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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
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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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Ještě toho nemáte dost?  
Vyzvedněte si zdarma tištěné číslo 

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

Seznam distribučních míst naleznete na:  

www.qmag.cz/distribuce


