-
stvení, jaké znáte z českých ulic. 
Podobnou nabídku byste našli jen 
u vídeňských pouličních stánků 
s klobásami (zde ovšem pro změnu 
ze skutečného masa) s nezbytnou 
žemlí. Vše ostatní, co lze označit 
ve Vídni za rychlé občerstvení, 
je kvalitou i servisem zcela jinde 
než to české. Tak třeba chlebíčky. 
Ty naše známe všichni dobře, ty 
vídeňské jsou jiné. Naproti Cafe 
Hawelka, které jsme už navštívili, 
najdeme bufet Trześniewski. Se 
sklenkou sektu a talířkem tu po-
stávají nefalšovaní Vídeňáci vedle 
turistů a všichni dohromady si po-
chutnávají na chlebíčcích velkých 
asi jen 5 x 10 centimetrů s vybra-
nou oblohou. Pomazánka z tresky, 
vajíčková pomazánka, papriková 
pomazánka, pomazánka z matje-
sů... Ty chutě a vůně chlebíčků 
u Trześniewského jsou nekoneč-
né.

Půvabná pasáž Ferstel, která za-
číná v jednom z výstavních palá-

podzim 2018 Gastro



57

Katedrála 
sv. Štěpána

1

2

3

4

5

8

7

6

Ri
ng

st
ra

ße

Vídeňská 
státní opera

Hofburg

Burgtheater

Freyung

Do
ro

th
ee

rg
as

se

Ringstraße

Ringstraße
ců na náměstí Freyung skrývá řadu sty-
lových podniků. Ten nejzajímavější z nich 
najdete hned na začátku nalevo. Jmenuje 
se Vulcanothek a kromě pravidelně ob-
měňované nabídky rakouských vín, kte-
rá u nás ještě stále nejsou (k naší škodě) 
zcela doceněna, tu najdete několikero 
druhů sušené šunky. Celé šunky, tedy 
vepřové kýty, tu ostatně visí od stropu. 
Objednejte si lahvinku dobrého červe-
ného a k tomu některou šunkovou vari-
aci. Posaďte se k vysokým stolkům přímo 
v pasáži a pozorujte okolní cvrkot. Nemá 
to chybu.

Další malé občerstvení naleznete ve sva-
tostánku všech vídeňských gurmánů v la-
hůdkářství Julius Meinl na vídeňských 
Příkopech, tedy v ulici Graben. Až se vy-
nadíváte na regály plné největších lasko-
min, jaké si dokážete představit a pustíte 
své peněžence notně žilou, protože tady 
všechny vaše zábrany padnou, v patře na-
jdete komorní restauraci s výhledem, kde 
vám ochotně natočí pivo a k němu na-

bídnou třeba řízek nakrájený na kousky. 
Osvěžující, originální, vídeňské.

Kapitolou samou pro sebe jsou sladkosti. 
O povidlových buchtách už řeč byla, mi-
mochodem jsou jedním z těch jídel, které 
naše prababičky naučily Vídeňáky milo-
vat. Ale ve Vídni je těch sladkých lákadel 
spousta. Za vyhlášeným štrúdlem vyrazte 
třeba na Schönbrunn do zdejší cukrárny, 
pořádají tu Apfelstrudel Show, při které se 
naučíte péct tenhle křehký zázrak. V ka-
várně Demel a v hotelu Sacher si dejte 
věhlasný čokoládový Sachrův dort. Proč 
hned na dvou místech? Tyhle dva podni-
ky se už roky přou o to, který z nich peče 
pravý originál. Když ochutnáte oba, bude-
te mít jistotu, že jeden z nich byl určitě ten 
pravý. V kavárně Diglas si zase nezapo-
meňte objednat císařský trhanec, pozoru-
hodný moučník, jenž sestává z nadýchané 
(a natrhané) vysoké palačinky a teplých 
švestek. Bude-li vás pořád honit mlsná, 
doslova na každém rohu koupíte Moza-
rtovy koule, marcipánovou laskominu 

v čokoládě, která je i vděčným suvenýrem 
z návštěvy Vídně.

Spoustu jsme toho nestihli. Vyhlášené 
vídeňské „Beisly“, tedy hospůdky s je-
dinečnou atmosférou a zemitými jídly. 
Vinné šenky ve čtvrti Heurige. Tržiště 
Naschmarkt, jež mezi stánky se všemi 
chutěmi a vůněmi světa skrývá i originál-
ní lokály. Módní restaurace, kterými Vídeň 
drží krok se světem. A tak nezbývá, než se 
sem vrátit. Protože i o Vídni platí, že kdo ji 
ochutná, nechce už jinou.

Emil Stelinger
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Bude to divočina!

Od srpna myslivci nasazují klobouky, leští 
pušky a šněrují boty, protože tou dobou 
u nás začíná lovecká sezóna na jeleny, 
laně, muflony nebo kňoura či bachyni di-
vokou. A děje se to tak už po několik sta-
letí. Lov, který byl už ve středověku vášní 
a výsadou šlechty, má dlouhou historii 
a spolu s myslivostí se nadále vyvíjí. Pod-
statou je samozřejmě regulace přemnože-
né zvěře, ale také radost z lovu a následné 
kulinářské zážitky. V době rozvoje lesnic-
tví na panství Schwarzenbergů bylo dovo-
leno hubit jen škodnou, a tak se tehdy vý-
skyt některých již ohrožených druhů opět 
obnovil. Nyní je množství zvěře relativně 
ustálené a v některých částech republiky 
se daří i vzácnějším druhům.

jídlo kRálů
Mezi zvěřinu se řadí nejen maso jelení, 
srnčí nebo kančí, ale i bažant, koroptev 
či zajíc. Obecně jako zvěřinu označujeme 
maso zvěře ulovené v divoké přírodě. Po-
stupně se stala zvěřina na jídelním stole 
vyhledávanou pochoutkou a symbolikou 
pro královskou hostinu. Stále platí, že je 
to maso spíše vzácné a v našem jídelníč-
ku ne tak časté. Což je škoda, jelikož je 
dobře stravitelné a obsahuje více bílkovin 
a minerálních látek než maso z domácích 
chovů. Má tmavočervenou barvu, neob-
sahuje příliš tuku a má výjimečnou chuť. 
Pokud nevíte, kam zajít na zvěřinové hody, 
můžete si zvěřinu uvařit doma. Není to nic 
náročného.

přípRAvA zvěřiny
Vyjma zajíce a srnčího masa je pro přípra-
vu zvěřiny vhodné maso naložit. Nejčastěji 

Nejste-li myslivec nebo pravidelně nevyhráváte kance a bažanty v tombole na mysliveckých plesech, pořídit si čers-
tvou zvěřinu nebude jednoduché. Samozřejmě máte možnost koupit si maso mražené, případně navštívit restauraci 
s nabídkou zvěřinových hodů. Pokud dostanete chuť na kančí, jistě se vám vybaví scéna z filmu Slavnosti sněženek... 

A s čím to bude? Se šípkovou. Se zelím!

do vína, zeleniny nebo koření, ideálně do 
všeho dohromady. Ideální doba naložení 
je 2 až 3 dny. Proti nežádoucím pachům 
pomůže maso před naložením obalit v po-
krájené cibuli. Nespěchejte, dobře nalože-
né maso a jeho pomalá příprava při nízké 
teplotě, tzv. sous vide vám zaručí dokona-
lý požitek. Maso bude měkké a šťavnaté 
s plnou chutí.

Klasikou v úpravě zvěřiny je svíčková 
nebo guláš, ale můžete vyzkoušet i různá 
ragú či minutkové úpravy. Jako příloha se 
osvědčuje lehce orestovaná kořenovou 
zelenina, kapustičky nebo houby. Zvěřinu 
skvěle doplňují i bramboráčky, gratinova-
né brambory nebo různé druhy knedlíků. 
S těmi však rozumně, ať množství těsta 
nepřebije lehkost masa.
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divoČák s peČenÝm 
BRAmBoRem
1 kg roštěné z divočáka
200 ml červeného vína
500 ml hovězího vývaru
3 lžíce vinného octa
1 lžíce grilovacího koření
3 lžíce dijonské hořčice
1 lžička drcených jalovčinek
2 snítky čerstvého tymiánu (1 lžíce sušeného)
3 stroužky česneku

Nejprve si vyrobte marinádu, kdy ve vlaž-
ném hovězím vývaru smíchejte všechny in-
gredience a nechte den odležet. Druhý den 
do ní naložte maso z divočáka. Maso však 
musí být očištěné od šlach a svázané do tva-
ru pravidelného válečku, jenž tak zajistí rov-
noměrné propečení. A nechte zase den roz-

ležet, abyste ho následně na pánvi zprudka 
osmahli ze všech stran, dokud nezezlátne. 
Orestované ho hned vložte do předem na-
hřáté trouby. Výborného výsledku dosáh-
nete, když maso budete péct při teplotě 120 
°C. Bude se dopékat pomalu, a vy tak budete 
mít dostatek času vyndat ho z trouby včas, 

než se vysuší a přepeče. Nízká teplota za-
jistí, že růžová barva masa vydrží a nezmizí 
pár minut po nakrájení. Velmi chutné jsou 
k tomu opečené brambory, které již uvaře-
né dejte na pánev po masu. Ony tak krásně 
nasáknou šťávu. Můžete přidat tymián, roz-
marýn či jiné své oblíbené bylinky.

zvěřinovÝ Guláš
1 kg zvěřiny kančí, srnčí, dančí 
(např. kýta, líčka)
divoké koření
sůl a pepř
150 g másla
5 středně velkých cibulí
250 g anglické slaniny
kmín celý
rum
500 ml suchého červeného vína
1,5 – 2 l hovězího vývaru
citrónová šťáva
40 g hladké mouky

Divoké koření si můžete samozřejmě kou-
pit, ale jeho výroba není nijak složitá. Stačí 
vám jen 5 lžic černého pepře, 5 lžic celého 
jalovce, 15 bobkových listů a 5 lžic nové-
ho koření. Hotovou směs vložte do hrn-
ce a zalijte litrem vody. V momentě, kdy 
voda začne vřít, zmírněte plamen a vařte 
ještě zhruba půl hodiny. Následně odstav-
te, osolte a nechte vychladnout. Poté do 
vývaru ponořte celé maso a dejte na noc 
do lednice. Druhý den maso nakrájejte 
na kostičky, osolte a opepřete. Najemno 
nakrájenou cibulku společně s třemi lžič-
kami kmínu a jednou lžičkou soli osma-
hněte na másle. Až začne cibulka zlátnout, 

přidejte slaninu pokrájenou na kostičky 
a pár minut opékejte. Nakonec na pánev 
přidejte i maso. Až se ze všech stran za-
táhne, přilijte tři lžíce rumu a červené víno 
a cca 10 minut poduste. Poté maso vyjmě-
te a vlijte hotový hovězí vývar. Omáčku 

přiveďte k varu a následně zakápněte ci-
tronovou šťávou. Nyní si připravte světlou 
jíšku a tu vmíchejte do omáčky. Nakonec 
společně s masem duste ještě půl hodiny. 
Podávejte s houskovým knedlíkem. Chut-
ný je ovšem i s chlebem.
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inzerce

kAnČí s RozmARÝnem 
A šŤouchAnÝmi 
BRAmBoRAmi

kančí pečeně
10 ks větviček čerstvého rozmarýnu
100 g schwarzwaldské šunky
200 ml červeného vína
1 kg brambor
1 svazek jarní cibulky
200 g másla
200 ml smetany
špetka muškátového oříšku
sůl a pepř

Kančí pečeni jen lehce nakrojte na kotlety. 
Mezi jednotlivé plátky vložte větvičku roz-
marýnu a slaninu. Dejte do pečící misky 
a podlijte červeným vínem. Pečte při 150 
°C zhruba 3 hodiny. Nezapomeňte maso 

pravidelně přelévat výpekem a zhruba ka-
ždou půl hodinu otáčet. Poté si připrav-
te ingredience na šťouchané smetanové 
brambory. Ty oškrábejte a v mírně osolené 
vodě vařte doměkka. Mezitím si nakrájejte 

schwarzwaldskou šunku na kostičky, stej-
ně tak i cibulku a orestujte. Až se brambo-
ry uvaří, slijte je a do hrnce přidejte šunku 
s cibulkou, máslo, smetanu, sůl, muškáto-
vý oříšek a rozšťouchejte.

(red)
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Ochutnejte Chardonnay
První doušek vás přenese do vinařského ráje, kterým Burgundsko bezpochyby je. Kde takové místo najdeme? 

V samém srdci slunné Francie. A kde v Hradci najdeme nejlepší Chardonnay? Ve Vinárně Boromeum a ve Vinotéce 
u Mazlíka. Tam vám nabídnou víc než jeden lok.

chARdonnAy 
2012 z vinAřství 
michlovskÝ

Víno s přívlastkem pozdní 
sběr pro svou nejlepší chuť 
zrálo v sudech z francouz-
ského dubu na Mikulovsku. 
Po otevření tak můžete cí-
tit zralé žluté ovoce a tóny 
hruškového destilátu s vel-
mi příjemnou karamelovostí 
Crèmu brûlée. Výborně laho-
dí s ústřicemi či kanapkami 
s lehce zauzeným lososem. 
Tvoří také skvělou kombinaci 
s vyzrálými až tvrdými sýry.

chARdonnAy 
2017 z vinAřství 
václAv šAlšA

Harmonické víno s pikantní 
a jemně ovocnou vůní uzrálo 
na Slovácku. Jemná kořeni-
tost se šťavnatou kyselinou 
mu dává předpoklad k del-
šímu zrání v lahvi. Jeho plná 
a dlouho doznívající chuť se 
hodí k rybám, mořským plo-
dům a bílému masu. Suché 
víno s přívlastkem pozdní 
sběr je výtečné i k měkkým 
sýrům s bílou plísní, pašti-
kám a bílým omáčkám.

chARdonnAy 
2016 z vinAřství 
jindřich kAdRnkA

Nejen jeho zlatožlutá barva 
vás učaruje. V buketu to-
tiž dominuje vůně medu, 
ananasu a manga. Tóny 
máslových sušenek, vanil-
kového lusku a bílého chleba 
dotvářejí jeho plnou a ex-
travagantní chuť. V oblasti 
Mikulovska zrálo po celý rok 
v dubovém sudu, což dalo 
vzniknout velmi ušlechtilé-
mu suchému vínu s přívlast-
kem výběru z hroznů.

chARdonnAy 
2016 z vinAřství 
kRásná hoRA

Toto suché víno vás osl-
ní svou jasnou, sytě žlutou 
barvou. Když k němu přivo-
níte, ucítíte peckové ovoce 
s nádechem ořechů, vanilky 
a smetany. Pyšní se tedy vý-
raznou vůní, ale jeho chuť 
je krémová, doplněná o pří-
jemně silnou kyselinu. Vinaři 
doporučují jednu láhev ar-
chivovat, jen tak doceníte její 
plnou chuť, která vám v ús-
tech bude dlouho doznívat.

Vinotéka u Mazlíka doporučuje Vinárna Boromeum doporučuje

Chardonnay, coby jedna z bílých odrůd vin-
né révy, se těší celosvětové oblibě. Vznikla 
náhodným křížením odrůd Pinot a Gouais 
Blanc. Harmonická, elegantní a intenzivní 
– takové přívlastky hrdě nosí všechna vína 
z odrůdy Chardonnay. Láhev doporučuje-

me otevřít k mořským specialitám či po-
chutinám z bílého masa. Nejenže se pyšní 
nálepkou světové známosti a oblíbenosti, 
ale také se po celém světě i pěstuje. Do-
konce se jí daří i u nás. Vinaři z ní dokážou 
vyrobit vynikající suchá vína, vhodná také 

k archivaci nebo zrání v barikových sudech. 
Stejně tak i s tóny tropického ovoce se slu-
šivým zbytkovým cukrem, který je zatřídí 
mezi polosuchá či polosladká vína. Všem 
vínomilcům vykouzlí úsměv na tváři a bla-
ho na jazyku.
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Nevinně o ne-víně

Vinobraní je nejočekávanější vinohrad-
nický čas, kdy se celoroční práce na vi-
nici promění do své nejněžnější podoby. 
Nejprve se začínají sklízet aromatické 
odrůdy, jako jsou Irsai Oliver, Muškát mo-
ravský a Müller Thurgau. Z jejich hroznů 
se připravuje jeden z nejoblíbenějších 
nápojů u nás – burčák. Je tak prvním da-
rem vinné révy, které vinaři věnovali tolik 
úsilí, času a lásky. Pochutnávají si na něm 
všichni, i zarytí nevinaři. O tom, že bur-
čák je takové víno-nevíno, není třeba vést 
sáhodlouhé debaty. Burčák je pohádkou 
o budoucím vínu, jeho předzvěstí. Je totiž 
prvním krokem při výrobě vína. Poštěstí-li 
se vám tou dobu navštívit vinaře, můžete 
ochutnat burčák z jakékoliv odrůdy. Pokud 
budete mít toho štěstí více, možná okusí-
te i červenou burčákovou raritu, která je 
mimochodem také vynikající.

Ačkoli vinařský zákon říká, že se smí pro-
dávat už od poloviny letních prázdnin, 
tradičně se první rané odrůdy hroznů sklí-
zejí až o měsíc déle. Labužníci, toužící po 
burčáku, by proto měli raději vyčkat. Do 
letošního léta totiž platilo, že všechno dří-
vější je s velkou pravděpodobností mošt, 
vyrobený z dovozených hroznů například 
ze Srbska, Makedonie či Moldávie. Takový 
nápoj má být správně prodáván jako „čás-
tečně zkvašený hroznový mošt“. Označe-
ní burčák náleží jen nápoji vyrobenému 
z českých hroznů. Pravý burčák tak na-
šimi hrdly může protékat až v zářijových 
dnech. Ale kdoví jak to bude v dalších le-
tech.

To, že je burčák opravdu kvalitní, pozná-
me pouhým okem, a to podle jemných 
bublinek a pěny. Znamená to, že stále 
kvasí. Burčák z bílých hroznů se barví do 
mléčně žluté. Jakákoliv jiná barva svědčí 
o jeho nepravosti. Nahnědlá či příliš tmavá 
naznačuje, že výrobce ke kvašení použil 

Jaro, léto, burčák, zima. Září možná s trpkým úsměvem vítají školáci, leč vínomilci právě naopak. V momentě, kdy ve 
školách poprvé zazvoní, začíná sklizeň vína. A to znamená jediné – nastává čas burčáku. Ovšem pokud nadcházející 
léta budou stejně tropická jako to letošní, nabízí se pozměnit ve vinařském jazyce názvy ročních období na jaro, burčák, 

podzim, zima.

jablka namísto vína. Po napití bychom na 
jazyku měli cítit sladkokyselou chuť. Ani 
moc cukru, ani moc trpkých tónů. Pokud 
je na vás burčák příliš sladký, vyčkejte pár 
dní. Pakliže je příliš trpký, počkejte si pár 
měsíců, neboť jste ho právě prošvihli. Po-
zvolna se z něj totiž rodí mladé víno. Ne-
chali jste ho příliš dlouho kvasit, cukr se 
vytratil, naopak přibylo alkoholu. Co na-
plat, tak zase za rok.

Ačkoliv si můžeme jako národ připsat pr-
venství co do počtu vypitých litrů, chvála 
burčáku sahá i za naše hranice. Například 
v takovém Rakousku se mu říká Sturm, 
v Německu zase Jungerwein či Federwei-
sser. Úspěch sklízí i u našich slovenských 
bratov. Dál se ovšem nedostal. V ostatních 
zemích, a to včetně spousty vinařských 
velmocí, burčák nepijí a ani tento nápoj 
neznají.

„Napij ty sa račej vína, to je dobrá mede-
cína,“ řekl by správný Moravák a nelze ji-
nak, než mu dát za pravdu. Burčák má totiž 
blahodárný vliv na naše zdraví. Obsahuje 
v sobě velké množství minerálních látek, 
stopových prvků a vitamínů. Regeneruje 
tělo a podporuje srdeční činnost. Pravo-
věrní vinaři doporučují vypít ho tolik, ko-
lik máme litrů krve. S přihlédnutím k níz-
kému obsahu alkoholu by to neměl být 
žádný problém. Ovšem s ohledem na to, 
že významně urychluje trávení, by to už 
problém být mohl. Burčák příznivě působí 
i na cévní systém, vyživuje vlasy, pokožku 
a nehty. Sečteno a podtrženo, burčák je 
hotový tekutý zázrak. A tak ve jménu toho-
to léčivého a lahodného nápoje pozvedně-
te své sklenky a vychutnejte si podzim. Ale 
nezapomeňte – s burčákem se neťuká!

Adéla Němečková

podzim 2018 Gastro
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Za poznáním 
světa chutí vín

poznávAt nepoznAné

Zajít do vinárny na jednu láhev vína, o kte-
rém zaručeně víte, že vám bude chutnat, je 
chyba. Když si objednáte jen to, co lahodí 
vašim chuťovým buňkám, nepoznáte nové. 
Nabízí se tedy otázka – jak nejlépe poznat 
víno? Stačí navštívit vinný sklípek na Mora-
vě? „Tak poznáte víno jen od jednoho vina-
ře. Vyberte si region a zjistěte, jakým vínům 
se zde daří. Pak vyrazte na otevřené sklepy 
a porovnávejte,“ radí Petr Kupček a dodá-
vá, že třeba Mikulovu sluší Ryzlink vlašský 
a Pálava, Slovácku šikne Rulandské bílé či 
Ryzlink rýnský a Znojemsko se skvěle hodí 
k Veltlínskému zelenému.

jednA A dost
Je podzim a pozvánky nás lákají na jed-
no vinobraní za druhým. Ideální šance, jak 
poznat víno od různých vinařů. Jestli stej-
ně jako my běháte od jednoho k druhému, 
mícháte Pálavu s Tramínem a zapíjíte Char-

Pijete víno. Milujete víno. Znáte víno. Pijte a milujte ho dál, ale skutečně 
ho znáte? Chuť vína je bezbřehá a vinařský svět velký. Pít jen tří oblíbené 
odrůdy z vás znalce neudělá. „Vínem se musíte propít,“ láká do světa 
rozmanitosti vinných chutí Petr Kupček z Vinárny Boromeum.

donnay, je to podle slov Petr Kupčeka špat-
ně. „Jděte tam s tím, kterou odrůdu chcete 
poznávat. Tu poté ochutnávejte u každého 
vinařství, naladíte se tak na podobné nuan-
ce,“ vysvětluje. Vzdělávat se tímto způsobem 
můžete ale i mimo sezónu. Dva měsíce pij-
te třeba jen Sauvignon. „Ovšem zapomeňte 
na supermarkety a zajděte do vinárny nebo 
vinotéky na kvalitní přívlastková vína. Ta si 
poté vychutnávejte,“ zve čtenáře Quartieru 
do vinného světa.

doslovA zA hRAnice chutí
Česká a moravská vína už znáte. Zachutnal 
vám víc Ryzlink rýnský? Jeďte do Němec-
ka. Veltlínské zelené? Navštivte Rakousko. 
Chardonnay? Je t‘aime, le vin! Jedině v ko-
lébkách těchto vín poznáte jejich pravou 
chuť. Petr Kupček doporučuje také mezi-
národní soutěže. „Poté můžete říct, že vám 
chutnají například vína z Provence. Strávíte 
tři dny na výstavě, ochutnáváte jejich vína 
a porovnáváte stejné odrůdy z jiných zemí. 
Například takové Chardonnay z Francie ver-
sus Chille,“ vysvětluje.

chuŤ nevyČtete
Člověk pozná víno jedině tak, že se jimi bude 
pozvolna propíjet. A nejlépe každý den. 
Nezbytné je u toho přemýšlet chuťovými 
buňkami, ne mozkovými. Ty si zapamato-
vat a podle toho vybírat, které vám chutná 
nejvíce. „Etiketa a knížky vám nepomůžou. 
Chuť vína si zkrátka musíte vychutnávat,“ 
dodává Kupček.

Adéla Němečková
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AssenzA cAFé & tApAs:

Středomoří 
ve středu města

Majitel kavárny Jiří Bodlák potvrzuje, že 
takový byl záměr - přenést do Hradce jíd-
lo, pití a hlavně atmosféru, jíž se obvykle 
vracíme okouzlení z letních dovolených 
ve Středomoří. „Říkal jsem si, že už jen 
sám kvůli sobě bych si chtěl kdykoliv během 
roku sednout u lahve dobrého vína a talíře 
španělských tapas. A protože jsem v tom 
nebyl sám, milovníků středomořské pohody 
je u nás spousta, otevřeli jsme na pěší zóně 
kavárnu a tak trochu i restauraci Assenza,“ 
vysvětluje. Jeho podnik se rychle stal pří-
stavem fanoušků dobrého jídla a vína, které 
voní mořem.

Původním konceptem Assenzy byla káva, 
víno, tapas, zákusky. Plus něco navíc. Zájem 
hostů ale místní tým přesvědčil, že nabíd-
ku je třeba rozšířit. Velké popularitě se těší 
třeba snídaně – lahodná vajíčka na všech-
ny způsoby či nadýchané lívance, a to ve 
všední dny i o víkendech. Pokud máte čas 
vychutnávat první doušky a sousta nové-
ho dne bez zbytečného spěchu, je Assenza 
tou pravou kulisou pro vaše ráno. Nenech-
te se ovšem zmást - Assenza nebude vaší 
partnerkou jen pro chvilkové nepřítom-
nosti. Můžete s ní strávit i delší čas, třeba 
u klidného oběda nebo večeře. Novinkou 
letošního podzimu jsou čerstvé těstoviny, 
které jistě potěší nejen stávající hosty, ale 
i ty, kteří přemýšlí, kam vyrazit na skvě-
lý oběd či večeři nejen ve všední den, ale 
i o víkendu. Pokud jste k návštěvě Assenzy 
potřebovali důvod, právě jsme vám ho dali. 
Tak vzhůru do Středomoří ve středu města.

Emil Stelinger

Assenza. Co to vlastně je? Zalistujeme v česko-italském slovníku: nepřítomnost. Mrkneme do mapy: vesnička nedale-
ko Lago di Garda. Vyrazíme do hradeckých ulic: kavárna dýchající přímořskou pohodou, kde si s chutí dopřejeme ne-
přítomnost ve světě telefonů, e-mailů a spěchu. Assenza, jak ji Hradečáci znají, je skutečným ostrovem středomořské 

pohostinnosti s jednou lahodnou novinkou v nabídce – čerstvými těstovinami!
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Využijte speciální nabídku         
5 let záruka Renault

#NejlepšíNabídka
Renault KADJAR & CAPTUR

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními 
záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault KADJAR: spotřeba 4,9–8,0 (l/100 km), emise CO2 123–139 (g/km); Renault CAPTUR: spotřeba 
3,4–7,0 (l/100 km), emise CO2 95–127 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro 
homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
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duRAn cAteRinG:

Mistři chutě 
a servisu

V gastronomii se pohybujete už pat-
náct let. Může vás za ty roky ještě vů-
bec něco překvapit?
Málokdy. Když se to ale podaří, tak to stojí 
za to. Před pár lety jsme pracovali pro jed-
nu velkou stavební firmu, která každý nový 
projekt zahajovala rautem přímo na sta-
veništi. Jednou mi v deset večer, dvanáct 
hodin před akcí, zazvonil telefon s tím, 
ať raději přijedeme dříve, že tentokrát se 

V historickém vlaku i dvanáctimetrové díře v zemi. Manažer cateringu královéhradeckého restaurantu Duran Martin 
Kvak umí připravit špičkové občerstvení takřka kdekoli. Vynikající duranskou kuchyni a servis vozí na svatby, rodinné 

oslavy nebo firemní akce po celé republice. „Pořád hodně frčí svíčková, tu prostě umíme,“ říká se smíchem.

bude catering chystat „v díře“. Moc mou-
drý jsem z toho nebyl a kolegy už nechtěl 
budit, tak jsme druhý den vyrazili jako ob-
vykle kolem páté ráno. Jaké bylo moje pře-
kvapení, když jsem o dvě hodiny později 
zastavil autem v centru Prahy před dva-
náctimetrovou dírou s oploceným vjez-
dem akorát pro naše Iveco. Firma zrovna 
startovala stavbu čtyřpodlažní podzemní 
garáže a my měli přesně tři hodiny na to 

snést veškeré jídlo, sklo a porcelán pro 40 
lidí dolů po uzoučkých lešenářských scho-
dech. Naštěstí to dopadlo dobře, zvládli 
jsme to. Od té doby ale už bezpečně vím, 
co znamená „být v díře“ (smích).

Je pravda, že firmy se dnes předhá-
nějí v tom, kdo vymyslí pro své hos-
ty nápaditější pohoštění. Zajišťoval 
jste nějaký opravdu specifický „wow 

Martin Kvak a Jacqueline Moser z Duran Cateringu. Foto: Jakub Misík
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raut“, na který rád vzpomínáte?
Kdysi jsem chystal pětichodovou banketní 
večeři pro rakouské a německé klienty. Na 
tom by asi nebylo zas tak moc zajímavé-
ho, kdyby se nekonala v historickém vlaku 
a ještě k tomu za jízdy. Zkuste si na výhy-
bkách nalévat polévku (smích). Kuchyňka 
měla 2x2 metry a během pěti hodin jsme 
na trase Praha-Bratislava a Praha-Vídeň 
obsloužili třicítku hostů. Vzpomínám na 
to moc rád, protože to byla opravdu nád-
hera. Prvorepublikový design vagónů, vše 
ve dřevě, šampaňské a červený koberec.

Zajišťujete občerstvení na různé typy 
akcí, nejen na firemní akce, ale také 
na svatby a různé rodinné oslavy. Liší 
se nějak příprava, když jedete do fir-
my nebo naopak k lidem domů?
Obrovsky. U svateb nebo různých rodin-
ných sešlostí občas narážíme na mamin-
ky, které se s cateringem setkávají poprvé 
a mají pocit, že jim bereme role hostitelky. 
Snažím se jim vysvětlovat, že to tak roz-
hodně není, právě naopak. My jim právě 
poskytujeme ten komfort věnovat svůj čas 
hostům, povídat si s nimi, bavit se. Nemu-

sí ustavičně hlídat, jestli má každý všeho 
dost, jestli nedošly řízky nebo řešit, kdo 
přinese a narazí další sud piva. Catering 
je služba jako každá jiná. Snažím se kli-
enta vyslechnout, co od své akce očeká-
vá a k tomu napasovat občerstvení přes-
ně na míru. Podstatné je, aby byli všichni 
spokojení – hostitel i hosté. Ve výsledku 

je jedno, jestli chystáme raut pro deset 
lidí nebo šest set. Ať si říká, kdo chce, co 
chce, jakákoli společenská událost je po-
stavená na dobrém jídle. Každý si z akce 
druhý den pamatuje především to, jestli 
se na ní dobře najedl nebo ne. Duran má 
obrovskou výhodu, že jen na externí cate-
ringové akce má dva lidi a v zádech vyva-
řené kuchaře s dlouholetými zkušenostmi, 
kteří garantují kvalitu a jen tak něco je ne-
překvapí. Mně to dává obrovskou volnost 
v tom, že mohu klientovi vyjít vstříc, ať si 
objedná asijskou kuchyni, indickou nebo 
třeba mořské plody. Nutno dodat, že po 12 
letech, kdy Duran Catering funguje, už jde 
za námi silná tradice a klienti se vracejí. 
Vždycky mě potěší, když mě na akci od-
chytí host a řekne: to jsem rád, že vás tu 
vidím, to si dneska pochutnám.

Změnily se nějak postupem času po-
žadavky klientů, co teď nejvíce frčí?
Poslední roky vede zdravá strava, hodně 
zeleniny. Důležitou roli hraje lokálnost 
a sezónnost. Obecně ale u Čechů pořád 
nejvíc frčí klasika ozvláštněná něčím na-
víc. Třeba ne úplně běžným ovocem. Stá-
le jsou tak favority řízky, guláš a omáčky 
obecně. Ačkoli je pravda, že jak začali lidé 
více cestovat, začali také víc experimen-
tovat a už se tolik nebojí exotických chutí. 
Ze zkušenosti však vím, že když dáme na 
svatbě vybrat hostům z naší svíčkové a lo-

sosa, tak ti s lososem nakonec stejně závidí 
těm, co mají na talíři svíčkovou (smích). Je 
to za ty roky už taková naše „podpisovka“.

Jak se pozná opravdu dobře připrave-
ný catering?
Především tak, že hosté odcházejí spoko-
jení a nemají hlad. Snažím se klientům po-
radit, i co se množství jídla týče. Ze zku-
šenosti vím, kolik toho může sníst padesát 
a kolik stovka lidí. Dalším ukazatelem dob-
rého cateringu jsou zbytky. Možná si bu-
dete ťukat na čelo, ale po skončení akce 
by měla alespoň čtvrtina jídla zbýt. Máte 
tak jistotu, že ho bylo dost. S tím, že něco 
dojde, se pochopitelně počítá, určitě ale 
nesmí zmizet všechno. Se zbytky se samo-
zřejmě musí naložit tak, aby je mohl hosti-
tel ještě druhý den zkonzumovat.

Ve své gastronomické kariéře jste 
si chvíli vyzkoušel i roli kuchaře. To 
musí být u manažera cateringu velká 
výhoda.
Vyzkoušel jsem si takřka všechno, od číš-
níka přes barmana až po kuchaře a výho-
da to určitě je. Když je příležitost nebo 
potřeba, rád se o jídlo starám, dochucuji, 
zdobím. Taková multifunkčnost se hodí. 
Hlavně doma (smích).

Michaela Zumrová

„Každý si z akce pamatuje 
především to, jestli se na ní 

dobře najedl nebo ne.“
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Počasí 
na draka

„Draku, dráčku, leť si vzhůru, leť až do ne-
bes, jen mne neodnes!“ Určitě je znáte. Ty 
malebné obrázky českého venkova od Jo-
sefa Lady, kde si klučíci v barevných rádi-
ovkách na kopci pouští veselé draky. I když 
se u nás pouštění dračích létavců těší velké 
oblibě už bezmála pět set let, kořeny této 
záliby sahají mnohem hloub. Možná vás 
to překvapí, možná ne, ale draci k nám 
prapůvodně „přiletěli“ ze starověké Číny. 
Vyráběli se z bambusových hůlek a hed-
vábí a měli zastrašovat nepřítele stejně 
jako ptáky škodící v rýžových plantážích. 
V ostatních asijských zemích, kam se poz-
ději toto umění rozšířilo, nabírala výroba 
draků mnohdy až duchovní rozměr. Věřilo 
se, že draci jsou jakýmsi spojením mezi lid-
mi a jejich bohy. Právě jejich prostřednic-
tvím lidé děkovali za vydařenou úrodu. Bě-
hem rituálních slavností na sebe dokonce 
brali podobu různých bájných stvoření. Na 
nebi se tak potkávali nejen draci, ale také 
hadi či ryby. Vedle kultovního poslání plnili 
i funkci symbolickou, stali se ekvivalentem 
dobrého zdraví a dlouhého života, chránili 
před nemocemi a zlými duchy.

Jen u toho to ale nezůstalo, postupem času 
se draci začali využívat k dalším účelům. 
Když pomineme, že děti s nimi poletovaly 
po polích, stali se také věrnými poslíčky 
mezi vojáky. Doručovali vše - od zpráv až 
po munici nebo taky v závratné rychlosti 
40 km/h táhli kočár až s pěti lidmi. Tento 
vynález si nechal roku 1826 patentovat jistý 
pan Polock. A na jakém principu si myslíte, 
že započal vývoj letadel? Prvenství tohoto 

Znáte to, podzim a jeho těsný přívlastek jménem vítr. Je všudypřítomný, 
neodbytný a protivný. Šlehá do tváří, cuchá účes a drze bere slova z úst. Ovšem 
jednu výhodu tyhle povětrnostní podmínky přece jen skýtají – jsou ideální na 
pouštění usmívajících se dobráků s třásněmi místo uší a mašlemi na ocasu.

nápadu se přisuzuje bratrům Wrightovým. 
Jejich draci, kteří dokázali unést člověka, se 
zapsali do historie odvážných experimen-
tů. Ovšem cenu za nejnebezpečnější pokus 
s drakem by se značným náskokem vyhrál 
roku 1752 Benjamin Franklin, který díky 
němu dokázal, že blesk je vlastně elektřina. 
A jak na to přišel? Koncem provázku uvázal 
draka ke klíči u dveří. Když pak drak vy-
stoupal až do bouřkových mračen, Franklin 
zahlédl jiskření a ucítil prudký náraz - to 
jak sjel blesk po provázku až ke klíči.

„Pouštění draků je nudné a infantilní,“ ne-
řekl by vám dnes určitě žádný Japonec. 
V Japonsku se totiž pořádají velké dračí 
bitvy. Úkolem drakobijce je zůstat poslední 
ve vzduchu. Protože ten zkrátka vyhrává. 
Jak toho ale dosáhnout? Ideální je pomazat 
si provázek lepidlem a obalit ho ve směsi 
najemno rozdrceného skla a písku. Pak už 
jen stačí dostat se do těsné blízkosti sou-
peřova dračího letounu a přeříznout vlečné 
lanko. Na stejném principu se dračí turnaje 
donedávna konaly i v Pákistánu. Jelikož ale 
někdo sem tam v zápalu boje přišel o prsty, 
tak tuto (pro nás Evropany nevinnou dět-
skou zábavu) nakonec zakázali.

Přestože může být někdy pouštění draka 
na draka, nenechte se odradit! Běžte chy-
tit ten správný vítr a zkroťte jeho sílu. Na 
chvilku si budete připadat jako na obráz-
cích Josefa Lady, a to i bez typické čapky.

Adéla Němečková
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Podzim: Sázím, sklízím

Však to znáte. Hrabání spadaného listí 
z trávníku, zastřihávání odkvetlých rostlin, 
rytí záhonů...prostě podzimní klasika na 
zahradě. Zejména to hrabání listí nebere 
konce a vydrží vám na celý podzim, bohu-
žel ne jen v měsíci s příslovečným jménem 
listopad. Práce na zahradě je však v tomto 
ročním období mnohem víc. Už spisovatel 
a vášnivý zahrádkář Karel Čapek v Zahrad-
níkově roku poznamenává, že říjen je mě-
síc vysazování a přesazování.

Mirek Jiránek z hradecké architektonické 
a realizační společnosti New Visit to po-
tvrzuje. „Na tom se nic nezměnilo. Třeba 
ovocné stromy se tradičně vysazují spíše 
na podzim, přes zimu zakoření a na jaře 
už směřují veškeré síly do koruny,“ vysvět-
luje Jiránek, proč je na podzim ten pravý 
čas vysadit třeba takovou jabloň. Pokud 
se chcete zjara procházet mezi barevně 

Podzim je druhé jaro. Ne, nepřeskočilo nám. Na zahradě totiž platí, že na podzim se příroda začíná probouzet k nové-
mu životu a je potřeba jí pomoct. Jak to jde dohromady s příslovečným ukládáním k zimnímu spánku? Moc ne. Ale 
věřte, že když se zařídíte podle našich rad, budete si mnout ruce v rukavicích, až se vás jaro zeptá, co jste dělali na 

podzim. Nebo vlastně o druhém jaře.

kvetoucími záhony krokusů nebo tulipá-
nů, nesmíte na ně na podzim zapomenout. 
Cibuloviny se totiž sázejí od září do listo-
padu v závislosti na druhu. Tak třeba tuli-
pány si počkají až do druhé poloviny října. 
„Čisté a suché cibule sázíme do hloubky 
6-12 cm. Jednoduchá pomůcka je pamato-
vat si, že jednotlivé cibulky vkládáme tak 
hluboko, aby nad samotnou cibulkou zůsta-
la vrstva zeminy o stejné výšce, jako je výš-
ka cibule,“ radí Mirek Jiránek, jak nezasadit 
příliš nízko či vysoko.

Něco je s podzimem radno na zahradu za-
sadit, něco jiného naopak sklidit. Nebo spíš 
uklidit. Ne všichni obyvatelé vaší zahrady 
se těší na první mrazíky či snad dokonce na 
sníh. Teplomilné rostliny je tak potřeba na 
zimu zaopatřit, aby se dočkaly jara. Větši-
nou jde o rostliny, které nám dělají společ-
nost na terasách či balkonech v květináčích 

– ty je nejlepší přenést do zimních zahrad 
nebo skleníků. Jde třeba o v poslední době 
populární olivovníky, které sice vydrží bez 
úhony i minus osm stupňů, krátkodobě do-
konce i nižší teplotu, nicméně v teple jim 
bude zaručeně nejlíp. Postarat se v tomto 
ohledu musíme i o běžné středoevropské 
rostliny, jež sice zimu snášejí lépe než je-
jich exotičtí sousedi, ale přece jen se bez 
našeho zásahu neobejdou. Postačí zateplit 
jejich květináče polystyrenem, jutou nebo 
i obyčejnou bublinkovou folií. A hlavně je 
i v zimě zalévat, protože mráz vysušuje.

Zalít je ostatně potřeba i celou zahradu. 
Když se poštěstí a během září a října prší, 
nemusíte si s extra závlahou příliš lámat 
hlavu. Rozhodne-li se však letní sucho zů-
stat i na podzim, je třeba nechat zahradu 
lehce přihnout z konve. Co se trávníků 
týče, vydatnou zálivku si ušetřete až na po-
slední hnojení. Účinné látky se díky tomu 
dostatečně rozpustí a nezůstanou v trávě. 
„Kdo má automatickou závlahu, poslední 
zalévání ho čeká před zazimováním zavla-
žovačů. Obecně ale platí, že od listopadu už 
se trávník bez vaší péče obejde. Stačí mu 
ranní rosa a děšťovka,“ říká Mirek Jiránek.

Už vyrážíte s kyblíkem a motyčkou vstříc 
svým zahrádkářským povinnostem? Ještě 
vydržte a vezměte s sebou i nůžky. Pokud 
jste totiž hrdými majiteli nebo přinejmen-
ším provozovateli zahradního jezírka, měli 
byste před prvními mrazy věnovat pozor-
nost i jemu. Dobrou zprávou je, že nepěs-
tujete-li na jeho březích kdovíjak choulos-
tivé exotické rostliny, stačí je opravdu jen 
ostříhat – na jaře vyraší znovu. Kdy je ide-
ální čas, poznáte jednoduše. Květiny pros-
tě zvadnou a veškerá síla se přestěhuje do 
kořenů.

Michal Šeba & Michaela Zumrová
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mountField hk:

Play-on!

Pocházíte z Hradce, hokejově jste zde 
vyrostl a odehrál i historicky první 
extraligový zápas. Když jste pověsil 
hokejovou kariéru na hřebík, vrátil 
jste se sem a vydal se na trenérskou 
dráhu. Hradec máte zřejmě v srdci.
Tomáš Martinec: Ano, hradecký hokejový 
klub je pro mě taková alma mater. Tady 
mě naučili hokej. Rád vzpomínám na časy, 
kdy jsem hrál v mládežnickém týmu a poté 
v dospělém. Byť v něm to bylo jen krátce, 
pouhé dva roky. V prvním roce jsme vy-
bojovali extraligu a ve druhém jsem si v ní 
zahrál. Hradeckému klubu hodně dlužím. 

Nová sezóna, nový trenér, nový kapitán, z velké části i nový tým. Máme tedy očekávat i zcela nový hokej? „Být aktivní, 
dávat hodně gólů, co nejméně jich dostávat, být úspěšní v zápasech a vyhrávat,“ shrnul své plány nový trenér hradec-
kého hokejového klubu Mountfield HK Tomáš Martinec. „Jsme připraveni a troufám si říct, že velice dobře,“ mluví za 

celý tým jeho kapitán Petr Koukal.

Snad mu to alespoň částečně splatím, 
když vytrénuju kluky k dobrému hokeji.

Předtím jste asistoval několika kou-
čům a trénoval mládež. Znáte tak 
převážnou část týmu jako své brusle. 
Víte třeba, že některá ze strategií ne-
fungovala. Máte tedy oproti ostatním 
trenérům velkou výhodu.
Tomáš Martinec: Měl jsem štěstí být 
k ruce opravdu vynikajícím trenérům. Učil 
jsem se od nich a věřím, že jsem nyní při-
pravený vést hradecké hokejisty já. Nemů-
žu ale říct, že by některá ze strategií bylo 

lepší než jiná. Vždy záleží na týmu a jed-
notlivých hráčích. Nynější kádr prošel 
velkou obměnou a zůstali zde povahově 
skvělí kluci a zkušení hráči starší genera-
ce. Přišla také spousta mladých hokejistů. 
Všichni výborně spolupracují, a tím mám 
práci značně usnadněnou. V tom spatřuji 
tu velkou výhodu.

Vy jste zase pardubický odchovanec, 
jak vnímáte rivalitu Hradce a Pardubic?
Petr Koukal: Začal jsem ji vnímat až bě-
hem loňské sezóny. Když jsem před šesti 
lety hrál ještě za Pardubice, žádné hoke-

Pátý přípravný zápas s Orly Znojmo na domácím ledě.
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jové nepřátelství mezi městy neexistovalo. 
Poté jsem odešel na pět let do Ruska. Mi-
nulý rok jsem se s ním tedy setkal poprvé. 
Z mého pohledu je ale atmosféra při těch-
to zápasech výborná a pokaždé je stadion 
vyprodaný. A pokud tomu rivalita hraje do 
karet, pak jen tak dál (smích).

Trenér se zmínil o obměně mužstva 
a příchodu mladých hráčů. Věříte oba 
spíš v sílu mládí než ve zkušenost 
starších?
Petr Koukal: Na tohle neexistuje jedno-
značná odpověď. V loňské sezóně byli hrá-
či průměrově starší a zkušenější, protože 
vedení chtělo po předloňském semifinále 
tým značně posílit. Tím, že Jarda Bednář 
ukončil kariéru a některým hráčům ne-
prodloužili smlouvu, muselo mužstvo ob-
měnou projít. Jsou tu starší hráči, střední 
generace a mladší. A osobně si myslím, že 
většina klubů má týmy takto sestavené. 
Navíc, o věku to není. Důležitější je týmová 
spolupráce a výsledky na ledě.
Tomáš Martinec: S Koukym naprosto 
souhlasím. Vždy záleží na výkonu daného 
hráče a jestli mu je 26, nebo o deset víc, 
nehraje žádnou roli. Myslím si, že nyní 
máme dobrou kombinaci hráčů. Ti starší 
mají výborný charakter, a mladší se tak od 
nich mohou hodně naučit.

Václav Sýkora měl od vedení daný cíl 
– tým se musí probojovat do finále. 

Toho však nedosáhl, proto skončil. 
Nebojíte se, že když neuspějete, také 
skončíte?
Tomáš Martinec: Nebojím, protože nyní 
máme dlouhodobý plán, který jsme si 
s vedením stanovili již před sezónou. 
Najíždíme na pětiletý cyklus, ve kterém 
postupně zapracujeme mladé hráče, hra-
decké odchovance. Ti tak porostou vedle 
starších a zkušenějších, jak jsem již říkal. 
A toho nedosáhneme za rok či dva. Je to 
běh na dlouhou trať. Nic se však nemě-
ní na tom, že i v této sezóně chceme být 
úspěšní a každý zápas vyhrát.

Jste připraveni na novou sezónu?
Petr Koukal: Troufám si říct, že velice 
dobře. Příprava probíhala jako v předcho-
zích letech, jen ozvláštněná o nové prvky. 
Byla zkrátka upravená trenérovým před-
stavám naší prezentace při zápasech. Zá-
těžovým testem bude Liga mistrů, kde se 
ukáže, nakolik jsme připravení.

Jaké představy má tedy trenér?
Tomáš Martinec: Jedna věc je představa 
a druhá, jak to poté vypadá na ledě. Ale 
resumé je takové, že chceme hrát aktivní 
a hodně bruslící hokej. Najet na odlišný 
systém, než jsme hráli loni. Více ofenziv-
ní než defenzivní. Zakládám si na praco-
vitosti a soudržnosti týmu. Zkrátka hrát 
moderní hokej.

Moderní hokej?
Tomáš Martinec: Být aktivní, dávat hodně 
gólů, co nejméně jich dostávat, být úspěš-
ní v zápasech a vyhrávat.

Vrátím se k Lize mistrů. Četla jsem, 
že letos berete soutěž vážněji. Co se 
změnilo od loňska?
Petr Koukal: Loni bylo mužstvo posklá-
dané k jednomu jedinému cíli, a to vyhrát 
extraligu, nebo se minimálně probojovat 
do finále. Proto se na soutěži Ligy mistrů 
nedostavily výsledky a nepostoupili jsme 
ani ze základní skupiny. A ve finále z toho 
nikdo nedělal velkou tragédii, jelikož to 
nebyl hlavní cíl. Prioritou byla extraliga. 
Letos už to tak není a vedení by si před-
stavovalo minimálně postup do play-off.

V roli kapitána jste již potřetí. Před 
Hradcem v Pardubicích, pak i v Rus-
ku. Máte to velitelství zřejmě v krvi.
Petr Koukal: Neřekl bych. V Pardubicích 
to na mě ve finále spíš spadlo, protože Petr 
Čáslava odešel po měsíci a půl kapitánství 
do Švédska. A trenéři tehdy ukázali na mě. 
Rozhodně ale netvrdím, že je to nějaká 
stěžejní funkce. Jsou persony vyššího ka-
libru, které v podstatě nemusejí promluvit 
a celá kabina pochopí, co svým pohledem 
myslí. Kapitánství je jen formalita, pravi-
dlo, bez kterého bychom nemohli hrát. 
Hokej stojí hlavně na kolektivu a komuni-
kaci. A kdyby tým nechtěl táhnout za jeden 
provaz, žádný kapitán s tím nic neudělá. 
Pak je to jen pouhé písmeno C na dresu.

Jak se volí kapitán?
Tomáš Martinec: Standardně ho volí ve-
dení a trenéři. Nyní jsme ale udělali výjim-
ku a hráči si zvolili kapitána sami. Všichni 
jsme tuto volbu ale předpokládali. Byla 
nejlepší možná. Petr je přirozený vůdce, 
respektovaný celým týmem. Myslím si, že 
kapitánský dres obléká ten správný hráč.

A pak, že to nemáte v krvi. Jaké pro 
vás bylo nahradit Jaroslava Bednáře? 
Přece jen v Hradci začínáte teprve 
druhou sezónu a hned v roli kapitána.
Petr Koukal: Nahradit Jardu? To asi nikdo 
nedokáže a ani se o to pokoušet nehod-
lám. Jarda je jeden z těch hráčů, kteří jsou 
nenahraditelní. Specifický člověk, výborný 
hokejista a vůdce. Spíše se budu snažit po-
kračovat v jeho stopách, ale nahrazovat ho 
určitě neplánuji.

Adéla Němečková 
foto: archiv Mountfield HK

„Chceme hrát 
moderní hokej.“

Trenér Tomáš Martinec

Kapitán Petr Koukal
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Fc hRAdec kRálové:

Letní příprava není 
žádná dovolená

Alespoň v létě fotbalistům trochu 
ulevujete, nebo do toho naopak šla-
pete mnohem víc?
Razím heslo - za žádnou cenu nepolevit! 
Co bych to byl za trenéra? Navíc, co v létě 
pochytí, na podzim jako když najdou. Ač-
koli, na rozdíl od zimní přípravy, která trvá 
dvakrát tak dlouho, není v té letní dostatek 
času na zlepšování kondičky. Během léta 
jsou zase kvalitnější terény, takže se více 
zaměřujeme na herní část. Pilujeme takti-
ku, styl a strategii. Tvrdá příprava potom 
probíhá až v zimním období, ale to nezna-
mená, že v létě nic nedělají, to v žádném 
případě! Se mnou taky nikdy nikdo nejed-
nal v rukavičkách. Což si pak člověk nese 
po celý život a odráží se to i v koučování.

To zní, jako byste používal jenom bič.
Ne, nejsem žádný diktátor (smích). Pou-
žívám jak bič, tak i cukr. Umím pochválit, 
motivovat, ale i zkritizovat a trestat. Podle 
toho, co si zaslouží. Vy jste třeba na naši 
schůzku přišla o pět minut pozdě, a to by 
už u mě neprošlo. Jako redaktorka jste si 
vysloužila jen zlý pohled, zatímco jako fot-
balistka byste už klikovala (smích). Ono ale 
i mnoho klidu je na škodu. Když se mi zdá, 
že je v kabině až moc dlouho poklidná at-
mosféra, musím je trochu vyburcovat, pro-
brat, aby mi neusnuli na vavřínech. Samo-
zřejmě ale vždy spravedlivě.

Léto – čas dovolených. Pro mnoho z nás naprostá samozřejmost. U fotbalistů už to tak samozřejmé není. Ba co víc, 
téměř vyloučené. Ti každý den vybíhali na hřiště a v plné polní se honili za míčem. Pod vedením nového trenéra Zdenka 
Frťaly jsou připraveni vykopnout do nové sezóny. „Používám bič i cukr,“ prozrazuje v rozhovoru své tréninkové metody.

Zdáte se mi jako kouč, který nikomu 
nic nedá zadarmo – jak hodnotíte let-
ní přípravu? Jste spokojený?
Po všech stránkách splnili mé očekávání. 
I jejich zdravotní stav byl nadstandardně 
dobrý, všichni nastoupili a nikdo se vážně 
nezranil. Řekl bych, že makali na sto pro-
cent. Ale možná to bylo tím, že jsem tu 
nový, a tak se chtěli předvést. Na druhou 
stranu – je to jejich koníček a zároveň živo-
bytí, měli by do toho jít s plným nasazením 

za každé situace. A nemělo by to být o tom, 
že za jiného kouče nechtějí trénovat, nebo 
naopak makají mnohem víc. Uvidíme, jak se 
předvedou dál.

Stává se, že to flákají?
Stějně jako existují různé typy lidí, jsou 
i různé typy hráčů. Někdo má radši léto, 
někdo zimu, někdo maká na sto procent, 
jiný hledá výmluvy, a takový je sám proti 
sobě. Protože tréninky, příprava, zápasy, 

Zdenko Frťala
hlavní trenér FCHK
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inzerce

celkově fotbal není o tom, že musí, ale že 
je to baví. Když nemají zájem nebo nechtě-
jí, tak se nikdy nikde neprosadí. V případě, 

že nepracují, jak mají, následuje pokárání. 
Nechceme je však za žádnou cenu nutit, 
ale naopak motivovat. Chtíč musí vycházet 

z nich. Na druhou stranu by to vedlo k po-
rážce trenéra, kdyby hráči nepracovali, jak 
on píská. Oni jsou výsledkem jeho práce. 
Všechno je to o tom – najít společnou řeč.

Zmínil jste se, že jste tu novým hlav-
ním trenérem. Našel jste tedy s fotba-
lovým Hradcem společnou řeč?
Rozhodně, jinak bych tu nebyl. S vedením 
FC HK máme stejný cíl – sestavit tým, který 
v budoucnu postoupí do ligy a bude v ní hrát 
důstojnou roli. Tým postavím na zkušených 
hráčích, nikoliv ze zvučných jmen. Prostor 
dostanou i mladí hráči, odchovanci Hrad-
ce. A takový kádr chci poté stabilizovat. To 
jsou mé vyhlídky na příští tři roky. Dle mého 
názoru Hradec dosahuje ligových parame-
trů, až tedy na malšovický stadion (smích). 
Nicméně, schválené výběrové řízení na 
dodavatele stavby je pro nás další pozitiv-
ní impuls a motivace. S novým stánkem už 
hradeckému fotbalu nic chybět nebude. To 
samé říkám i hráčům – jestli vám klub dává 
všechno, vy mu to musíte vrátit. Nejde je-
nom přijímat, musíte i dávat.

Adéla Němečková 
foto: archiv FC HK
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Rlc slAviA hRAdec kRálové:

Jak bolí ragby

Mají srdce jako lev. Hradecký ragby league 
tým hraje nejvyšší českou soutěž Rugby Le-
ague. V současné době i jako lvi bojují o co 
nejlepší umístění v základní části. Klub vznikl 
roku 2011 a je jediným v Hradci Králové. Tré-
nují dvakrát týdně, a to vždy hodinu a půl. 
Pokaždé má trénink jinou formu, záleží, na 
čem je v danou chvíli potřeba zapracovat. 
Tento se skládal z rozcvičky, trénovaní sklá-
dek, obrany a přihrávek, následovaný samot-
nou hrou.

Pro začátek je potřeba zahřát tělo. Postavili 
jsme se tedy do vyznačeného pole a rukou se 
snažili dotknout kolene druhého hráče. Ten, 
kdo prohrál, dělal tři angličáky, tři kliky nebo 
tři dřepy. Poté se vrátil zpátky do hry. Během 
chvíle se veškeré mé snažení změnilo spíše 
na hru, kdo dřív uhne. Velmi rychle jsem totiž 
pochopila, že šance dotknout se něčího ko-
lene je naprosto nulová. A prakticky jsem tak 
těch angličáků, kliků a dřepů udělala ze všech 
nejvíc. Po vysilujících deseti minutách jsem si 
myslela, že rozcvička je u konce. Jenže ne-
byla. Rozdělili jsme se do čtyř týmů, seřadili 
se za sebe a každý běžel po vyznačené délce 
dráhy. V půlce si lehl, opět se zvedl a době-
hl. Vždy první čtyři členové z každého týmu 
museli být synchronní. Na tomto cvičení se 
skvěle trénuje sehranost a týmovost, protože 
spolu musíte komunikovat. „Jdeme, lehnout, 
zvednout a jdeme,“ křičíme jednoduché po-
vely a čtyři běžíme jako jeden muž. „V ragby 
musí tým neustále spolupracovat, a to jak při 
bránění, tak i útočení. Proto je komunikace 
mezi hráči velmi důležitá,“ vysvětluje trenér 
Ladislav Cintler.

Po protažení svalů přišlo na řadu poměřová-
ní jejich síly. Ve dvojicích jsme se snažili dát 
druhému facku, ale zároveň ji nedostat od 
něj. K mé velké úlevě se tréninku zúčastnila 

Když se řekne mlýn a  skládka, vybaví se mi naprosto běžné asociace. Ve světě ragby však tahle slova dostávají 
naprosto jiný význam. Zajímalo mě, jak ragbisté trénují. Procházku růžovým sadem jsem nečekala. Ale to, co jsem 
zažila, předčilo svým způsobem všechny moje sportovní zkušenosti. Čím? Intenzitou, nasazením, odhodláním, silou, 

týmovostí tohohle sportu. Seznamte se, tohle je ragby, sport jako žádný jiný.

i jedna hráčka, byly jsme tak rovnocennými 
partnery. Facku jsem nedostala, ale ona taky 
ne. Poté následoval druhý úkol: postavit se, 
jako kdybyste chtěli tančit ploužák. Vůbec 
jsem do té doby netušila, že ragby jsou vcel-
ku přítulným a romantickým sportem. Záhy 
mě však tato domněnka opustila. V tomto 
postavení jsme trhnutím museli dostat své-
ho „partnera“ z jeho místa, zatímco on se vší 
silou snažil tam zůstat. Po silovém tréninku 
nezbývalo než se naučit správnou techniku 
skládky.

Skládka znamená zastavit běžícího hráče 
s míčem. „Buď ho obránci zastaví a on se udrží 

na nohách, anebo ho složí na zem. Vesměs ale 
dochází k tomu druhému,“ ujasňuje mi trenér 
s tím, že se nyní naučím, jak správně narážet. 
„Hlavou zeď neprorazíš,“ směje se mi kapitán 
týmu Jan Heininger po mém první pokusu. 
Abych si neodrovnala krční páteř, nechala 
jsem si raději poradit. První rada zní: naráží 
se ramenem, nikoliv hlavou. Druhým pravi-
dlem je mít vepředu stejnou nohu, jako je ra-
meno, kterým do protihráče vrážíte. A vždy 
směřujete do úrovně pasu. Při nárazu musíte 
obejmout hráče těsně kolem stehen, tím ho 
zafixujete a složíte k zemi. Lehnete si na něj 
a znemožníte mu jakýkoliv pohyb. „Je to ta-
kové mazlení,“ přirovnává kapitán tvrdý sport 
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k něžné činnosti a já nesouhlasně kroutím 
hlavou. Po natrénování správného narážení 
došlo i na samotné skládky, kdy jsme se nej-
dříve střídali ve dvojicích a pak utvořili dva 
týmy. Vyzkoušela jsem si tak složit i chlapa. 
Bylo to více k smíchu než správně a asi po 
padesáté skládce jsem pády na zem přestala 
počítat. Spadnout tolikrát během půlhodiny 
se mi zajisté nepodařilo, ani když jsem se 
učila chodit.

Když jsem se trenéra ptala na pravidla hry, 
k mému zděšeni mi odvětil, že to nejlépe 
pochopím při hře samotné. Aniž bych stihla 
cokoliv namítnout, už jsem stála v lajně se 
svými spoluhráči. V každém týmu musí být 
13 hráčů. Utkání začíná výkopem ze středu 
hřiště. Ten tým, co získá míč, se ho snaží 
dostat do soupeřova brankoviště. Hráč běží 
s míčem vždy dopředu, nikdy ne do stran ani 
vzad. Dozadu si jen přihrávají. Za koncovou 
čáru položí balon, tím skórují a získávají čtyři 
body. Útočící tým má na položení šest po-
kusů. „To znamená, že šestkrát může bránící 
mužstvo některého z hráčů složit,“ vysvětluje 
mi trenér a upozorňuje, že položit míč lze už 
po první skládce. Poté se hra otáčí na dru-
hou stranu. „Ve chvíli, kdy je hráč ve skládce 
a je složen k zemi, nebo rozhodčí uzná, že se 
skládka už nikam nehýbe, zapíská. V tu chvíli 
obránci hráče pouští, sudí řekne číslo skládky, 
celá obrana couvá deset metrů a nechá útok 
rozehrát,“ doplňuje. Jak se ale rozehrává, mi 
zapomněl říct. V domnění, že správně roze-
hraju hodem míče svému spoluhráči, jsem si 
vysloužila další pobavené pohledy. „Položíš 
ho na zem a nohou odkutálíš k hráči, který 
stojí za tebou,“ ukazuje mi. V průběhu hry 
mi neušlo, že trenér při pískání páté skládky 
vždy zvedá ruku. „Pokud útočící tým ví, že po 

páté skládce nepoloží, tak míč vykopne. Tím 
se posune více dopředu a zabere větší území. 
Hra se poté otáčí, a oni tak mají více prostoru 
k obraně,“ vykládá trenér.

Mám strach z míče, což jde ruku v ruce s tím, 
že chytání nepatří mezi mé silné stránky. Při 
jedné přihrávce jsem míč nechytila, a tak 
ho získali protihráči. Díky tomu jsem ale 
poznala druhý způsob rozehrání, tzv. mlýn. 
Šest hráčů na každé straně se do sebe za-

vážou pažemi. V první řadě jsou tři hráči, ve 
druhé dva a v poslední jeden. Zespodu si pak 
prohodí míč z jedné strany na druhou.

Oficiální zápas trvá 80 minut a rozděluje 
se na dva poločasy. Ragby se hraje na hři-
šti stejných rozměrů, jako je to fotbalové. 
„Jen za koncovou čárou je navíc takzvaná try 
zóna, kam se pokládá balón,“ podotýká tre-
nér. „Po každém položení má tým k dispozici 
bonusový kop na Háčko. Říká se mu kon-
verze. Když prokopne, připisují se týmu dva 
body. Když neprokopne, nic se neděje. Zkrát-
ka nevyužil situaci,“ dodává kapitán. Háč-
ko je speciální brána pro ragby, kdy svým 
tvarem připomíná písmeno H. Na bránu se 
kope také po penaltě nebo v případě, kdy je 
potřeba rozhodnout vyrovnaný zápas.

„Ragby rozhodně není pro každého, musíte 
na to mít náturu,“ uzavírá kapitán. A já mohu 
jen souhlasit. Míč se mi nepodařilo položit, 
zato sebe ano. Ještě několik dní po tréninku 
neexistoval pohyb, který by mě nebolel. Na 
můj vkus je v tomto sportu přemíra kon-
taktu, a to jak s hráči, tak i se zemí. Raději 
se budu držet v bezpečí fanzóny, a to třeba 
hned 22. září, kdy si poměří své síly s Orly 
Havlíčkův Brod.

Adéla Němečková 
foto: Jakub Misík
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hRAdeČtí lvi FBc sion:

Nikdy se nevzdávej!

Vaše volba kdysi v začátku padla na 
florbal. Zajímal vás, byl dostupný, 

Na začátku byla parta nadšenců, která měla velké srdce a ještě větší touhu dělat florbal a učit děti, že v životě i ve 
sportu jde víc o týmovost a odpovědnost než o medaile a slávu. Florbalový klub Hradečtí lvi vznikl jako jeden z kroužků 
Domu dětí a mládeže Nová generace, který se zrodil při Základní škole J. A. Komenského, zřizované KC Sion. Celkem 

rychle se stal kroužkem nejpočetnějším a také nejúspěšnějším. A to mu vydrželo dodnes.

nebo to mělo jiný důvod?
LH: Vybraly si ho samy děti. Když jsme za-
ložili základní školu Sion, přemýšleli jsme, 
jak nejlépe zaplnit volná odpoledne našich 
žáků. Většina dětí chtěla především sporto-
vat. Dali jsme jim tedy na výběr z několika 
sportů a vítěz byl jasný – florbal. Tenkrát to 
byl hotový boom a hodně je bavil. Neměli 
jsme však ani pořádné hokejky. Hrály pro-
to s těmi nejlevnějšími, gumovými. Dnešní 
děti by se divily, s čím vším jde florbal hrát 
(smích).

Takže za zrodem florbalového klubu 
stálo nadšení samotných dětí?
LH: V podstatě ano. Druhým rokem jsme 
se zaměřili už přímo na florbal a otevře-
li samostatný kroužek. Ze začátku do něj 
chodily jen děti z naší základní školy, ale 
pak se k nám začaly hlásit i ostatní. Kluci 
si postupně kupovali vlastní hokejky, a to 
nás jako trenéry, učitele a zároveň i rodiče 
dětí donutilo se ve florbale lépe orientovat. 
Za našeho dětství u nás florbal samozřejmě 
nebyl a já sám jsem jako malý hrál basketbal.

Leoš Heger
ředitel Domu dětí a mládeže 
Nová generace

Dominik Sova
trenér florbalového klubu 
Hradečtí lvi
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Nebylo pro vás složité učit se v do-
spělém věku novému sportu?
LH: Nebylo, protože mě to bavilo a nejen 
mě. Samozřejmě, že na pár úskalí jsme 
narazili. Například pravidla, jak správně 
trénovat a povědomí, co je pro tento sport 
důležité. Týmové sporty mají však jednu 
velkou výhodu, mají mnoho společného, 
tudíž jsem v něm mohl uplatnit i prvky 
z basketbalu. Tím mám na mysli různé 
strategické postupy – jak bránit, jak být 
v pohybu.

Kam se klub za dobu své existence 
posunul?
LH: Když děti začaly mít potřebu zápasit 
a nechtěly už jen trénovat, domlouvali 
jsme si s ostatními kluby přátelské zápa-
sy. Pak přišla na řadu i oficiální soutěž, do 
které jsme se ve třetím roce od založení 
klubu přihlásili.
DS: A loni jsme pokryli už všechny katego-
rie. Máme tedy skupinu nejmenších nebo-
li přípravku, dále tým elévů, mladší žáky, 
starší žáky, dorost, juniory a muže.
LH: Jak ti kluci rostli, vznikala tím při-
rozeně každý rok nová a nová kategorie. 
A tak se pomalu začal tvořit i klub samot-
ný. Vymysleli jsme mu jméno – Hradečtí 
lvi FBC SION. Lvi hlavně proto, že pokaždé 
bojujeme jako lvi až do konce, a dali jsme 
si ho také do znaku. Naše heslo zní: Nikdy 
se nevzdávej!
DS: Nikdy jsme nějak netlačili na pilu, 
nenutili se hrát jen na výkon, ale přesto, 
nebo možná právě proto, jsme to dotáhli 
do krajského přeboru.

Říkáte, že jste netlačili na pilu, pokud 
jde o výkon. Na co se tedy soustředí-
te?
DS: Neženeme se za florbalovými úspěchy 
a z proher si neděláme těžkou hlavu. Sa-
mozřejmě, že děti v zápalu hry florbal pro-
žívají, chtějí vyhrávat, ale medaile fakt ne-
máme na prvním místě. Chceme v dětech 
budovat chuť hrát a nehledět na to, v jaké 
části tabulky se zrovna umístily.
LH: Jde nám především o děti. Chceme jim 
věnovat svůj čas, aby oni ten svůj strávily 
smysluplně. Florbal a obecně sport vnímá-
me jako prostředek, jak ukázat dětem ten 

správný směr. A zároveň je učíme týmovos-
ti. Když dostanou gól, aby nesváděly vinu 
na konkrétního hráče, ale uvědomily si, že 
za to nese odpovědnost celý tým. A to se 
nedá naučit jinak než na hřišti.

Jaké vize má tedy tým, který se neže-
ne jen za medailemi?
LH: Chceme v této taktice pokračovat i na-
dále. Hrát a trénovat florbal pro radost. 
Prostřednictvím sportovní disciplíny vést 
děti k lepšímu, kvalitnějšímu a smyslupl-
nějšímu životu. Chceme, aby z nich vyrost-
li lidé, kteří se nebudou hroutit z prohry, 
budou umět překonávat těžkosti a týmově 
spolupracovat. Samozřejmě se nebrání-
me jakýmkoliv posunům a sportovním vý-
sledkům, to by bylo u sportovců zvláštní 
(smích).
DS: Mým úkolem a vizí bezpochyby je 
zkvalitnění florbalové přípravy. Nemám na 
mysli spoustu nových pouček, které budu 
chtít aplikovat. Jde o jednu zásadní věc. 
Učení se nových dovedností a návyků je 
o dost efektivnější, když se hráč cítí dobře 
u toho, co dělá a je dobře přijímaný ve sku-
pině. Do budoucna tedy chci dále rozvíjet, 
prohlubovat a utužovat vztahy mezi hráči. 
Také v nadcházející sezóně otevíráme sa-
mostatnou tréninkovou jednotku pro roz-
voj pohybové a kondiční stránky hráče.
LH: Abych to shrnul – našim dlouhodobým 
cílem je bavit se florbalem, rozvíjet poten-
ciál našich hráčů, jak lidský, tak florbalový, 
a samozřejmě se rozrůstat co do počtu ak-
tivních členů.

Adéla Němečková 
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AtelieR sAlon dAGmAR popová:

Místo pro umění 
a krásu žen

„Tento prostor není určený jen pro ženy 
a mé klientky, každý den tu mají dveře ote-
vřené i pánové a milovníci umění,“ vysvět-
luje majitelka s tím, že salon je také gale-
rií. „Jsem původní profesí kadeřnice, ale do 
umělecké sféry mě to vždy táhlo více. Umě-
ní mne zkrátka fascinuje. Rozhodla jsem se 
tedy svou lásku rozšířit o další radost,“ pro-
zrazuje svůj záměr Popová.

Salon, a zároveň galerie, se každé dva měsí-
ce obléká do jiného kabátku. Dagmar Popo-
vá otevřela svůj ateliér v lednu tohoto roku 

V jedné z uliček starého Hradce najdeme tak trochu jiný salon. Jeho majitelka Dagmar Popová v něm snoubila dvě své 
životní vášně. Zde mezi obrazy a užitým uměním dotváří ženskou krásu.

a od té doby se tu vystřídalo již několik 
současných umělců. Hned v únoru se zde 
představil malíř, herec a kaskadér Martin 
Hub, a vernisáží tak zahájil první umělec-
kou výstavu. Nesla název Pocity. Na konci 
května vystavila své obrazy také malířka 
a právnička Kateřina Ranná, která pochází 
z velmi významné rodiny malířů. Její otec 
Emanuel Ranný se ve své tvorbě odkazuje 
na poezii Jana Skácela. „Řekla bych, že její 
obrazy jsou velmi intuitivní. Sama autorka 
říká, že maluje především v okamžicích, kdy 
se cítí přeplněná okolním světem,“ vzpomí-
ná Popová na výstavu Veritas.

Každý rok se zde během dne otevřených 
ateliérů budou pořádat i různé řemeslné 
workshopy. Například letos v červnu si ná-

vštěvníci mohli vyzkoušet vlastní tvořivost, 
když si ozdobili zrcadlo s umělkyní Lenkou 
Giovannini. „Překvapilo mě, že můj původní 
úmysl, tedy vystavovat jen pro radost, získal 
zcela nový rozměr ve chvíli, kdy se díla za-
čala i prodávat,“ nechává se slyšet majitelka 
ateliéru a salonu.

A co dalšího byste si rozhodně neměli ne-
chat ujít? Až do půlky října v galerijních 
prostorách vystavuje své malby duchov-
ních krajin malířka a také duchovní porad-
kyně Kateřina Pfeiferová. „Na toto téma zde 
15. září proběhne i komentovaná prohlídka 
dané výstavy s hudebním doprovodem,“ 
zve Popová čtenáře Quartieru. A dodává, 
že odpoledne v rámci akce Zažít město ji-
nak si tu návštěvníci vyzkoušejí i malování 
mandal. Poté bude až do konce roku ateliér 
patřit Miroslavu Prouzovi a jeho výstavě fo-
tografií, nesoucí název Mirror. Prozradíme, 
že leitmotivem expozice bude, jak dyslek-
tik nahlíží na svět skrz objektiv. Vernisáž se 
uskuteční 16. října. Zúčastní se jí mimo jiné 
i spisovatel Ondřej Neff a těšit se můžete 
také na krátké divadelní představení. Půjde 
o autorskou hru Les Clichés od divadelního 
souboru Atelier Theatre Gybon při Gymná-
ziu B. Němcové.

„Do budoucna bych se chtěla věnovat také 
módě,“ prozrazuje svůj sen o designérském 
obchodu s oblečením. Přičemž první vla-
štovkou je navázání spolupráce s módní 
značkou PONER, kterou obléká například 
modelka Veronika Kopřivová či Andrea Ve-
rešová nebo moderátorka Adéla Banášová.

Adéla Němečková

Dagmar Popová
majitelka ateliéru
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V práci jako doma

„V New Visit jsme přesvědčeni o tom, že 
vztah panovníků, osobností, ale i majitelů 
firem ke kultuře prostředí je vyjadřován 
skrze jejich sídla, parky, zahrady. Proto je 
nabídka reprezentativního vzhledu zahra-
dy sídla či domova naší nosnou filozofií,“ 
říká Tomáš Jiránek ze společnosti New Vi-
sit, která stojí za oceňovanými realizacemi 
veřejných prostor jako jsou například Ty-
ršovy sady v Pardubicích nebo Lázeňský 
park v Poděbradech. V portfoliu mají ale 
i řadu soukromých objektů – autosalony, 
obchody, showroomy. „Nesmíme zapo-
mínat ani na vztah obchodník-zákazník. 
Obchodní domy, nákupní centra i malé ob-
chůdky se víc a víc vybavují krásnou zelení, 

Také máte občas pocit, že v práci trávíte víc času, než na své vlastní adrese? O to příjemněji byste se na svém pracovi-
šti měli cítit. O tom, že pohoda a spokojenost souvisí s kvalitou prostředí, ve kterém se pohybujeme, totiž není pochyb. 
„Stále více majitelů a manažerů firem si uvědomuje, že v příjemném prostředí se zaměstnancům lépe pracuje a podá-

vají lepší výkony,“ shoduji se Tomáš a Mirek Jiránkovi z architektonické a realizační společnosti New Visit.

aby lákaly více zákazníků a ti se zde cítili 
příjemně,“ doplňují bratři Jiránkovi s tím, 
že cílem je zdravý, bezpečný a estetický 
veřejný prostor. Náměstí, park, ulice nebo 
nábřeží mají sloužit především k relaxa-
ci a povzbuzení, a ve stejné míře to platí 
i v soukromém sektoru.

Z komerčních objektů a prostor můžete 
práci společnosti New Visit vidět třeba 
ve Fashion areně v Praze, ve volnočaso-
vém centru Na Fialce v Říčanech u Prahy 
a na mnoha firemních sídlech, například 
exteriéry autosalonů společnosti Olfin Car 
v Hradci Králové, Trutnově a Choustníko-
vě Hradišti.

Toužíte svou firmu také zvelebit? V New 
Visit s vámi celou realizaci naplánují a do-
táhnou do zdárného konce. Společnost pro 
své zákazníky vyhotovuje architektonic-
ké návrhy ve formě konceptuálních skic, 
architektonických studií, dokumentací pro 
územní a stavební řízení až po dokumen-
tace realizační či dílenské. „Jsme vybave-
ni aktuálními programy pro projektování 
i rozpočtování. Kromě vhodné skladby rost-
lin, což je základem zeleně kolem nás, do-
dáváme klientům i potřebný servis kolem 
těchto ploch. Provádíme rovněž komplexní 
profesionální péči o veřejný prostor, parky 
a zahrady,“ dodává Mirek Jiránek.

Michaela Zumrová

Úspěšné realizace komerčních prostor v podání společnosti New Visit z Hradce Králové. 
Foto: archiv New Visit
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Bytové designérky Lucie a Vendula z Pardubic. Foto: Jakub Misík

Harmonie 
v každém detailu

Jedna si perfektně rozumí se šicím strojem, druhá se zase trpělivě ohání čalounickou pistolí. Znají se dvacet let, 
a ačkoli se ne vždy na sto procent shodnou, dohromady tvoří harmonický tým. A harmonickou, do posledního detailu 
vyladěnou, udělají i vaši ložnici, obývák, recepci či zasedačku. Seznamte se s bytovými designérkami Lucií a Vendulou 

z Pardubic, které pod značkou Harmony Living jako jedny z mála v Česku ovládly umění tapetování interiérů látkou.

Když se řekne tapetování látkou, 
představím si statného řemeslníka 
s kyblíkem lepidla, žebříkem a rolí pa-
píru s textilií v ruce. Jak je to ve vašem 
případě?
Vendula: Tuhle představu má u nás větši-
na lidí a kdo čeká statného řemeslníka, má 
opravdu smůlu (smích). Žebřík vozíme, to 
souhlasí, lepidlo ani papírové tapety ale ne. 
Tapetujeme hezky postaru. Látku vypínáme 
do dřevěných rámů, což má oproti klasické-
mu lepení spoustu výhod. Zeď dýchá, tape-
tovat lze všemožné povrchy od omítek přes 
beton až po umakart, nevadí nerovnosti ani 
díry. Navíc látkou tapetovaná stěna lépe izo-
luje zvuk i teplo.
Lucie: Oproti lepeným tapetám dokážeme 
docílit také plastičtějšího efektu, místnost 

se stává okamžitě útulnější. Vybraná látka se 
navíc dá použít i na další dekorace v prosto-
ru – ať už jde o polštářky, přehozy, závěsy 
nebo potahy. Lze to krásně kombinovat.

Tato technika u nás není příliš ob-
vyklá, moc lidí se jí tu profesionálně 
nevěnuje. Kde jste se ji naučily?
Vendula: Od úžasné paní hraběnky Diany 
Sternbergové, majitelky zámku v Častolovi-
cích. Dlouhá léta žila v Anglii, kde se živila 
jako úspěšná bytová designérka. V zahra-
ničí je tapetování touto metodou poměrně 
běžný způsob dekorování interiérů. Po na-
vrácení rodového majetku většinu často-
lovického panství v tomto stylu zařídila. 
S Lucií jsme shodou okolností na zámku 
tou dobou pracovaly a měly to štěstí se od 
ní hodně naučit. Právě častolovický zámek 
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tapetování látkou nakonec hodně zpopu-
larizoval. Jakmile to jednou vidíte naživo 
a sáhnete si, zamilujete se. Často se nám 
stává, že si nás klient objedná, vytapetuje-
me mu jednu stěnu „na zkoušku“ a zane-
dlouho volá, že chce celou místnost. Je to 
návykové (smích).

Jaké prostory nejčastěji tapetujete?
Vendula: Nejčastěji obýváky a ložnice. 
Tam mají klienti pocit, že jsou zdi nejmé-
ně namáhané. Ze zkušenosti ale víme, že 
to tak není. Látkové tapety doporučujeme 
paradoxně na místa, která dostávají více 
„zabrat“. Třeba dětské pokojíčky, které 
se zákazníci bojí tapetovat, aby děti látku 
neumazaly nebo jinak neponičily. Pokud 
ale nevyberete vyloženě čistě bílou, ale 
naopak látku se vzorem, není na ní vidět 
prakticky nic a děti jsou ( jako) v bavlnce.
Lucie: Z nebytových prostor jsou nádher-
né cukrárny, kavárny, různé čekárny nebo 
dětské koutky. Takto vytapetovaný pro-
stor totiž navozuje pocit útulna, bezpečí, 
klidu a v neposlední řadě výrazně vylep-
šuje akustiku. Zajímavým prvkem pro řadu 
firem je i možnost natisknout na látku 
vlastní motiv, fotografii nebo logo. Když 
jste hodně kreativní, můžete si nechat na 
stěnu vypnout i jednobarevné plátno, a to 
si finálně vlastnoručně pomalovat.
Vendula: Klienti mají někdy pocit, že látkové 
tapety se hodí tak akorát na zámek. Podle 
mě jim to však náramně sluší třeba v chalu-
pách, ale i v moderních nebo industriálních 
interiérech. Zjemňují je, zútulňují, vytváří 
pocit domova.

Vaše práce ale není jen o tapetová-
ní, realizujete kompletní návrhy in-

teriérů včetně doplňků vybraných 
a zhotovených přesně na míru a přá-
ní klienta. Jací jsou Češi ve výběru, 
frčí spíše extravagance nebo nená-
padnost?
Lucie: Dlouhodobě vítězí nenápadnost, pří-
rodní vzory a barvy. Nejčastěji chtějí skandi-
návský styl a také Provance. Z materiálů pak 
vede bavlna a len. Ten máme hodně rády.
Vendula: Čas od času se nám stane, že chce 
klient od obojího trochu. V ten moment 
většinou doporučujeme vybrat decentní 
tapetu a k tomu extravagantnější polštáře, 
závěsy – zkrátka doplňky, které jdou rychle 
vyměnit, když dostanete chuť na jiný styl. 
Pokaždé je to ale čistě individuální, záleží, 
o co si daný prostor v tu chvíli řekne. Řídí-
me se zkrátka pocitem.
Lucie: Tím, jak tapetujeme dlouho, umí-
me, myslím si, dobře poradit. Za dvacet let 
v oboru už víme, jak bude vybraná látka 

vypadat v celé ploše, jestli se vzor nebude 
nepříjemně míhat před očima nebo splývat. 
K tomu navrhneme a posléze i samy zho-
tovíme vhodné doplňky, ať už to jsou balo-
nové závěsy, římské rolety a tak podobně.
Co na své práci milujete nejvíc?
Vendula: Okamžitý výsledek. Přijedeme 
do prostoru, kde jsou holé zdi, a když jde 
všechno podle plánu, za den máme vytape-
továno, tedy částečně zařízeno.
Lucie: Souhlasím, je úžasné za sebou oka-
mžitě vidět výsledky svojí práce. Navíc po 
nás nezůstává nepořádek. Ráno přijedeme, 
tapetujeme, měříme, stříháme a večer zase 
spořádaně odjedeme a nikdo po nás ne-
musí dva dny lítat s hadrem v ruce (smích). 
Ideální, pokud toužíte po rychlé změně, 
která ale bude opravdu vidět.

Michaela Zumrová
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pRospánek:

Spěte si na vysoké 
noze

jAko v přepychovém 
hotelu

Zavzpomínejte, kdy naposledy jste se lu-
xusně vyspali? Tak a teď si představte, že 
takhle byste mohli strávit každou noc. Po-
kud tedy ve vaší ložnici nebude chybět kon-
tinentální postel. Víte, co se o ní říká? Že se 
v ní spí jako v pětihvězdičkovém hotelu. Na 
rozdíl od běžných postelí nabízí mnohem 
větší komfort – je totiž vyšší a v posledních 
letech se stala hotovým trendem. Oblibě 
se těší nejen u nás, ale především u našich 
západních sousedů. Zamilovali si ji také ve 
Skandinávii, Nizozemsku či za velkou louží. 
A není divu – rozhodně totiž má co nabíd-
nout a získá si vás na první ulehnutí.

pohodlí nAdevše
Výška – to je to, oč tu běží! Díky ní se vám 
bude večer krásně uléhat a ráno zase leh-
ce vstávat. Navíc, čím výše ležíte od podla-
hy, tím méně se nadýcháte prachu, jenž se 
drží u země, stejně jako chladný vzduch. 
Kontinentální postel dělá výjimečnou také 
její prověřená konstrukce, která zajišťuje 
maximální pohodlí. Vrchní matrace zajistí 
pocit měkkosti, nosná perfektně rozloží 
tlak a podporu těla i páteře a pružinový 
rám dodává celé konstrukci přirozenou 
tuhost a odrazovou pružnost. Snoubení 
těchto tří částí učiní váš spánek a snění 
královským prožitkem, které nenaruší ani 
to nejmenší zrnko hrášku.

Práce, šéfové, domácnost, děti – stres má mnoho podob. A není dne, kdy bychom se mu vyhnuli. Po každodenním ma-
ratonu povinností si každý zaslouží dostatečný odpočinek. A nejlépe toho dosáhne kvalitním spánkem. Ovšem pozor, 
není postel jako postel. Pokud chcete být neustále v kondici a bez migrény a bolavých zad se postavit každodenním 

výzvám, dopřejte svému tělu takové lůžko, které mu zaručí nejvyšší možné pohodlí.

peRlA ložnice

Kontinentální postel si vás kromě poho-
dlného ležení získá i svým vzhledem. Bez 
nadsázky se stane ozdobou vaší ložnice. 
Její výhodou totiž je, že si ji můžete nechat 
uzpůsobit přesně podle vašich představ, 
na míru. „Pokud se vám tedy nelíbí postele 
z katalogů, nevadí. Přijďte na naši prodejnu 
v Hradci Králové či Pardubicích a na chvíli 
se staňte designéry. Sami si můžete zvolit, 
jaké čelo, čalounění, typ prošívání či barvu 

nožiček chcete,“ říká Ondřej Bacík, obchod-
ní ředitel společnosti ProSpánek. Tak si 
vytvoříte vlastní originální kousek a pouhý 
pohled na něj vám vykouzlí úsměv na tvá-
ři. A co teprve až do něj ulehnete! Žádné 
chmury si už na vás nepřijdou. Usínejte si 
na „vysoké noze“ - pohodlně, elegantně 
a s noblesou!

Adéla Němečková
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nAdAČní Fond AQuApuRA:

Šťastná sedmička

Už sedmé narozeniny letos slaví Na-
dační fond Aquapura manželů Staň-
kových, který jako první a zatím 
jediný pomáhá pacientům s trom-
boembolickou chorobou. Změnilo se 
podle vás od té doby vnímání této 
nemoci?
Nechce se mi věřit, že už je to sedm let. 
Za tu dobu se udělalo spousty dobré prá-
ce, dokonce spousty kvalitní práce, kte-
rá má pozitivní dopad na celou populaci. 
Myslím, že během těch let došlo k určité 
„popularizaci“ tromboembolie, povědomí 
o této nemoci se podle mého názoru hod-
ně rozšířilo. Čím dál častěji se toto téma 
objevuje v médiích, a to je určitě dobře. 
Spousta informací existuje i na internetu, 
ale tam už musí být člověk obezřetnější. 
Občas mě jímá hrůza, co se tam dozvím.

Například?
Zrovna nedávno jsem se dočetl, že když 
absolvujete dvanáctihodinový let, stačí 
vám vzít si aspirin a prevenci trombózy 
je učiněno zadost. Podobných nesmyslů 
bych vám mohl říct víc. V takových chví-

Spolupráce předního českého hematologa doc. MUDr. Petra Dulíčka, Ph.D. a Nadačního fondu Aquapura trvá už sedm 
let. Společně pomáhají pacientům s poruchami srážlivosti krve, přispívají na kvalitnější léčbu v nemocnicích a šíří osvě-
tu. Té kvalitní totiž pořád není dost. „Nedávno jsem se dočetl, že vám při dvanáctihodinovém letu stačí vzít si aspirin 
a prevenci trombózy je učiněno zadost. No, čeká nás ještě hodně práce. Aspoň na dalších sedm let,“ říká s úsměvem 

uznávaný lékař.

lích si vždycky uvědomím, že nás čeká ješ-
tě hodně práce. Aspoň na dalších sedm let!

Prostřednictvím Aquapury ale osvě-
tu hojně šíříte, například na střed-
ních školách i mezi samotnými lé-
kaři.
Je to jeden z našich cílů šířit povědo-
mí o této nemoci, avšak s racionálními 
daty. Není záměrem zbytečně vířit pani-
ku a hysterii, proto se soustředíme právě 
třeba na středoškolačky, snažíme se jim 
v klidu a za pomoci pravdivých informací 
a dat vysvětlit, o co jde, jaké jsou rizikové 
faktory, na co by si měly dát pozor. Je to 
jedna z našich cílových skupin.

Dívky a ženy užívající hormonální 
antikoncepci patří do rizikové kate-
gorie. Jsou ženy obecně náchylnější 
ke vzniku krevních sraženin?
Roli hraje mnoho faktorů, významnně 
především dědičnost. Obecně řečeno jsou 
ženy náchylnější k trombózám v produk-
tivním věku. Těhotenství samo o sobě je 
fyziologicky trombofilní stav, ale jinak 
tam významná vazba na pohlaví není. Ve 
starším věku mají zase naopak vyšší riziko 
opakované trombózy muži.

Letos jste v hradecké fakultní ne-
mocnici oslavil 30 let lékařské praxe. 

Změnil se za tu dobu váš typický pa-
cient, je mladší?
Předně děkuji, že jste mi připomněla, že už 
patřím do starého železa (smích). Pacient 
se ani tak nezměnil, spíše možnosti léčby 
za ta léta výrazně pokročily. Před zhruba 
šesti lety se dokonce objevila léčiva v tab-
letách, tudíž už pacienty nutně nemusíme 
trápit injekcemi do břicha. Za těch třicet 
let se také významně změnily názory na 
pohybový režim pacientů. Dříve byli je-
dinci s jakoukoli trombózou ihned hos-
pitalizováni s tím, že musí dodržovat klid 
na lůžku. Dnes je to přesně naopak, pokud 
se tedy nejedná o ty nejzávažnější případy 
tromboembolie. Velkým pokrokem bylo 
také poznání etiologie (hledání a výklad 
příčin, pozn. red.) nemoci. Když jsem na-
stupoval, nejčastější vrozené trombofilní 
stavy tehdy nebyly ještě vůbec popsány. 
V neposlední řadě prošlo velkou změnou 
i vnímání rizik již zmiňované hormonální 
antikoncepce. Když se k nám na začátku 
90. let rozšířila, gynekologové ji předepi-
sovali bez jakéhokoli omezení. V momen-
tě, kdy pak mladé ženě diagnostikovali 
tromboembolii, vůbec nepomýšleli na to, 
že by v tom mohla být souvislost.

Michaela Zumrová

doc. MUDr. 
Petr Dulíček, Ph.D.
garant nadačního fondu
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zlomové osmiČky
František Emmert

Milovníci historické literatury a litera-
tury faktu, navíc se smyslem pro symbo-
ly, zbystřete! V jedné knize najdete vše 
o osudových letech československé his-
torie s osmičkou na konci. Kdo zakládal 
republiku v roce 1918? A kdo ji rozbíjel 
roku 1938? Jak třeskutý byl mráz, který do 
Československa přinesl únor 1948? A co 
všechno znamenal srpen 1968? Klíčové 
momenty československé historie, které 
se navždy zapsaly do dějin našich národů. 
Texty plné faktů a dobové snímky ilustrují 
zlomové osmičky.

život podle lucie
Lucie van Koten

Krátce po maturitě se rodačka z malé ji-
hočeské vesnice vdává za holandského 
učitele a vědce, stěhuje se s ním do italské 
Florencie a doprovází ho napříč Evropou. 
Do Čech se vrací sice zcestovalá a s dob-
rou angličtinou, ale zároveň neukotvená 
a plná touhy po požitcích svých vrstevní-
ků. Krach manželství jí mění život, a tak 
hledá cesty, jak se uživit tím, co umí a co 
ji baví. Kniha o tom, že minulost je třeba 
brát s humorem, přítomnost se sebeú-
ctou, budoucnost s vděkem…a vždy u toho 
skvěle vypadat!

kde spí luFŤáci
Ivanka Devátá

Knížka, která voní po odcházejícím létu. 
Protože luftu, tedy čerstvého vzduchu, je 
ve městě proklatě málo, zavede oblíbená 
česká spisovatelka své čtenáře z města ven 
- na hory, k rybníku, k moři… A spát se bude 
všemožně – pod širákem, ve stanu, horské 
boudě, na chatě či chalupě, ale i pohodlně 
v hotelu a penziónu. A protože jsou chvíle, 
kdy člověk unikne z každodenního shonu, 
tak vzácné, pojí se k nim i spousta milých 
a úsměvných vzpomínek. Vzpomínek na 
blízké, rodinu, přátele a kolegy, kteří zrov-
na byli lufťáky.

Knihy 
do pelechu
Podzim je časem, kdy se náš život ze zahrad, teras a balkonů přesouvá zase 
na nějaký čas zpátky dovnitř. Do pohodlí křesel, lenošek, gaučů a postelí. Po-
kud toužíte po společníkovi, který nebude mít dvě nohy, ale čtyři rohy (ovšem 
nebudou to dva čerti vyhlížející předčasně Mikuláše), připravili jsme pro vás 
tipy na knižní parťáky, kteří vás nezklamou.

Tipypodzim 2018
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vzpomínky nA 
Budoucnost
Erich von Däniken

Nové vydání světového bestselleru, který 
byl přeložen do dvaatřiceti jazyků a dočkal 
se i filmové verze. Otázky, které si autor 
pokládá, jsou dnes už dobře známé. Odkud 
se vzaly technicky dokonalé monumenty, 
které bychom ani dnes, vyzbrojení poznat-
ky moderní vědy, nepostavili? Co zname-
nají staré kresby podobné kosmonautům? 
Byli to „bohové“, či mimozemšťané, kteří 
oplývali neuvěřitelnými vědomostmi po-
třebnými k zvládnutí náročných staveb, jež 
lidstvo ohromují po staletí?

nejlepší BRitské 
kRimipovídky
Maxim Jakubowski (ed.)

Milujete Vraždy v Midsomeru a Sherlocka 
Holmese? Pokud vám detektivní příběhy 
z ostrovní země přirostly k srdci, nevyne-
chejte soubor dvaačtyřiceti krimipovídek, 
pečlivě vybraných britskou editorskou le-
gendou Maximem Jakubowskim. Nabízí 
výběr toho nejlepšího ze současné žánrové 
tvorby. Na jeho stránkách se potkává noir, 
příběhy s prvky psychothrilleru i komorní 
detektivní případy. Seznamu autorů vévodí 
Lee Child a Neil Gaiman, ale nalezneme na 
něm i další zvučná jména včetně nositelů 
prestižních žánrových cen.

Emil Stelinger

ve třiceti (popRvé) sinGle
Lisa Daily

Kniha, kterou provází nálepka „Vtipná ro-
mance pro fanoušky Bridget Jones“. Může 
být laťka tohohle žánru ještě výš? Hlavní 
hrdinka Alex je úspěšná interiérová desig-
nérka a stejně úspěšné je i její manželství… 
do té doby, než se jí manžel Michael přizná, 
že je gay. Aby Alex našla opravdového muže 
svých snů, bude se muset naučit proplou-
vat bouřlivými vodami moderního randění, 
k čemuž jí má dopomoci poněkud neorto-
doxní partička známých včetně neomalené 
politické poradkyně, energicky masochis-
tického jogína a osmdesátileté vyznavačky 
marihuany.

Čtyři dohody
Don Miguel Ruiz

Hledáte inspirující čtení, recept na štěstí nebo si prostě jen chcete přečíst slavnou knihu? 
Čtyři dohody bývají označovány za praktického průvodce osobní svobodou. Ve svém nej-
slavnějším díle odhaluje don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které nás připravují 
o radost a vedou k zbytečnému utrpení. Čtyři dohody, založené na staré toltécké moud-
rosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek 
svobody, opravdového štěstí a lásky.
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mít premiéru 4. října. Film o muži, který 
kšeftoval s osudy lidí a jehož předlohou byl 
příběh skutečné postavy. Tu skvěle ztvárnil 
Jiří Macháček. Další český film, Zlatý pod-
raz, natočil Radim Špaček a scénář vznikl 
také podle skutečné události. Příběh o váš-

nivé lásce, basketbalu a životě ve stínu po-
litiky. Děj filmu začíná v roce 1938 a hlavní 
linii tvoří osudová láska mladého právníka 
a sportovce Franty (Filip Březina) k taneč-
nici Michelle (Patrycja Volny), se kterou se 
seznámí na poválečném Mistrovství Evropy 

Před více než třiceti lety vznikl film Predá-
tor. A tenkrát to byl pořádný nářez. Nyní 
se opět vrací na naši planetu a dokazují, 
že jsou jedni z největších lovců ve vesmí-
ru a ve srovnání se svými předchůdci navíc 
mnohem silnější a chytřejší než kdykoliv 
předtím. Premiéra sci-fi akčního thrilleru 
Predátor: Evoluce vtrhne do kin 13. září.

Plejádu českých filmů odstartujeme sním-
kem převážně pro ženy. Filmovou komedii 
Po čem muži touží uvedeme v předpre-
miéře v rámci Dámské jízdy již 19. září. 
Hvězdně obsazený film (A. Polívková, 
J. Langmajer, T. Pauhofová, J. Havelka, 
L. Vlasáková a další) slibuje, že se u něj za-
ručeně pobavíte. A jaké další české filmy ho 
budou následovat? Například drama Toman 
od režiséra Ondřeje Trojana, které bude 

Predátor: Evoluce, distributor: CinemArt

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě 
multikin cinestar

Plátno září nejen 
v září

Léto a  prázdniny skončily. Všichni jsme se vrátili zpátky z  dovolených či chalup a  děti do školních lavic. To ale 
neznamená, že se přestaneme bavit. My vám k tomu pomůžeme náloží filmů na velkém plátně a se skvělým zvukem. 
Podzim bude ve znamení zejména českých filmů různých žánrů, ale ani americká studia nezahálela a budou jim 

zdárně sekundovat. Nebudu vás dlouho napínat!

Po čem muži touží, distributor: CinemArt Toman, distributor: Falcon Zlatý podraz, distributor: Falcon
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inzerce

je v plánu 11. října. Druhý film v mém hle-
dáčku je Bohemian Rhapsody s premiérou 
1. listopadu. Popisuje hudební dráhu i ne-
kontrolovatelnou životní spirálu Freddie 
Mercuryho od založení skupiny Queen až 
po památný koncert Live Aid v roce 1985.

Nesmím ale zapomenout ani na naše nej-
menší. Yeti: Ledové dobrodružství je film, 
při kterém se zasměje celá rodina. Tenhle 
chlupatý dobrák se v něm na vlastní oči 
přesvědčuje, že záhadné bytosti, známé 

jako „lidé“, opravdu existují. Do hradeckého 
CineStaru na něj můžete zajít 27. září, nebo 
v předpremiéře o čtyři dny dřív v rámci 
Dětské neděle.

Druhý animovaný film, který jsem pro vás 
vybral, se jmenuje Grinch. Známý zelený 
mužík zkrátka nesnáší Vánoce a rozhodne 
se je opět zničit. To, že se mu to úplně ne-
podaří, je jasné. Těšit se na něj můžete ve 
čtvrtek 8. listopadu.

Tomáš Volt

v basketbalu v Ženevě. Nutno říct, že oba 
filmy jsem už měl možnost vidět a vřele je 
doporučuji.

Z americké produkce stojí za zmínku dva 
filmy, kterých se osobně nemůžu dočkat. 
Oscarový režisér Damien Chazelle (tvůrce 
filmů Whiplash a La La Land) natočil pří-
běh astronauta Neila Armstronga (Ryan 
Gosling), jenž 21. července 1969 jako první 
člověk stanul na povrchu Měsíce. Nenechte 
si ujít premiéru snímku První člověk, která 

První člověk, distributor: CinemArt Bohemian Rhapsody, distributor: CinemArt
Yeti: Ledové dobrodružství, distributor: 
Vertical Entertainment
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Horké letní dny jsou za námi a před námi příjemné teploty, které vybízí tu k procházce 
podzimně barevnou přírodou, tu k degustaci vín. Na své si přijdou i milovníci filmů, 
jazzových tónů či burácení motorek. Podzim ve východních Čechách hraje nejen všemi 
barvami, ale i akcemi. Nechte se inspirovat naším výběrem.

kunětické vinoBRAní

15. 9. – Kunětická hora

Za dobrým vínem a cimbálovkou 
nemusíte až na Moravu, stačí zajet 
na Kuňku. V romantickém prostředí 
hradu a s výhledem, který se jen tak 
neokouká, ochutnáte různé druhy vín 
z více než 20 českých i zahraničních 
vinařství. Nebudou chybět ani ukáz-
ky lidových řemesel, lukostřelba, hu-
dební koncerty a burčák zdarma.

kRálovéhRAdecké 
kRAjské dožínky
14.–15. 9. – Hradec Králové

Yo Yo Band, Martin Maxa, NADORAZ, 
David Deyl – nejen ukázky tradič-
ních řemesel a prezentace pěstitelů 
a chovatelů, letošní dožínky budou 
i ve znamení dobré hudby. Těšit se 
můžete také na vystoupení mužore-
tů. Říkáte si, co jsou zač? Přijďte se 
podívat ke koupališti Flošna.

hRAdecké náBřeží 
GuRmánů
22. 9. – Hradec Králové

Víte, jak chutná podzim? V Hradci to 
vědí, proto se na Smetanově nábře-
ží v samém centru města opět sejdou 
všichni milovníci dobrého jídla a pití, 
kuchaři a farmáři. Ti návštěvníkům 
nabídnou sezónní suroviny včetně re-
gionálních potravin. Přijďte potěšit své 
chuťové pohárky.

Babí léto láká ven!

Tipypodzim 2018



hRAdeckÝ koštÝř
28. 9. – Hradec Králové

Když jde o víno, takových slavností není 
nikdy dost. Proto vyrazte do Městské 
hudební síně a do Žižkových sadů, kde 
již po jedenácté ochutnáte nejen vína 
z Čech a Moravy, ale také z evropských 
vinařských velmocí. Chybět nebudou 
ani regionální delikatesy.

tmAvomodRÝ veČeR
1. 10. – Hradec Králové

Chlapecký pěvecký sbor Boni pue-
ri rozezní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie na hradeckém Velkém náměstí. 
Na housle je doprovodí Václav Hude-
ček. Jste srdečně zváni, neboť výtěžek 
z koncertu pomůže dobré věci. Popu-
tuje k dětem se zrakovým postižením 
z MŠ Lentilka.

závod zlAtá přilBA
30. 9. – Pardubice

Slyšíte zvuk motorek? To se do Par-
dubic již po sedmdesáté sjíždějí zá-
vodníci, aby změřili sílu svých mo-
torů na nejstarším plochodrážním 
závodu světa. Šestice jezdců bude 
v téměř stokilometrové rychlosti bo-
jovat o celosvětově ceněnou trofej. 
To si nenechte ujít!

BRAmBoRová soBotA
6. 10. – Veselý Kopec u Hlinska

Krupičník, placky, šišky, lepenice, pa-
tro. Takové dobroty z brambor, vaře-
né podle starých receptur vesnických 
hospodyněk, můžete ochutnat na 
Veselém Kopci. Mimo jiné se dozvíte 
i spoustu zajímavého o jejich pěstová-
ní, šlechtění, uskladnění a použití.

velká pARduBická
14. 10. – Pardubice

Je to velká pardubická nejen sportov-
ní, ale také společenská událost, kte-
rá každoročně láká tisíce návštěvníků 
a ještě mnohonásobně víc diváků. Pří-
mý přenos vám sice nabídne krásný 
pohled na nejstarší dostih v Evropě, 
ale tu atmosféru přímo na místě? Tu 
zkrátka musíte zažít!

9. 10.

podzimní městské 
slAvnosti
11.–14. 10. – Pardubice

Po tyto dny historické jádro města 
a samotný zámek patří jen uměl-
cům. Hudební představení budou 
střídat divadelní. Program tak svým 
počtem lákadel bude značně konku-
rovat pestré paletě barev podzimu. 
A závěrečný ohňostroj? Už jen ona 
pomyslná třešnička na dortu.

foto: Petr Mukašev foto: Tomáš Kubelka
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Bojíte se rádi? Jestli ano, čtěte dál. Jestli ne, zalistujte jinam. Tahle šestice filmových tipů vám totiž večerní 
romantiku nepřinese. Na druhou stranu, proč se ale neklepat strachy pod dekou ve dvou? Zvlášť v dušičkovém 
čase, kdy se večery dlouží, stejně jako stíny od plápolajících svíček. Mimochodem, šestka je prý ďáblovo číslo. 

Náhoda? Nemyslíme si.

Pšššt! 
Je čas se bát.
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ti dRuzí (2001)

V rozlehlém potemnělém domě žije Grace 
se svými dvěma dětmi, které odmalička trpí 
zvláštní nemocí. Nesnesou světlo. Ukrývají 
se proto v příšeří a společně s matkou če-
kají, až se jejich otec vrátí z války. Dům je 
však opředen hrůzným tajemstvím, které se 
s příchodem služebnictva rychle odhaluje. 
Grace sžírá pocit, že s nimi v domě žije ještě 
někdo. Kdo jsou ti druzí?

kRuh (2002)

Hororová klasika o jedné holce s vlasy v ob-
ličeji, která leze z televize a vraždí všechny, 
kteří před týdnem drze shlédli její videoka-
zetu. Přesně takový scénář potkal i partu 
mladých lidí. Jen co se dodívali, zazvonil te-
lefon a dívčí hlas oznámil, že do sedmi dní 
umřou. A tak se i stalo. Novinářka Rachel 
chce věci přijít na kloub, ale odmítá uvěřit 
v existenci smrtící videopásky. Do chvíle, 
než se na ni podívá i její syn.

v zAjetí démonů ii (2016)

Taky vám naskakuje husí kůže pokaždé, když 
čtete, že film vznikl „na motivy skutečných 
událostí“? Po světovém úspěchu fenome-
nálního hororu V zajetí démonů přišel reži-
sér James Wan s dvojkou, která svou mladší 
sestru nezahanbí ani omylem. Tentokrát se 
manželský pár senzibilů vydává do Londýna, 
aby pomohl svobodné matce se čtyřmi dět-
mi. Ta žije v domě zamořeném zlými duchy 
a odmítá uvěřit, že kroky, které slýchá na 
schodech nepatří jejím ratolestem.

Úsvit mRtvÝch (2004)

Až bude záhrobí plné, začnou mrtví chodit 
mezi námi. Důkazem budiž tento filmový 
snímek. Svět zachvátila nakažlivá epidemie, 
ale lidé neumírají. Jako zombie se potulují 
po městě ve Wisconsinu a lační po živých. 
Jedna skupinka se před nimi ukryla ve zdej-
ším obchodním centru. Řeší, jak se ubránit 
a přežít. Přežít ve světě, který už nikdy ne-
bude jako dřív.

Michaela Zumrová & Adéla Němečková

noČní můRA v elm stReet 
(1984)

Míváte často noční můry? Nemůžete běžet, 
někam padáte, někdo vás pronásleduje nebo 
v bolestech umíráte? Tak to Nancy má jiné sny. 
Zdá se jí o mrtvém vrahovi, který chladnokrev-
ně vraždí její přátele. Víte, co se říká. Pozor 
o čem sníš, může se to splnit. A tady to platí 
víc než kdy jindy. Kamarádi vyděšené Nancy 
jsou totiž opravdu mrtví. Pomsta je na pořadu 
dne, boj se záhrobím ale tak snadný nebude.

předveČeR svátku všech 
svAtÝch (1978)
Nastává halloweenská noc a šestiletý chlapec 
jménem Michael ubodá svou o devět let 
starší sestru. Snad z nudy, snad z lásky, 
snad z nenávisti. Střih. Patnáct let od této 
sestrovaždy uteklo jako voda a Michael utíká 
z ústavu, kam ho za chladnokrevné zabití 
zavřeli. Je předvečer svátku Všech svatých. 
Kam může mít namířeno? Možná za svou 
mladší sestrou.

podzim 2018 Tipy
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Podzimní 
nezbytnosti
Dny se zkracují, noci prodlužují. Podzim se tak hlásí o slovo. Kdyby po celou 
dobu svítilo jen sluníčko a kolem nás poletovalo barevné listí, měli bychom 
ho o poznání raději. Naneštěstí většinou jen prší, fouká vítr a chlad zalézá 
až do morku kostí. Jak si ho v takovém případě zpříjemnit? Navrhujeme 
uvelebit se v polštářích, zapálit vonnou svíčku a se sklenkou vína sepsat 
své sny. Nebo nazout boty a jet si odpočinout do wellness. Garantujeme, 
že podzim bude hned příjemnější. Nebo aspoň snesitelnější.

Tipy

Ryzlink RÝnskÝ 2017

Seznamte se, Národní Šampion bílých vín pro rok 2018.
Ryzlink rýnský 2017 výběr z cibéb z botrytického sběru 
Rodinného vinařství Kadrnka. Tento ryzlink zlatavé 
barvy svou sladkou medovou chutí dostane všechny 
milovnice sladkých vín. Jeho ušlechtilá vůně zaujme hned 
po otevření. Ovšem nalitím do sklenky se teprve rozvine 
v silné medové, rozinkové až propolisové tóny v závěru 
s plnou šťavnatostí. Celkovým dojem z degustování je až 
dechberoucí, a to díky krásně živému a nekonečnému 
závěru.

Vinárna Boromeum
339 Kč

polštář cRAFtholic

Znáte kouzlo hřejivého objetí? S tímto 
měkoučkým, heboučkým a roztomilým 
kamarádem vám bude hned lépe. Velký 
nebo malý. Každý jinak barevný. Na cesty, 
do postele, ale třeba i do práce. Tak jakého 
si vyberete? Veselého a upovídaného 
zajíce, medvěda se smyslem pro humor, 
přítulnou kočku, milující a pohodovou 
opici či milého soba, který vám zlepší 
náladu? V redakci už máme každý svého.

www.craftholic.cz, SCANquilt, Luxor
cena od 490 Kč

voucheR do k-tRiumFu

Podzim dožene každého a mnohdy nám na náladě moc 
nepřidá. K tomu sychravé počasí a brzká tma a depka je na 
světě. Nevěšte hlavu, máme pro vás tip, jak svým blízkým 
zvednout náladu. Věnujte jim poukaz do K-Triumf resortu 
a uvidíte – po vířivce, sauně a skvělém jídle se vrátí už jen 
s barevnou náladou.

K-Triumf Resort, Velichovky
1 500 Kč

R E S O R T
-

DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTE
1500 KC

ˇ

ˇ

podzim 2018



chARdonnAy 2017

Víno Hruška na podzimní chmury doporučuje suché bílé s přívlastkem pozdní 
sběr, které vás oslní svou zářivou zlatavou barvou s šedavými odlesky. Ve vůni 
vás osloví tóny žlutého melounu, pomerančové kůry a exotického ovoce. Chuť 
je bohatá s harmonickým poměrem cukrů a kyselin a jemnou kořenitostí. Láhev 
navrhujeme otevřít k bílému masu, smetanové omáčce a těstovinám. A nejlépe 
v kombinaci všech těchto tří jídel. Hodí se však i ke sladkovodním rybám.

Vinotéka u Mazlíka
info o ceně v obchodě

dApi pRo pány

Kombinace černé a bílé nikdy nevyjde z módy. S těmito botami si tak můžete vyjít, 
kam budete chtít. A všechny dámy se za nimi (vámi) otočí. Kvalitní materiál z hladké 
kůže a se šněrováním se postará o to, že váš krok bude pohodlný, a zároveň jistý. 
V těchto botách dáte podzimu zaručeně šach-mat.

Dapi, www.dapi.cz
1 599 Kč

diář dReAmeR

Sníte rádi? A co takhle své sny přenést na 
papír? Stává se totiž, že lidé na ně často 
zapomínají nebo je mnohdy zaspí. Když si je 
však zapíšete, už nikdy na ně nezapomenete. 
Budete je mít stále na očích a krůček po 
krůčku si je tak budete plnit. Jak často a jak 
rychle už záleží na vás. Stačí každý den jeden 
malý krok. Hlídat vám je pomůže Dreamer, 
který není jen tak obyčejným zápisníkem, 
lapačem snů a truhlou niterních přání. Je to 
především diář, kam si na každý den napíšete, 
co pro uskutečnění svého snu uděláte. Tak 
směle do toho, snílci!

www.jsemdreamer.cz
379 Kč

vonná svíČkA

Jak nejlépe a nejrychleji navodit útulno než 
se svíčkou, jejíž název Útulný srub k tomu 
doslova vybízí? A je jedno, jestli jste zrovna 
doma či v kanceláři, i tak se budete cítit, jako 
byste byli v tom nejromantičtějším srubu na 
horách. Postará se o to spojení tří sladěných 
vůní, které vdechnou interiéru tu správnou 
atmosféru. Dřevěný knot vytváří uklidňující 
zvuk praskajícího ohně. Ovšem pozor, může 
ve vás vyvolat nostalgickou vzpomínku na 
letní večer strávený s přáteli u táboráku. Ale 
proč nezavzpomínat. Krásné myšlenky přece 
povznáší.

WoodWick
749 Kč
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DOMINIK NAVRÁTIL:

Řekni to módou 
a stylem

Vystudoval jste průmyslový design 
a nyní se věnujete módnímu návrhář-
ství. To jsou dva zcela odlišné obory. 
Nebo mezi nimi existuje nějaké pro-
pojení?
Do průmyslového designu patří věci denní 
potřeby, jako jsou nádobí, nábytek, deko-
race, ale také architektura. A tou se můžu 
při navrhování oděvů inspirovat. Také díky 
znalostem průmyslového designu použí-
vám třeba jiné techniky zdobení šatů, které 
jiní návrháři ani neznají.

Jaké jiné techniky máte na mysli?
Například zdobení různými plastovými 
komponenty, které si sám ručně vyrábím.
Do toho by se žádný návrhář bez znalosti 
výrobního postupu nikdy dobrovolně ne-
pustil. Průmyslový design mě toho hodně 
naučil.

Co vás vůbec přimělo věnovat se 
módnímu návrhářství?
Řekl bych, že jsem to měl tak trochu před-
určené, neboť velká část ženského osazen-
stva naší rodiny jsou švadleny. Už v půlce 
prváku jsem se rozhodl ušít šaty, ale do-
padly katastrofálně.

Jak vypadaly?
Byly červené a velmi krátké. Navíc hodně 
průhledné a tudíž nenositelné. Maximálně 
do postele (smích).

Když dopadly tak katastrofálně, co 
vás tedy přesvědčilo, že tohle je pro 
vás to pravé?

Jeho první šaty? Jedním slovem tragédie. Jeho první kolekce? Z černé zahrádkářské fólie. Začátky módního návrháře 
Dominika Navrátila z Hradce Králové nebyly zrovna jednoduché, on to však nevzdal a dnes v pouhých dvaceti letech 
obléká modelky na ty nejprestižnější světové soutěže krásy. „Je to o tom nečekat s rukama v kapsách, až vám příleži-

tost zaklepe na dveře, ale prostě ty dveře otevřít a jít jí naproti,“ říká.

Je to prosté – nevzdal jsem se. Začátky 
byly krušné, protože nemám vystudovaný 
textilní design a šít jsem prakticky neuměl. 
Co mi však nechybělo, byl zápal. Bavilo mě 
to, jen jsem do toho potřeboval víc pronik-
nout. Velký dík patří mé mamce, která mi 
vždy ochotně podala pomocnou ruku a tr-
pělivě mě všemu učila. Znalosti jsem tedy 
získával za pochodu a od prváku to došlo 
až sem.

Vaše první velká spolupráce byla 
s Českou Miss Earth 2015 Karolínou 
Mališovou. Proč jste si vybral právě 
ji?
Chtěl jsem spolupracovat s nějakou model-
kou a Karolína mi byla sympatická. Navíc se 
jí má práce velmi líbila a byla ochotná mi 
pomoct. Jak se říká – uvedla mne do spo-
lečnosti. Zviditelnila mě. Sama totiž byla 
vděčná za jakoukoliv podporu, když vyhrála 

Dominik Navrátil ve svém ateliéru v Hradci Králové. Foto: Jakub Misík

podzim 2018 Móda & beauty



Patricie Solaříková v šatech z kolekce Dominika Navrátila. Foto: Ariana Bernard
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soutěž krásy. Hodně lidí okolo ní jí pomá-
halo, aby se ve světě modelingu uplatnila 
a neseděla s korunkou doma. Takhle vlast-
ně pomohla i mně.

Před ní jste ale představil už dvě ko-
lekce.
To sice ano, ale tato byla první běžně no-
sitelná. Ty dvě předtím jsem šil z materi-
álu, ze kterého se šaty běžně netvoří, tedy 
z netkané textilie. Ta se používá například 
v zahrádkářství. Víte, jak se dává pod jaho-
dy taková černá folie?

Proč zrovna z ní?
Protože v té době to pro mě byl nejlevnější 
materiál. Mohl jsem si tak vyzkoušet, jak se 
tvoří celá kolekce. Udělat opravdu patnác-
tery stylově podobné šaty. Tato folie měla 
vlastnosti látky, dalo se z ní tedy dobře šít. 
Ale vzít si je normálně na sebe bylo samo-
zřejmě nemyslitelné.

Zmínil jste, že všechny šaty si byly 
stylově podobné. Znamená to tedy, že 
každá kolekce nese určitý leitmotiv?
Buď používám stejné komponenty na zdo-
bení, anebo k sobě šaty ladím barevně či 
používám podobný typ látek. Polovina šatů 
je zbarvena do světlých tónů, bílé či ma-
ximálně krémové, a druhá půlka je černá. 

Kolekce může být také celá barevná. Nikdy 
se však v té samé kolekci neobjeví červená 
a světlounce modrá. Buď jsou to jen paste-
lové odstíny, nebo naopak výrazné.

Každý rok představujete novou ko-
lekci. Odkud čerpáte inspiraci?
Většinou je to momentální inspirace, zkrát-
ka, co mě zrovna v danou chvíli zajímá. 
Jednou to je architektura, pak zase histo-
rie. Tím myslím, že se nechávám inspirovat 
nějakým modelem od světových návrhá-
řů, kteří již nežijí, jako je třeba Alexander 
McQueen. Občas se mi i stane, že mě na-
vštíví inspirace během spánku. V tu chvíli 
se vzbudím a musím jít hned kreslit, proto-
že ráno bych si už nevzpomněl. Takové šaty 
pak ale stojí za to.

Už dvakrát jste poznamenal, že se 
necháváte inspirovat architekturou. 
Můžete mi to přiblížit?
Občas se mi stane, že procházím kolem 
známé budovy, na kterou ranní nebo na-
opak večerní slunce vykouzlí zajímavý stín. 
V tu chvíli spatřím, co bych chtěl na šatech 
použít, ať se to týká střihu, nebo výsledné-
ho zdobení. Fascinuje mě geometrie.

Geometrické prvky jsou váš rukopis?
Má tvorba je vždy asymetrická. Šaty jsou 

ušité třeba jen na jedno rameno, nebo přes 
jednu stranu vede výšivka, zatímco druhá 
je z látky. Stejně tak jako geometrické prv-
ky, i výšivky jsou moje značka.

Nedávno jste navázal spolupráci 
s národní soutěží krásy, Miss Czech 
Republic. Na podzim budou vítězky 
loňského ročníku ve vašich šatech 
reprezentovat Českou republiku na 
světových soutěžích. Jak k této spo-
lupráci došlo?
S Táňou Makarenko (ředitelka soutěže, 
pozn. redakce) jsme o sobě už nějakou 
dobu věděli. Přesto jsem ji oslovil já, zda 
by měla o moji práci zájem. Prakticky oka-
mžitě jsme si plácli a má první zakázka tak 
půjde rovnou na přehlídková mola svě-
tových soutěží. Vítězky se v mých šatech 
představí až během finálového večera. 
Jsem moc rád za tuhle šanci, beru ji jako 
velkou výzvu. Je totiž docela těžké odvázat 
se od modelů, které se nosí u nás, a ušít 
šaty na světové soutěže, jako je například 
Miss World.

V čem spočívá ten rozdíl?
Šaty na Miss World se musí třpytit odshora 
až dolů, čeká nás na nich tedy hodně ruční 
práce. Jen našít veškeré korálky a kamínky 
bude fuška. U zahraničních soutěží krásy 
je také umění trefit se do vkusu. Pořekadlo 
„jiný kraj, jiný mrav“ tady platí dvojnásob. 
Někde upřednostňují zahalenější dívky, 
jinde přesně naopak a porota kladně hod-
notí, když šaty nechají vyniknout modelči-
ným přednostem.

To by měly úspěch ty vaše první šaty.
Pochybuju, i na mě by to bylo moc vyzý-
vavé (smích)!

Pro svoji novou kolekci jste oslovil 
Patricii Solaříkovou. Žádnou model-
ku, ale herečku. Proč ta změna?
Nechtěl jsem modelku. Přemýšlel jsem 
o ženě, jejíž postavu má v Česku převážná 
většina dam. Taková všechny lépe oslo-
ví. Bude k nim mít totiž blíž než kdejaká 
štíhlá a vysoká modelka, které sluší vše, 
co oblékne. Jednou jsem zapnul televizi 
a zrovna dávali Ranč U Zelené sedmy, vi-
děl jsem Patricii a řekl si, proč ne právě 
ona? Z nabídky byla nadšená, vždycky si 
prý chtěla něco podobného zkusit. Navrhli 
jsme spolu tedy kolekci pro běžné nošení 
čili konfekční módu. Poslední dobou totiž 
slýchám, nebo spíš vnímám, že se lidé bojí 
napsat si návrhářům o šaty. Myslí si, že si 
to nemohou dovolit a dají za ně desetitisí-
ce. Přitom to tak vůbec nemusí být.

Dominik Navrátil s vítězkami MISS CZECH REPUBLIC 2017. Zleva Veronika Volkeová, Kristýna 
Langová, Kateřina Kasanová a Daniela Zálešáková. Foto: archiv Dominika Navrátila
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kama v kapsách, až vám příležitost zaklepe 
na dveře. Ale prostě ty dveře otevřít a jít jí 
naproti.

Adéla Němečková

Dominik Navrátil

• Narodil se roku 1997 v Holicích.

• V současné době žije a tvoří 
v Hradci Králové.

• Na svém snu pracuje od roku 
2013 a na kontě má již čtyři 
kolekce.

• Roku 2017 představil kolekci XY 
s modelkou Karolínou Mališovou 
a letos se tváří jeho nové kolekce 
PSXDN stala herečka Patricie 
Solaříková.

• Jeho největším idolem v oblasti 
módního návrhářství je Blanka 
Matragi, které si váží pro její 
umělecký a řemeslný styl práce.

• Rád se obléká ležérně 
a minimalisticky – tenisky, 
jednobarevné triko a vzorované 
kalhoty.

Také převládá názor, že modely od 
módních návrhářů nejsou nositel-
né. Když se odkážu na světová mola 
a přehlídky, některé kousky bych na 
sebe rozhodně nevzala.
Já chci právě tento mýtus zbořit. V médi-
ích se takové modely pochopitelně obje-
vují, protože poutají pozornost. Lidé si pak 
často klepou na čelo a říkají si to samé co 
vy. Každý návrhář ušije jeden kousek, kte-
rý se snaží vypíchnout něco skutečně ex-
travagantního. Stejně se ale poté vrací ke 
klasice, jako jsou pouzdrová sukně nebo 
pouzdrové šaty.

Co tedy všechno ve vaší nové kolekci 
najdeme?
Triko s potiskem, triko s perličkami, teplá-
ky, kalhoty, kalhotovou sukni a troje šaty. 
Chtěl jsem to pojmout tak, aby si u mě žena 
vybrala oblečení na celý den. Ráno, když 
půjde venčit psa, vezme si tepláky a triko 
s potiskem. Na dopolední nákupy s ka-
marádkami vymění tepláky za kalhotovou 
sukni. V poledne si na pracovní oběd vyjde 
v černých kalhotách s krajkovými lampasy 
a trikem s perličkovou aplikací či v business 
šatech. Odpoledne se oblékne do letních 
šatů. A večer záleží na situaci – koktejlky 
nebo plesové šaty?

Přece jen navrhování a focení kolekcí 
není u herečky na denním pořádku. 
Jak se vám s Patricií spolupracovalo?
To byla radost! Vyloženě ji to bavilo. Mo-
delky jsou profíci, kteří v tom umí chodit. 
Vědí, jak se postavit, jak se tvářit. Je to rych-
lé a profesionální. Zatímco s Patricií to bylo 
uvolněné. Pokud jsme jí něco vytkli, vzala 
to v pohodě. Nezapomenu, když jsme dva 
týdny před focením zkoušeli celou kolekci, 
Patricie rozdávala úsměvy, všechno sedělo, 
jak mělo. Když ale nastal den D, slyším ji, 
jak hlasitě nadává: „Přece jsem nemohla od 
zkoušky tak rychle ztloustnout!“ Nevešla se 
totiž do šatů. Stěží jsme ji do nich dostávali 
a horko těžko je z ní sundávali. Pak, když 
jsme je věšeli na ramínko a Patricie zase 
mohla normálně dýchat, všimli jsme si, že 
je měla rozepnuté jen z poloviny. Přál bych 
vám vidět její nadšený výraz à la „Jo! Ne-
ztloustla jsem!“ (smích)

Za poměrně krátkou dobu v branži 
sklízíte velké úspěchy. Máte na to 
nějaký recept?
Vyloženě recept na úspěch nemám. Spíš 
je důležité neusnout na vavřínech – když 
se vám něco podaří, neznamená to, že se 
vám to podaří i podruhé. Hlavně se nebát 
a pokoušet se prorazit sám. Nečekat s ru-

Patricie Solaříková v kalhotové sukni a v halence s perlami. Foto: Ariana Bernard
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Kosmetické poklady 
z kuchyně

olej

Používat olej, coby spásnou první pomoc 
pro naše roztřepené konečky, není dnes 
už žádnou novinkou. Dokonce zažívají 
pravý boom. Víte však, jak je správně po-
užívat, aby vám byly víc k užitku než na 
škodu? Ještě před tím, než si budete vlasy 
mýt, naneste na konečky lžičku oleje, nej-
lépe zahřátého. Poté vlasy zabalte do po-
travinářské folie a z ručníku na hlavě vy-
tvořte turban. Nechte působit, co nejdéle 

Nač vyhazovat peníze za drahé krémy, šampóny a přípravky, když tu nejúčinnější kosmetiku najdeme doma? Naše 
babičky a prababičky nechodily nakupovat do drogerií, parfumérií či lékáren. Stačilo jim zajít do spíže či sklepa.

to jen vydržíte. Pak jen zbývá vlasy po-
řádně umýt. Vaše chlouba se vám za tuto 
ozdravnou proceduru odmění oslnivým 
leskem, silnými konečky a zářivou barvou.

stRouhAné BRAmBoRy
Moc práce, málo spánku a kruhy pod oči-
ma jsou tu hned. Můžete je samozřejmě 
zamaskovat, koneckonců - korektorů sli-
bující zázrak je na trhu přehršel. Zamas-

kovat ale neznamená odstranit. Jeden 
zaručený zázrak však přece jen existuje 
a peněženku vám nezruinuje. Už vás ne-
budeme dále napínat, jsou to nastrouhané 
brambory. Díky enzymu jménem katecho-
láza, který se běžně používá v kosmetic-
kých rozjasňovačích, je stačí položit na 
oční okolí a nechat pouhých 20 minut pů-
sobit. A unavenému looku je konec! Jen si 
dávejte pozor, aby se vám šťáva vytékající 
z brambor nedostala do očí. Není to moc 
příjemná záležitost.
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inzerce

pivo
Taková dobře vychlazená desítka dělá 
divy. A nejenže pivo má na svědomí hezká 
těla, ale také si poradí s vašimi vlasy, milé 
brunetky. Umyjte si je, jak jste zvyklé, jen 
je na závěr prolijte pivem a promasírujte. 
Nakonec je ještě propláchněte studenou 
vodou. To zejména ocení ženy s vlnitými 
vlasy. Po této pivní kúře budou jemné, heb-
ké a lesklé. A nebojte, nebudete zavánět 
hospodou. Silná aromatická vůně piva za 
chvílí vyprchá.

BAnán
Pro ty, co nechtějí stárnout, tu máme jeden 
skvělý recept. Vezměte banán, lepší trochu 
vyzrálejší a stačí jen jedna třetina. Mačkej-
te ho tak dlouho, dokud z něj nevytvoříte 
krém. Ten si poté naneste na obličej a ne-
chte zhruba 20 minut působit. Obličej pak 
umyjte teplou a hned poté studenou vodou. 
A vaše pleť? Krásná, jemná a elastická. Zby-
tek banánu snězte, je totiž dobrý i na celu-
litidu. A to díky vysokému obsahu draslíku, 
který snižuje zadržování vody v těle.

mléko
Mnoho pláče pro nic a ráno se sotva vidíte 
v zrcadle, jak máte napuchlé oči. Do prá-
ce můžete vyrazit leda tak ve slunečních 
brýlích. Zahladit takto stopy by vám mož-
ná i vyšlo, kdyby venku nevládl sychravý 
podzim. Abyste nemusely v práci kolegy-
ním vysvětlovat příčinu svého zuboženého 
vzhledu, radši vezměte mléko a nechte jím 
napustit odličovací tampóny. Ty poté při-
ložte na oči. Mléko do sebe vtáhne horkost, 
a tím se vaše oční okolí vrátí zpět do nor-
málu. A pak jen – keep smiling!

heřmánek
„Snad proto, že jsi ze zámku, snad pro ten 
šampon z heřmánku.“ I Píšťalka ve filmu Jak 
básníkům chutná život věděla, co je pro 
její blond hřívu to pravé ořechové. Uvař-
te si odvar z heřmánku. Po umytí vlasů je 
s ním propláchněte, ale už neoplachujte 
vodou, jako to bylo v případě piva. Vysušte 
je, jak jste zvyklá a už se jen kochejte svý-
mi vlasy jako od profíka. Zázračným účin-
kem heřmánku je taktéž jeho zesvětlovací 

schopnost. Dalším bonusem na seznamu 
je, že harmonizuje pokožku – vlasy se tak 
nemastí, ale ani nevysušují.

kvAsnice
Je vám více jak dvacet, třicet či čtyřicet 
let? Pubertální léta máte tedy už dávno 
za sebou, ale stále vám dělají společnost 
nevzhledné pupínky „krásy“? Kvasnice 
díky tomu, že detoxikují náš organismus, 
mají příznivý vliv na naši pleť. Výborná je 
kvasnicová pomazánka. Pokud ale kvasni-
ce vašim chuťovým pohárkům nešmaku-
jí, vyrobte si pleťovou masku. Ta vytáhne 
maz i z hlubokých pórů. Vezměte droždí 
a mléko a vytvořte z nich hmotu, která pů-
jde dobře nanášet na pleť. Nechte působit 
přibližně 10 minut a poté opláchněte. Kvas-
nice jsou lékem i na opary a popraskané 
koutky. Stačí jen namísto mléka rozetřít 
droždí se sádlem.

Adéla Němečková
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volvo:

Made in Sweden

Dárek v podobě reklamních katalogů švéd-
ské automobilky Volvo od mojí tety, která 
přijela jednou za rok do tehdy už dýchavič-
ného socialismu z Anglie, mne zastihl právě 
v době latence, dětského hledání smyslo-
vých a estetických hodnot. A tím to bylo 
dáno. Volvo!

Má cesta k téhle značce v dospělosti byla 
motivována zážitkem z dětství, ale i bez 
něho přichází „krabicím“, bez které se ne-
obejde žádný americký film, na chuť čím 
dál víc příznivců. Dnes už doslova kultovní 
modely ze sedmdesátých až devadesátých 
let (zlaté éry) díky obrovskému zájmu ra-
ketově stoupají na ceně. Důvodem není jen 
jejich legendární bezpečnost, robustnost, 
bezkonkurenční kvalita a trvanlivost - není 
výjimkou, že třicet let stará auta jsou do-
dnes bez koroze. Bez velkých investic slou-
ží dál jako zamlada, přestože jejich tacho-
metr svou práci už dávno vzdal (ale kola se 
kroutí dál, jak by zapěl Dalibor Janda)

Skandinávie je jiná. V přístupu k životu, lidem, věcem. Bez zbytečných gest a okázalosti. Puristický design ze severu 
poznáte na první pohled, stejně tak skandinávskou detektivku při přepínání mezi desítkami kanálů. Vlastně, kdoví proč.

Ale ani jsem po tom nikdy nepátral. Úplně stejné je to se švédskými auty Volvo. Prostě na nich něco je.

Ale jenom v tom to není. Těmhle „tvrdým“ 
výhodám se plně rovnají i ty „měkké“, po-
citové, emotivní. Někdo má rád holky, jiný 
zase vdolky a tahle auta se prostě objektiv-
ně líbí mnoha lidem. Oxymóron v podobě 
„kubistických křivek“ tehdejší produkce 
Volva a slova design je jen zdánlivý, Volva 
nejsou prvoplánově podbízivá jako ta ital-
ská auta. Je to „láska“ až na druhý pohled, 
ale o to trvalejší. Hrany tehdy vládly desig-
nu světově, ale Volvo dohnalo designéry 
při práci s pravítkem (vlastně spíš s pra-
voúhlým trojúhelníkem) po Skandinávsku 
až na samou hranu možného. Modely ze 
sedmdesátých až devadesátých let měly 
design ledničky Calex na kolech. Výhodou 
byly díky tomu vnitřní rozměry, kterým se 
v té době konkurence jen těžko rovnala. 
Komfort je vlastně takovým „hashtagem“ 
těchto aut, od pohodlných sedaček přes 
plavné pérování po topení s rychlým ná-
během, které i v třeskutých mrazech začne 
teple dýchat už za prvním rohem od domu. 

Výrobní řada „krabic“ řady 200/700 na dobové 

reklamě.
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Motory (pravověrní volvisté uznávají jen ty 
benzínové) jsou netypicky pětiválce s ob-
jemem o něco menším než 2,5 litru. Jejich 
zvuk je doslova návykový a verze osazené 
turbodmychadlem mají i na dnešní dobu 
výrazný „fun factor“. Překvapení řidiči té-
déíček se sportovními ambicemi jen bled-
nou závistí, když dvě stě padesát koní mojí 
„osmsetpadesátky“ hlasitě zařehtá a nechá 
je mezi semafory o několik délek za sebou. 
Za ten pocit to stojí, navíc trochu kompen-
zuje fakt, že tohle auto není typický „kočko-
lap“ a ženy se za ním, bůhvíproč, prostě 
neotáčí. O to větší pozornost vzbuzuje u še-
desátníků majestátně shlížejících z velkých 

SUVéček. Snad proto, že se jim tohle auto 
vepsalo do paměti po revoluci, kdy už se 
Volva dala běžně koupit, ale jejich cena byla 
tak astronomická, že si je mohl dovolit jen 
málokdo. Bez zajímavosti není, že Volva ve 
vrcholných výbavách a motorizacích vlast-
nil po roce devadesát celý management 
společnosti Sazka. Obvykle v tmavě zelené 
barvě. Na internetovém fóru fanoušků této 
značky jsou označována jako „Sazka edi-
tion“. Ano, i moje auto kdysi možná vozilo 
pana Hušáka na ČSTV. Asi kvůli bezpečí.

Volvo a bezpečí v autě je neodmyslitelné 
spojení. A není to jen o pasivních prvcích 
v podobě obrovských deformačních zón, 
dlouhých „čumáků“ a silném plechu. Jako 
první na světě byla auta Volvo vybavena 
systémy proti bočnímu nárazu, průkop-
nickými tříbodovými pásy už v roce 1959 
(model Amazon). Vzhledem k tomu, že au-
tomobilka dala patent k volnému použití, 
najdeme je dnes díky tomu už v každém 
moderním autě. Neméně progresivní byly 
i první dětské sedačky v šedesátých letech. 
Dodneška mají i moderní Volva často in-
tegrované dětské sedačky do sedadel, co 
kdybyste vezli dítě neplánovaně a sedačku 
neměli... Legendární Volvo 240, které se vy-
rábělo 20 let, a celkem jich z výrobní linky 
sjely bezmála tři miliony, se stalo dokonce 
etalonem pro nárazové testy.

Přestože automobilka produkovala v ka-
ždé modelové řadě nějakou „ostrou“ ver-
zi (později označovanou obvykle R), tahle 
auta typicky o sportování za volantem 
nejsou. Klasická Volva jsou spíš o potřebě 
klidu a zjednodušení života. Tenhle ingot 
mezi auty vás prostě přesvědčí, že tempo 
určuje on, vy se jen vezete. Rádi se tomu 
podvolíte, vypnete mobil, na půdě najdete 
krabici magnetofonových kazet ještě z pu-
berty a jede se. Navíc je to senior, který umí 
stárnout. Přestože se věk na jeho interiéru 
podepsal a kůže na sedačce má nejednu 
vrásku, pořád má své kouzlo. Něco na tom 
Volvu prostě je.

Kryštof Vítek

Moje „osmsetpadesátka“

Za pár let, kdy vlastním Volvo 850 
turbo z roku 1995, jsem i přes jeho 
občasné vrtochy neměl nikdy chuť 
ho vyměnit. Absolvoval jsem s ním 
dokonce sraz příznivců značky ve 
Švýcarsku.

Interiér Volva 850, které začalo psát novodobou historii automobilky.

Bez ikonického kombi – Volva 240 se neobejde žádný americký rodinný film. Auto se stalo etalonem pro 

nárazové testy ostatních výrobců. V bezpečnosti předběhlo svou dobu.
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Volvo v Trutnově - 
s OlfinCarem!

Proč právě Volvo?
OlfinCar je od roku 1996 autorizovaným 
dealerem vozů Volkswagen v Hradci Králové 
a Trutnově, od roku 2013 navíc autorizova-
ným dealerem vozů Škoda. Důvodů pro roz-
šíření portfolia značek je několik. Jednak za 
sebou máme pět velmi úspěšných let a mám 
pocit, že jsme se minimálně s Volkswage-
nem dostali na samou hranici technických 
možností obou provozoven. Další růst v této 
značce, pokud chceme zůstat v regionu, a to 
chceme, by byl složitý a nevýrazný. Řešením 
tedy byla akvizice do nové značky! A proč 
Volvo? Chtěl jsem prémiovou značku, která 
nám až doposud chyběla. Audi v Hradci je 
a Volvo jsem měl v hledáčku již dlouho. Je to 
značka na vzestupu, s velice atraktivním de-
signem a důrazem na bezpečnost. Jako nad-
šenému lyžaři-běžci mi je sympatický i její 
skandinávský původ.

Proč v Trutnově?
Původní myšlenka byla mít Volvo v Hradci, 
ale volný region je právě v Trutnově. Začínali 
jsme tady s Volkswagenem, proč tu nezačít 

Slyšíte to taky? V Trutnově startuje Volvo. A pod hlavičkou OlfinCaru navíc pěkně hlasitě. Více nám prozradil jeho  
majitel Viktor Kuhn.

i s Volvem. Trutnov není pro tuto značku 
vůbec špatné místo. Hory a Volvo k sobě ne-
mají daleko a zde to platí doslova. Navíc bude 
v Trutnově jedinou prémiovou značkou.

A co tedy Volvo a Hradec?
Působíme v Královéhradeckém kraji. Do 
Hradce již dlouho směřuje většina našich ak-
tivit a jsme zde nejsilnější. Nechceme proto 
Hradec nechat bez povšimnutí. V první fázi 
proto usilujeme tady v nejkratší možné době 
zrealizovat autorizovaný servis Volvo a také 
prodej ojetých vozů této značky pod hlavič-
kou Volvo Select. 

Kdy a kde se začne Volvo v Trutnově 
prodávat?
Již brzy! Vzhledem k tomu, že máme v Trut-
nově k dispozici jeden prázdný autosalon 
(za čerpací stanicí ONO), dohodli jsme se 
zástupci značky, že začneme prodávat prá-
vě tady. Bude to takové provizorium, ale zá-
roveň plnohodnotné dealerství, tedy včetně 
servisu. Umožní nám to jednak urychlit za-
čátek provozu, zformovat úplně nový tým 

lidí a získat první zkušenosti. Tady začneme 
prodávat a servisovat nejpozději začátkem 
listopadu a zároveň tak budeme připravovat 
výstavbu nového showroomu.

Jak bude vypadat vaše nové autorizo-
vané dealerství Volvo?
Rád bych, aby to byla skutečně „výkladní 
skříň“ Olfinu! Objekt, který bude odpovídat 
prodeji této prémiové značky. Zároveň pů-
jde o první stavbu, kterou spatříte po pravé 
straně při příjezdu do Trutnova od Hradce 
Králové. Taková ,,brána“ do Trutnova. Na-
víc budeme první Volvo dealeři v republice, 
kteří stavěli na zelené louce. Díky tomu, že 
máme i dostatečně velký pozemek, bude to 
stavba bez kompromisů, doplněná o lakovnu 
a klempírnu pro všechny naše značky.

Co se plánuje na servisu?
Fandové Volva možná už někde vyčetli, že 
Volvo připravilo nový koncept servisních slu-
žeb. Měl by zajistit daleko bližší komunikaci 
mezi zákazníkem a mechanikem. Vlastně je 
zde částečně vynechán servisní technik. Dal-
ší specialitou je, že na jednom heveru pra-
cují vždy dva mechanici. Těchto konceptů je 
v republice funkčních asi šest, budeme sed-
mí. Bez ohledu na to se chceme především 
zaměřit na kvalitu servisu. 

Ještě něco, čím nás potěšíte?
Již první zkušenost a jednání se zástupci 
Volva nám ukázaly, že tato značka má velice 
dobře propracovaný systém prodeje ojetých 
vozů. Již jsme se do něho zařadili. Díky tomu 
bychom měli pro Trutnov a okolí zajistit vel-
mi kvalitní ojeté a referenční vozy přímo ze 
Švédska nebo od českého importéra.

(red)
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Volkswagen Arteon
již za 7 800 Kč měsíčně.
Pořiďte si nový vůz na operativní leasing u OlfinCaru.

Každý rok tak můžete mít nový vůz - bez akontace a bez nutnosti řešit obvyklé starosti kolem vozu.

V měsíční splátce máte již zahrnuto vše podstatné – povinné ručení,

havarijní pojištění a kompletní služby autorizovaného servisu.

Autorizovaný prodejce Volkswagen, OlfinCar s.r.o.
Na Rybárně 1670, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 000 555, e-mail: prodej.hk@olfincar.cz
Královédvorská 517, 541 01 Trutnov, tel.: 499 811 960, e-mail: prodej.tu@olfincar.cz
www.olfincar.cz

OlfinCar
operativní
leasing

Nabídka platí do 30. 9. 2018. Měsíční splátka 7 800 Kč se vztahuje na model Volkswagen Arteon 1,5 TSI 110 kW.
. Služba operativní leasing,Kombinovaná spotřeba a emise CO   modelu Arteon: 4,3−6,5 l/100 km, 117 g/km

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 zákna 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.

 
2
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škodA FeliciA:

Šťastná 
šedesátka

Pokud váš dědeček nebo tatínek milovali vítr ve vlasech, měli 
dobrý vkus a koncem padesátých letech se poohlíželi po novém 
autě, je dost pravděpodobné, že jim do oka padla Škoda Felicia, 
ikonický kabriolet z produkce východočeského závodu škodovky 
v Kvasinách, kde první kus dokončili právě před šedesáti lety, 
v roce 1958.
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Už v roce 1955 rozčísl do té doby celkem stojaté vody domácí-
ho automobilového průmyslu model Škoda 440 a dva roky nato 
model 450, které můžeme považovat za faktické předchůdce 
Felicie. Když tento nekonvenční dvoudvéřový vůz konstruktéři 
roku 1958 osadili novou přední nápravou, převodovkou s řadí-
cí pákou na sloupku řízení nebo křidélky na zadních blatnících, 
dostal také nové jméno Felicia podle latinského výrazu „felici-
tas“, označujícího štěstí.

Felicia se začala sériově vyrábět v roce 1959. Byla k dostání buď se 
stahovací střechou, nebo její odnímatelnou laminátovou alterna-
tivou. Motor měl objem 1,1 litru a tachometr končil číslovkou 130. 
Převážně na export šla pak verze Felicia Super s motorem o ob-
jemu 1,2 litru a dvěma karburátory. Nová Felicia stála 42 000 Kčs, 
průměrný plat byl přitom tehdy asi 750 Kčs.

I když šlo o poměrně úspěšný vůz, zejména pak v zahraničí, kde 
byl schopný konkurovat západním kabrioletům, vyráběla se Fe-
licia pouhých šest let. Výroba jedné z nejoblíbenějších škodovek 
vůbec skončila v roce 1964 a za tu dobu sjelo z výrobního pásu 
necelých 15 000 exemplářů. Přesto se tímto modelem českoslo-
venská automobilka zapsala do dějin světového automobilového 
designu zvlášť nesmazatelným písmem.

Emil Stelinger
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mountField hk Business cluB:

Druhý rok na vlně 
hokeje a byznysu

Prezident Mountfield HK Business Clubu 
a zároveň místopředseda představenstva 
hokejového klubu Ing. Martin Soukup 
rekapituluje uplynulý rok v činnosti ob-
chodních přátel hradeckého hokeje: „Náš 
spolek prokázal svoji životaschopnost díky 
účasti na akcích, které jsme pro naše čle-
ny v průběhu sezóny připravili. Je milé, 
že se řady akcí společně s nimi účastnili 
i partneři, partnerky, děti i kolegové. To 
bylo naším cílem. Protože náš Mountfield 
HK Business Club kopíruje do jisté míry 
kmen partnerů hradeckého hokejového klu-

Hokejový klub Mountfield HK má cenného parťáka, který sdružuje partnery a přátele podporující hradecký hokej. Je jím 
Mountfield HK Business Club, který před dvěma lety obnovil svou aktivní činnost.

bu Mountfiled HK, který se každou sezónu 
mění, došlo a dochází i ke změnám v naší 
členské základně. Někteří odcházejí, noví 
přicházejí. Jsem velmi potěšen, že si mezi 
nás našli cestu nejen noví partneři a pod-
porovatelé hokeje, ale i společnosti a firmy 
mimo tento okruh. To významně přispívá 
i k finanční nezávislosti našeho klubu.

Mountfield HK Business Club vznikl jako 
poděkování. V tomto duchu pracujeme 
a budeme pracovat i nadále. Na našich 
společných akcích chceme překvapovat 
a obohacovat o zajímavé zážitky a jsme 
rádi, že si je společně užíváme. Sázka na 
kvalitu a originalitu se vyplácí. Je pro nás 
ctí, že jsme byli u zrodu magazínu Quartier 
a jsme součástí jeho klubu. I tady je poten-
ciál spolupráce a přínosu pro členy značný.

Během uplynulých dvanácti měsíců jsme 
společně vyráželi za kulturou i pozná-
váním. Užili jsme si koncert Sen lásky 
Vladimíra Župana a poblahopřáli našim 
partnerkám k Mezinárodnímu dni žen, 
abychom hned následně v rytmu muziká-
lů byli hosty na narozeninovém koncertu 
Michaely Noskové na pražském Výstaviš-
ti a znovu se pro velký zájem podívali do 
společnosti ELTON hodinářská, jak se rodí 
hodinky značky PRIM. V parném létě jsme 
na šestou hodinu ráno vystoupali na ochoz 
Bílé věže a byli svědky východu slunce. 
A čeká nás podzim – pojedeme na tajný vý-
let a pobesedujeme s ministryní pro místní 
rozvoj Klárou Dostálovou.“

(red)

Ing. Martin Soukup
prezident mountfield hk 
Business clubu
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Chcete být vidět v příštím vydání Quartieru? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz

Zima? Zima!
Návod, jak si tohle období užít 
a ne jen přežít

Vánoce podle 
starých tradic

Jak je slavily nejen české babičky

Den svatého 
Valentýna

Příběh nejromantičtějšího svátku 
v roce

Stopa!

Bude to dál, zato horší cesta 
aneb Tipy na běžkařské dráhy

očekávejte začátkem prosince
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 doporučuje
Doporučujeme služby profesionálů ve svém oboru. Budete královsky spokojeni!

Quartier

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

Studio La Vital
květinové studio

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

ProSpánek
vše pro kvalitní spánek

Pilnáčkova 357 (vedle OBI), Hradec Králové
S. K. Neumanna 2869, Pardubice

www.prospanek.cz

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

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

K-Triumf Resort
hotel, restaurace, wellness

Hustířanská 209, Velichovky
www.k-triumf.cz

R E S O R T
-

Ateliér salon Dagmar Popová
galerie - designers shop - salon

Klicperova 263, Hradec Králové
facebook: Ateliér salon dagmar popová

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

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

Harmony Living
tapetování látkou - textilní 

realizace interiérů

www.harmony-living.cz

New Visit
architektonické studio

Vrchlického 834/24, Hradec Králové
www.newvisit.cz

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

Obuv Dapi
dámská a pánská obuv, kabelky a doplňky

Malé náměstí 129, Hradec Králové
www.dapi.cz
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čtení k 2. narozeninám!
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Sami sobě 
odrazem

Rozhovor s profesionálním kulturistou 
Slavojem Bednářem a jeho ženou 
Magdalénou

Podzimní rej

Víno, zvěřina a papíroví draci

vše důležité nejen z východních Čech

Smím prosit?

Taneční kroky krok za krokem

Ať to bublá!

Ty nejlepší termály v Evropě


