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Naše milé čtenářky a milí čtenáři,

slýcháme to často, ale je to tak - čas letí přímo závratným tempem. Zima je za námi a ve vzduchu je jaro!  
Už na konci zimy, kdy jsme pro vás tvořili jedenáctý Quartier, jsme ho cítili.

Věříme, že i na vás z jeho stránek dýchne jaro. Velikonoce představujeme trochu netradičně jako svátky spo-
jené s jídlem. Šatník vydáváme napospas jarnímu restartu a jaro pouštíme do celého bytu. Pro ty, které počasí 
už silou slunečních paprsků táhne ven, máme tipy na výlety do hor i podhůří. Samozřejmě ani v jarním vydání 
nechybí tradiční knižní tipy, pozvánky za kulturou, novinky ze sportu a další zajímavé čtení o inspirativních 
lidech a atraktivních tématech.

A pak pro vás máme ještě jeden tip: z Hradce ani z Pardubic to není vůbec daleko na Kuks. Tak sedněte do auta, 
na kolo nebo na vlak a udělejte si výlet, na který budete dlouho vzpomínat. Teď na jaře, když se údolí Labe 
probouzí ze zimního spánku, je tu nádherně. Užijte si monumentální krásu barokních skvostů a pohodovou 
atmosféru, která si vás podmaní. Víme, o čem mluvíme, jeden malý redakční výlet jsme si sem udělaly.

Ať je vaše jaro pohodové, inspirativní a prohřáté sluníčkem!

Vaše

Monika Staňková & Jana Zbořilová             Lucie Chytilová 

vydavatelky magazínu                                   šéfredaktorka

Editorial
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Vánoční číslo  
v módním outfitu 

Když přišel na svět zimní Quartier, byla u toho opět celá jeho rodina. Přivítali  
jsme ho pěkně v teple, v útulném butiku TopStyl boutique na Masarykově 
náměstí v Hradci Králové. Adventní náladu podpořily melodie linoucí se z pianina 
W. Hoffmann, které nám laskavě zapůjčila firma C. Bechstein Europe – děkuje-
me! Užili jsme si také módní přehlídku společenských oděvů a zimních kožíšků. 

(red) 
foto: Jakub Misík

Zveme Vás do klubu…

Clubu!

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

nebo zavolejte na 777 685 785.

O co jde? Quartier Club:

sdružuje inzerenty, partnery a přátele 
Quartier magazínu,
sbližuje je a pomáhá jejich vzájemnému 
partnerství,
pořádá pro ně setkání a zajímavé akce.

jaro 2019 Quartier
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Hlavní role v muzikálech u Ivy, Pre-
cedens, nebo natáčení hudby k fil-
mu Quentina Tarantina u Radka - to 
vypadá jako práce snů. Je to skutečně 
tak?  
Iva: Divadlo mám ráda. Hrála jsem v projek-
tech, které mě braly za srdce, nebo s lidmi, 
s kterými jsem spolupracovat chtěla. Měla 
jsem štěstí, protože když jsem cítila, že po 
té roli opravdu toužím, šla jsem na kon-
kurz a vyšlo to. Samozřejmě i Precedens 
mě nesmírně baví. Jsou to temný písně a je 
to zase něco úplně jinýho, než co děláme 
v naší kapele s klukama. Sice nejsem úplně 
„temňák“, že bych se v těch těžkých věcech 
vyžívala, ale spíš ty posmutnělý písničky 
zpívám s radostí, která možná vytváří urči-
tý kontrast. Ale nejvíc pro mě teď zname-
ná naše kapela RAZAM. Skládáme vlastní 
písně, píšeme texty a jsme všichni stejně 
naladění a máme podobný životní filozofie. 
Je to pro mě dar, mít takovouhle partu lidí 
kolem sebe. 

Radek: Mám to podobně. Natáčení hudby 
pro film s Enricem Morriconym byl pro mě 
zkrátka kšeft, který nestavím na nějakou 
nejvyšší příčku ve své kariéře. Určitě si na 
to každý den nevzpomenu. Zkrátka, když 
byl pro tu práci oslovený Český národní 
symfonický orchestr, nabídli mi, abych letěl 
s nimi do toho Londýna natáčet. To bylo 
příjemný, ale žádná srdeční věc. A přes to, 
že orchestr za to získal ocenění, tak nemám 
pocit, že by to byla moje zásluha. Mnohem 
větší radost mám teď z posledních koncer-
tů s kapelou RAZAM.

ivA MARešová A RAdek doležAl:

Úspěch se rodí  
v srdci

Oba se narodili a vyrostli v Hradci Králové a svoji kariéru nastartovali v Praze. Potkali se ve skupině Precedens, kde 
Radek za bicími doprovází Ivu. Zatímco ona hrála hlavní role ve výpravných muzikálech, má za sebou mnoho autor-
ských projektů i úspěšných pěveckých vystoupení, on se stává žádaným bubeníkem napříč hudebními žánry. Oba si 
ale nejvíce cení společného tvůrčího souznění ve skupině RAZAM, kterou Iva založila s běloruským akordeonistou  

Aliaksandrem Yasinskim. 

Určitě je to ale dobrá položka v životo-
pisu, ne? 
Radek: Určitě se to dá obrovsky nafouk-
nout, ale to já zrovna nedělám. Samozřejmě 
zkušenost je to skvělá. Podíval jsem se do 
Abbey Road, komu se to poštěstí. Najednou 
jsem byl v tomhle slavným studiu a hlavou 
mi běžela historie toho, co tam vzniklo za 
nahrávky. To je působivý, super. Studio hlí-
dají vyhazovači, takže když tam přišli turis-
ti, tak se nemohli ani vyfotit, a já tam sedím 
a hraju. 

Jak vás ta zkušenost profesně posu-
nula? Přišly další nabídky? 
Ta práce ke mně přišla vlastně náhodou. 
Byl jsem teprve krátce v Praze a bral jsem 

úplně všechno, abych si vytvořil hráčské 
zázemí. A tím ke mně přišla i spoluprá-
ce s Morriconym. Na to se samozřejmě 
nabalila spousta dalšího hraní, dalších 
příležitostí, kde přijdete, něco odehrajete 
z not, které dostanete pět minut před hra-
ním, a jdete dál, ale pokud to člověk dělá 
jen jako výdělečnou činnost a nevidí v tom 
žádný jiný smysl, začne se z toho vytrá-
cet důvod, proč tu muziku dělá. Přijde mi 
mnohem smysluplnější předat lidem radost 
hudbou, kterou sám stvoří. Takže jsem si 
řekl, že než se honit za kšeftama, být šest 
hodin denně zavřenej a dělat něco, co mě 
nebaví, je lepší, když budu místo toho šest 
hodin cvičit, a tím se posouvat. Nicméně 
spousta zkušeností, které mám, vychází 

foto: David Webr

jaro 2019 Osobnosti čísla
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právě z orchestrálního hraní a i s orchest-
rem zažívám mnoho skvělých koncertů, na 
které rád vzpomínám.

To zní logicky. Je ale možné se tím-
hle způsobem muzikou v dnešní době 
uživit? 
Radek:  Někdy se sice člověk nezastaví, 
ale možné to je. Hlavně je ale fajn, že je to 
naplňující zaměstnání. Člověk na sobě nes-
mí přestat pracovat. Není to tak, že se za 
nějaký čas naučí hrát a to mu zůstane až 
do konce života. Kdo dělá muziku, musí to 
dělat proto, že ji má rád, ne kvůli penězům. 
Na druhou stranu - když pak každý den cvi-
čí a tvrdě pracuje, tak za to chce být, samo-
zřejmě, oceněn.

Iva: Mně se v životě potvrdilo, že kdyko-
liv jsem se rozhodovala, jakou práci vzít, 
a nakonec poslechla srdce na úkor peněz, 
tak se mi otevřela cesta, která mi naplni-
la nejenom duši, ale taky moji peněžen-
ku. Takže věřím, že to tak bude pokračo-
vat i dál, a kdyby ne, tak prostě vím, že se 
dokážu uživit i jinak. Už jsem ale dospěla 
k tomu, že nemůžu jít proti svému přesvěd-
čení, byť kvůli pěknému honoráři, protože 
to se mi vždycky vrátí. Proto už se nechci 
účastnit projektů, které se mnou nesouzní. 

Například současné muzikály?  
Iva: Ano, to je svět, který pomalu opouš-
tím. Poslední dobou mám pocit, že těch 

hezkých představení je čím dál méně, kva-
lita v divadlech i muzikálech neuvěřitelně 
rychle klesá dolů. Když porovnám před-
stavení, které jsem hrávala dřív s těmi sou-
časnými, je tam bohužel propastný rozdíl. 
Klesá kvalita herců, zpěváků, bohužel i 
tvůrců. Dneska chce na jevišti stát každý 
a producentům je celkem jedno, jestli tam 
stojí člověk, který má talent, pro ně je pod-
statné, kolik to stojí peněz. Vadí mi, že se 
šetří na podstatných věcech. Zdá se mi, že 
se vytrácí kumšt z mnoha profesí. Dříve byli 
v téhle branži všichni mistři svého řemesla:  
herci, tvůrci, maskéři, vlásenkáři, technici 
i lidi za barem. Dnes se snažíme vytvářet 
levnou, rádoby ohromující show na úkor 
kvality a sdělení. Nechci to ale soudit, kaž-
dý má právo pracovat a žít podle svého. 

Nebude se vám ale po divadle stýs-
kat? 
Iva: Těžko se mi o tom mluví. Divadlo mě 
baví a hrozně ráda bych v něm pokračova-
la dál. V každé svojí roli si najdu část sebe. 
Například jako Lucrezia Borgia jsem v sobě 
objevila i tu temnou stránku, o které jsem 
nikdy předtím nepřemýšlela, že ji mám. Ale 
asi se teď zaměřím na nějaké menší pro-
jekty, které pro mě mají většího ducha. 
Přestože jsem nějaké nabídky dostala, roz-
hodla jsem se je nepřijmout. Pro mě je teď 
nejvíc naše kapela RAZAM. Začala jsem už 
před pěti lety zpívat s akordeonistou Sašou 
Yasinskim a postupně jsme přibírali další 
členy. Začal s námi hrát Michael Vašíček na 
kytaru, Ilia Chernoklinov na violu a Radek. 
Teď je nás pět a jsme schopni hrát praktic-
ky v jakémkoliv složení. 

Radek: Třeba buben a zpěv. (smích)

Iva: Dobře, tak to zrovna ne. Ale vždy je 
základ akordeon – zpěv, se Sašou jsme 
schopni zahrát celý náš repertoár. Někdy 
s námi hraje Michael na kytaru, nebo Ilja 
na violu, někdy hrajeme v celé sestavě. Tím 
je to zajímavé, protože písně, které vznik-
ly jako duo se Sašou, hrajeme v různých 
aranžích a v různém nástrojovém obsazení 
a zároveň se u nástrojů střídáme.  

Radek: Takže je super, že kapela nezní 
pokaždé stejně, každý koncert je trochu 
jiný.  Navíc je skvělý, že spolu zkoušíme, a 
to i třeba písničky, které už jsme hráli na 
koncertech, ale prostě si řekneme, že to 
zkusíme jinak, a vznikne z toho třeba něco 
nového.

Iva: Počkej, ale to my takhle pravidelně 
zkoušíme až od tý doby, co jsi přišel do 
kapely! 

Radek: Protože jsem tak nešikovnej? 
(Smích)

Iva: Ne, protože jsi tak zodpovědnej! 
(Smích)

Jak vlastně vznikl název RAZAM a 
co znamená? 
Iva: Je to běloruský název, znamená 

to společně, dohromady. K Bělorusku 
máme blízko díky spolupráci se Sašou 
Yasinskim. Teď právě chystáme nové al-
bum, už máme natočených devět písní, 
na kterých se autorsky podílíme všichni 
v kapele. Třeba Radek přišel se skvě-
lým nápadem hned na první zkoušku a 
vznikla z toho nová písnička. 

Radek: Teď je z toho největší hit kapely! 
(smích) Nejvíc se mi na tom líbí, že to 
natáčíme všichni dohromady a na jeden 
zátah. Takže je to živé. 

Písničky, které hrajete s RAZA-
MEM, jsou o hlubokých pocitech, 
některé z textů jste, Ivo, sama na-
psala. Odhalujete tak vlastně své 
emoce na veřejnosti. To by každý 
neuměl, jak jste k tomu dospěla? 
Iva: Pro mě bylo strašně důležitý, když 
jsem přestala řešit, co si kdo o mně mys-
lí. To byla naprostá svoboda. Do určitý-
ho věku je normální, že když se člověk 
hledá, tak přes vztahy a zpětný zrcadla 
komunikuje i sám se sebou. Problém je, 
když názory druhých pro něj začnou 
být důležitější než vlastní vnímání sebe 
sama a začne odevzdávat svoji životní 
sílu lidem okolo. Já jsem to naštěstí včas 
pochopila a začala jsem tu sílu používat 
sama pro sebe. A o to víc ji pak můžu dát 
i okolí. Takže mi došlo, že já jsem pro 
sebe ten nejdůležitější člověk v životě. 

foto: Patrick Marek

foto: Patrick Marek

jaro 2019 Osobnosti čísla
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Být vystavena názorům veřejnosti,  
to už ale asi patří k životu zpěvačky…
Iva: Ano, lidi mě řešili a dávali mi moudré 
rady, a já jsem nedovedla si to jenom vypo-

slechnout a pak udělat po svém. Snažila 
jsem se líbit všem, aby mi už nikdo nikdy 
nemohl říct, že se mu na mně něco nelíbí. 
Ale to jsou balvany, které člověk tahá. Ulevi-
lo se mi, když mi došlo, že se nikdy nemůžu 
zavděčit všem, a hlavně, že to není potřeba. 

Jak na ty moudré rady reaguješ teď? 
Iva: Vyslechnu si to, ale řídím se vlastním 
pocitem. Spousta rad je pro mě inspirativ-
ních, ale spousta zase ne. Nevadí mi kritika, 
která je konstruktivní a může mě něco nau-
čit, i když to třeba v tu chvíli není příjemné. 
Přemýšlím o tom a třeba mě to posune dál. 

Co bylo pro vaši kariéru klíčové? 
Setkání, zážitek? Co vás nejvíc posu-
nulo?  
Radek: Hraju díky tátovi, který je muzi-
kant a dal mě asi v pěti letech na klavír. Pak 
ale viděl, že piáno ve mně takovou vášeň 
nevzbuzuje, a jednou v kuchyni se mě zeptal, 
jestli nechci hrát na bubny. Tak jsem to odký-
val. Pak mi totálně změnil pohled na muziku 
koncert Laca Deciho v Pardubicích v Divadle 
29, kam jsme s tátou vyrazili. Já jsem v té době 
poslouchal Deep Purple a najednou jsem byl 
poprvé na takovýmhle koncertě. Začal jsem 
poslouchat jinou muziku a hlavně ji vní-
mat jinak, chytlo mě to a začal jsem strašně 
moc cvičit na bubny. Pak našim došlo, že to 
myslím vážně, a koupili mi moje první bicí. 
Vždycky mě podporovali a to je také jeden 
z důvodů, proč jsem u hraní zůstal.

Iva: I mě rodiče podporovali, což je na ces-
tě každého důležitá věc. Taky mi pomohl 
můj učitel na kytaru, který mi řekl, že lépe 
zpívám, než hraju. (smích) Velký životní 
setkání pro mě bylo s Michalem Pavlíčkem, 

v době, kdy jsem jezdila se svojí kapelou 
Deset očí jako předkapela Kamila Střihav-
ky. Michal mě pozval do svého představení 
Excalibur. Díky tomu jsem se přestěhova-
la do Prahy a začala hrát v divadle. Hodně 
pro mě znamenalo i setkání s Radimem 
Hladíkem. Asi dva roky jsem jezdila s Blue 
Effectem, s projektem Nová syntéza. Radim 
dokázal v kapele vytvořit neuvěřitelně pev-
nou a láskyplnou atmosféru. Tady se mi 
najednou začaly zhmotňovat představy, 
které jsem měla v sobě od mládí o tom, jak 
bych se chtěla na jevišti cítit. Velice inspi-
rující je pro mě taky současná spolupráce s 
Martinem Němcem.

Asi to není ale jen o lidských setká-
ních. Být špičkovou zpěvačkou a bube-
níkem, to chce asi hodně tréninku? 

Iva: Co se týká zpěvu, tak já jsem velkou 
část života byla samouk. Na zušku jsem 
chodila možná půl roku nebo rok, ale neba-
vilo mě to, a tak jsem se věnovala zpěvu 
sama. Nejvíc jsem se naučila tím, že jsem 
přišla ze školy a čtyři hodiny denně jsem 
zpívala. Hodně jsem si to natáčela - tenkrát 
ještě na kazety - a to mi pomohlo, protože 
člověk svůj hlas vnímá zvenku jinak než 
zevnitř. To mě naučilo asi úplně nejvíc. 
Až pak, když jsem v Praze hrála v divadle 

dvacet pět představení měsíčně a cítila 
jsem, že začínám být hlasově hodně una-
vená, rozhodla jsem se o svůj hlas systema-
ticky starat.  Poznala jsem vynikající profe-
sorku paní Vavrečkovou, která mě naučila 
techniku posilující hlas, zvětšil se mi tím i 
rozsah.  

Radek: Já to mám s bubnama úplně stejně. 
Často si při hraní myslím, že to funguje, ale 
až když si to zpětně poslechnu z nahrávky, 
tak si uvědomím, co dělám špatně. Jinak bych 
tu chybu odstraňoval i týdny nebo měsíce. 
Díky takzvanému „trestnému poslechu“ se 
v hraní můžu posunout mnohem rychleji.  
Vystudoval jsem Konzervatoř Pardubice, po 
příchodu do Prahy jsem začal studovat na 
Konzervatoři Jaroslava Ježka, ale i na Katedře 
bicích nástrojů na HAMU. Je velice inspirativ-
ní spolupracovat s lidmi, kteří hrajou rocko-
vou nebo jazzovou muziku, a na druhou stra-
nu, studovat na HAMU, kde jsem mohl být 
součástí spousty komorních projektů. Baví 
mě pohybovat se v obou těchto světech a být 
takovej dobrej univerzál. 

A k tomu jste začal i sám učit, to,  
co jste se vlastně nedávno naučil…
Radek: Učím v Pardubicích na konzer-
vatoři, kterou jsem dokončil v roce 2015, 
a vrátil jsem se tam v roli učitele. Učit je 
skvělý, protože se tím člověk sám dost nau-
čí. A když se něco naučí vysvětlit, tak je to 
známka toho, že to sám pochopil.

Ivo, jaký největší poznatek ze své 
praxe můžete předat vy?  
Iva: Já pravidelně neučím, dávám jenom 
příležitostné konzultace. Z nich mám zku-
šenost, že někteří zpěváci mají daleko vět-
ší rozsah, než využívají. Přijde mi, že je to 
tím, že se bojí jít do extrému. Mají vnitřní 
pocit, že jejich hlas už nebude znít v urči-
tých polohách dobře, a mají strach tu hra-
nici překročit. Snažím se jim pomoct najít 
skutečnou sílu jejich hlasu. 

Kde se vidíte za 10 let? Jaké máte 
kariérní sny?  
Radek: Já nemám žádný konkrétní cíl, je 
to spíš o pocitu, abych dělal dobře to, co 
dělám, s lidmi, kteří mi můžou něco předat, 
a bude mi s nimi dobře.

Iva: Já to cítím podobně - když si za 10 let budu 
moct říct, že jsem ty roky nezahodila a všech-
no dělala nejlépe, jak jsem mohla, tak budu 
spokojená. Třeba budu bydlet v Orlických 
horách, pěstovat brambory a budu šťastná. 

Lucie Chytilová 
foto: Ondřej Šlambora 

  

 
Iva Marešová 

 narodila se 6. ledna 1976

 hudební spolupráce: Precedens, 
Michal Pavlíček, Radim Hladík, 
Čechomor

 autorské projekty: RAZAM, 999, 
Deset očí

 hrála v muzikálech Excalibur, 
Lucrezia Borgia, Johanka z Arku, 
Dáma s kaméliemi, Romeo a Julie, 
Antoinetta - královna Francie

 

Radek Doležal  

 narodil se 8. června 1993

 studoval Konzervatoř Pardubice, 
Konzervatoř Jaroslava Ježka, 
Hudební akademii múzických 
umění

 hudební spolupráce: RAZAM, 
Čardáš Klaunů, Precedens, Radka 
Fišarová, Lilli Marlene, Online 
Session, Fanfán Tulipán

foto: Patrick Marek

jaro 2019 Osobnosti čísla
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kRálovský ples

Jak to vypadá, když hokejisté vymění dresy 
a sportovní výstroj za večerní gala? Krá-
lovský ples poskytl dostatečně výmluvnou 
odpověď. Podívat se přišlo tolik Hradečáků, 
že Kongresové centrum Aldis doslova pras-
kalo ve švech. K dobré zábavě hrála skupina 
Lucky Band, v programu večera nechyběla 
taneční vystoupení, módní přehlídka, sou-
těže nebo vystoupení stand-up komika. 
Tradičním bodem byla i volba Sympaťáka 
plesu z řad „áčka“ hradeckého Mountfieldu, 
kterým se pro letošek stal Dominik Graňák.

A nA noze pevninA
První premiérou Divadla Drak v roce 2019 
je pohybově výtvarná performance A na 
noze pevnina, určená nejmenším divákům. 
Poprvé jí publikum tleskalo desátého úno-
ra. Drak s ní symbolicky vstoupil do roku, 
kdy si připomíná 60 let od svého vzniku. Jde 
o autorské představení herečky a taneč-
nice Jazmíny Piktorové, nejmladší člen-
ky dračího souboru. Hravý příběh o tanci 
a pohybu, který sahá až na hranici snů, 
oživuje výtvarnou akcí sochařka, výtvar-
nice a scénografka Jana Bačová Kroftová.  
Pro inscenaci vymyslela výtvarný koncept, 
který sama aktivně oživuje přímo na scéně.

MAsopust nA veseléM 
kopci  

Maškarám patřil v sobotu 2. února Veselý 
Kopec nedaleko Hlinska. Tradiční obyčej, 
který je od roku 2010 součástí světového kul-
turního dědictví UNESCO, tu ožívá každý rok, 
letos se tak stalo v podání obyvatel z Vortové 
u Hlinska. Protože masopustní obchůzky a 
masky na Hlinecku patří k pradávným oby-
čejům tradovaným obyvateli po generace, 
bylo se na co dívat – návštěvníci viděli všech-
ny klasické masky včetně laufra, ženy, turků, 
slaměných, rasa s kobylou, kominíků i kra-
mářů. A aby nešlo jen o pastvu pro oči, byla 
ve stylové Hospůdce Na vejměnku připrave-
na pravá staročeská zabíjačka.

RepRezentAČní ples 
centRA sion 

Už osmý Reprezentační ples Centra Sion 
připravili pořadatelé začátkem února v Kon- 
gresovém centru Aldis Hradec Králové. 
Bohatý program ve velkém sále i letos 
moderoval frontman hudební skupiny 
Memphis Honza Řičař. Součástí slav-
nostního večera byl také Maturitní ples 
Sion High School s vystoupením matu-
rantů Střední školy Sion High School a 
jejich slavnostním šerpováním. V malém 
sále kongresového centra v úvodu plesu 
proběhlo další tradiční šerpování, v tom-
to případě deváťáků Základní školy Sion  
J. A. Komenského v Hradci Králové. 

Zimní radovánky

Když už nás zima zahnala do tepla sálů, nezbývalo než si to pořádně užít. Ostatně – tak, jako každý rok. Koncerty, 
divadelní představení, plesy… a tak pořád dokola. Ale proč ne, když je to jen jednou ročně.

foto: Ondřej Littera

jaro 2019 Kultura



16

Miloš Urban v knihovně
Pardubická krajská knihovna přivítala 
stálici české literární scény Miloše Urba-
na. Přijel besedovat v rámci cyklu besed 
Spisovatelé do knihoven. Řeč byla hlavně 
o jeho zatím posledním románu Závěrka 
aneb Ztížená možnost happy-endu. Ten 

zachycuje vztah amatérského fotogra-
fa Matěje Runda a studentky ekologické 
sociologie a genderu Věry Barvířové, který 
se utváří a vzniká právě prostřednictvím 
fotoaparátu a aktu focení. „Chtěl jsem se 
konečně pokusit o žánr milostného romá-
nu, romance nebo v tomto případě román-
ku,“ říká autor.

vojtěch Dyk & b-SiDe banD

Chrudimská sportovní hala aplaudovala ve 
stoje koncertu Vojty Dyka a brněnského 
B-Side Bandu pod vedením Josefa Buchty. 
„Vyrůstal jsem v rodině, kde jazz a swing 
byly něco jako chléb s máslem a navíc mé 
megalomanské srdéčko si rádo plní velké 
sny. A co je většího než bigband? Už jen 
symfonický orchestr a s tím už já zpíval. 
Ale hlavně: jednou to zkusíte a nechcete 
jinak. Takový energetický tlak, který vás 
žene, když stojíte před dvaceti muzikan-
ty, to jen tak nezažijete,“ řekl o spojení 
s B-Side Bandem Dyk.

Emil Stelinger

Renault

Renault CLIO edice FRANCE CAR

V edici France Car při značkovém financování a výkupu 
stávajícího vozidla jen za

214 900,- vč. DPH
akce platí do vyprodání zásob

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault CLIO/CLIO Grandtour: kombinovaná spotřeba 4,0–
5,2 (l/100 km), emise CO2 104–118 (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.

Renault doporučujedoporučuje

FRANCE CAR  
H
   

r
  
adec Králové

Pardubice
www.francecar.cz

Destinační management Hradecko v loňském roce začal tvořit systém certifikace 
Regionálního produktu a vyhledávání vhodných producentů. Značka regionální 
produkt by měla být zárukou původu a originality výrobku či služby. Návštěvníci 
regionu si tedy budou moci odvézt originální suvenýr nebo potravinářský produkt 
a rezidenti budou mít záruku, že nakupují výrobky výhradně ze svého regionu.

MÁME PRVNÍ CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY!

Prvními nositeli značky Regionální produkt Hradecko, kteří prošli 
certifikací 8. ledna 2019, jsou tyto výrobky a producenti:

Květinové ozdoby Alfonsie paní Veroniky Kolářové z Hradce 
Králové | Džemy, sirupy, kečupy, povidla, pečené čaje a zdravé 
tyčinky paní Marcely Novákové z Hradce Králové | Přírodní mýdla  
a šampony z Mýdlárny Levandulový dům paní Dity Hofrichterové 
z Hradce Králové | Malované betlémy z Třebechovicka a Čech 
z  Atelieru Chaloupka Věry a Vladimíra Priharových z Třebechovic 
pod Orebem | Piva Hradecký Klenot z Královéhradeckého měšťan-
ského pivovaru,  a.s. | Balená pražená káva z LAMCAFÉ pana 
Patrika Lamky z Hradce Králové | Čerstvě pražená káva firmy ML-
SOUN s.r.o. z Hradce Králové | Sušené maso a masové bonbony 
z firmy POCTIVÝ GRUND pana Romana Plase z Libčan | Specifické 
služby v cestovním ruchu (výstavy, provoz zámecké kavárny, uby-
tování, informační služby apod.) spolku venkovského ubytování 
a turistiky VEJMĚNEK z Lubna | Sýr s ušlechtilou plísní uvnitř 
hmoty ze společnosti NIVA s.r.o. z Dolního Přímu | SIROB – sirup 
z cukrové řepy z Minicukrovaru Mžany paní Petry Stránské | Levan-
dulky – levandulové sušenky firmy Nožička s.r.o. z Hradce Králové

V rámci česko-polského projektu Společné tradice Hradecka a Svídnice č. CZ.11.4.120
/0.0/0.0/16_008/0001374 budou v roce 2019 probíhat marketingové aktivity pro prop-
agaci našich regionálních produktů v České republice i v Polsku, včetně soutěže o ne-
jlepší regionální produkt. Zájemci o značku Regionální produkt Hradecko mohou získat 
informace na mailu salakova@ic-hk.cz. Další kolo certifikace proběhne v dubnu 2019.

www.hradecko.eu
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Pardubické  dostiho-
vé závodiště se na zimu pro-

měnilo ve sportovní park, který  
k zimním radovánkám využívala pře-
devším široká veřejnost a děti ze školek 
a škol. Ledová plocha o rozloze kanad-
ského hřiště ale nabídla také množství 

hokejových zápasů a poskytla útočiště 
mladým krasobruslařům.
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MichAelA novozáMská: 

Hudba, divadlo a děti

Když před 25 lety na mateřské natočila první CD s písničkami pro děti, její známí ho nazvali „příliš optimistickým“. Přesto 
energická Hradečačka Michaela Novozámská (50) s autorskou tvorbou pro nejmenší nepřestala, naopak jí zasvětila celý 
dosavadní život. Založila spolu s manželem Hudební divadlo dětem a více než 20 let hraje, tančí, zpívá a plní divadla  

po celé republice. „Děti se za tu dobu změnily, divadlo ale milují možná víc, než kdy dřív,“ říká. 

Letos uplyne přesně čtvrt století od 
vašeho prvního CD pro děti Určitě 
poletí. Jaký to je pocit? 
Kdybyste to neřekla, ani bych si to neu-
vědomila. Je to moc hezký pocit. O to víc, 
když nám volají maminky a ptají se po 
něm, protože na mých písničkách vyrost-
ly a chtěly by je teď i pro svoje děti. Při-
tom, když jsem tohle první CD nahrála a 
dávala k poslechu kritikům v okolí, přijali 
ho poměrně rozpačitě s tím, že je příliš 
optimistické, nereálné. Snad je ta radost-
nost a upřímnost textů i témat k zamyšlení 
nějak vyděsily. Ale může být pro děti vůbec 
něco příliš optimistické? Nezapomenu na 
krásné vyjádření profesorky českého jazy-

ka Jany Hoffmanové v jednom z jejích novi-
nových článků: „Písničky Michaely jsou tak 
svěží, radostné a životodárné, že působí jako 
pramínek živé vody. Mají neotřelý a osobi-
tý půvab, vtip a inteligenci, jsou vroucí jako 
živé lidské srdce. Jsou výpravou do krajiny 
lásky, vlídnosti a štěstí.“

Za dobu fungování Hudebního diva-
dla dětem máte srovnání. Změnil se 
nějak dětský divák?  
Určitě, dnešní děti mají spoustu informací, 
mnohdy mi připadá, že jsou chytřejší než 
já. Třeba ve chvíli, kdy s nimi po představe-
ní ve foyer natáčíme, přístroj mě neposlou-
chá a z davu se vynoří hlavička a ručička, 

která mi poradí, že musím zmáčknout to 
a to a ejhle, ono to funguje mnohem lépe! 
Technika je jim blízká, ale chybí jim prak-
tické zkušenosti v obyčejných každoden-
ních věcech a také vztahová i společenská 
zkušenost. Pokud mám srovnat, řekla bych, 
že v začátcích naší hudebně divadelní prá-
ce prožívaly děti různé situace a příběhy 
mnohem víc emocionálně, dovedly být 
všeobecně empatičtější. Když jsme hrá-
li Čapkovy pohádky O pejskovi a kočičce, 
děti si pod přátelstvím dvou zvířátek uměly 
představit to lidské, reálné přátelské pouto 
a jeho hodnotu. Dnes vnímají, že mají doma 
taky pejska nebo kočičku, poselství v podo-
bě síly přátelství a společného prožívání 
obyčejných věcí a hry musejí chvíli hledat. 
Je to ale individuální. Záleží na rodičích, 
výchově a prioritách. Na našich divadelních 
cestách také vnímám, jako by i každé měs-
to, každé divadlo mělo svého „uměleckého 
ducha”. Nebo naopak. Je znát, kde se chodí 
s dětmi za uměním do společenského pro-
středí a kde za zábavou s párkem v rohlíku. 

Nebála jste se, že s nástupem počí-
tačů a chytrých telefonů ztratí děti 
o divadlo zájem? 
Předpokládala jsem, že zájem opadne, ale 
nestalo se. Dnešní děti v divadle dychtivě 
sají všechno, co je zaujme a o čem mohou 
zapřemýšlet. Nachází skutečný zážitek, kte-
rý se neodehrává jenom na studené obra-
zovce, kde je možné vše a nikoho špatné 
chování nebo násilí nebolí. V divadle mohou 
prožít příběh s reálnými lidmi. Rozhodně 
vnímají rozdíl mezi počítačovou, neemo-
cionální komunikací, a divadelním ztvár-
něním příběhu. Co mě ale naopak nemile 
překvapuje, je fakt, že děti přestávají znát 
tradiční české pohádky i naše světově pro-
slulé večerníčky. 

Z koncertu s chlapeckým sborem BONIFANTES. 
Foto: archiv HDD
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Baví ale dnešní děti ještě vůbec tra-
diční české pohádky? 
Baví, jenom je už moc neznají. Baví je ony 
principy, které jsou v pohádkách obsaženy. 
Zřetelně rozeznatelné dobro a zlo, pravi-
dla světů, které se střetávají nebo naopak 
žijí v symbióze. Příběhy hrdinů, kteří se 
dokážou postavit za správnou věc, i když 
nejsou zrovna nejchytřejší, nejbohatší nebo 
nejbojovnější. Mě osobně fascinují pohádky 
dodnes. Ačkoli jsou čtenářem či divákem 
chápány a prezentovány jako nepravdivé, 
pro mě je v nich skryto mnoho opravdo-
vých ponaučení, moudrosti, vtipu a krás-
ných společenských tradic. Děti rády rozví-
její fantazii, ztotožňují se s hlavními hrdiny, 
učí se cestovat mezi světy, rozeznávat, co je 
dobré a co zlé, procházejí zápletkou příbě-
hu a oslavují vítězství dobra. Měla by to být 
přirozená cesta růstu.

S Hudebním divadlem dětem hra-
jete v divadlech napříč republikou, 
především pro předškolní a školní 
děti. Mezi pedagogy se vám přezdívá 
„zpívající učitelka“. Sama jste totiž 
studovala pedagogiku. Promítáte své 
učitelské zkušenosti do vlastní umě-
lecké tvorby?
Pedagogové často říkají, že při našich 
představeních „děti nezlobí”. Jsou zaujaté 
tématem a zpracováním myšlenky. Pama-
tují si, o čem představení bylo, a tak mohou 
v rámci mezipředmětových vztahů téma 
dále rozpracovávat. Jako autorka dětských 

představení a duší pedagog mám stejnou 
potřebu jako oni: zprostředkovat dětem 
krásu, probudit myšlení, prožít společně 
radost a předat ponaučení. Naše tvorba 
není o infantilních říkankách, jednodu-
chých melodiích nebo pitvoření se. Na-
psat představení pro děti podle mě vychází 
z principu skvělé vyučovací hodiny prove-
dené zkušeným pedagogem, kterého žáci 
milují. Dětský divák je totiž ten nejnároč-
nější a neodpustí vám žádné zaváhání nebo 
neupřímnost. Ve školách o nás také říkají, 
že jsme „potravou pro dětskou duši”. To je 
přirovnání, na které jsme opravdu pyšní 
a které nám nedovoluje polevit.

Sama jste trojnásobnou matkou, a tak 
se dokážete vcítit do kůže dnešních 
maminek, které pro své ratolesti 
chtějí po všech stránkách to nejlep-
ší. Jak jsme na tom v Česku s dětskou 
kulturou, je vůbec z čeho vybírat?   
S dobou, kdy jsem vychovávala svoje děti, 
dnešní uspěchanější formu času určitě 
srovnávat nemůžu. A hlavně jsou spole-
čensky těžko přenosné cíle, ve kterých by 
měly být děti pro každého rodiče tou nej-
důležitější investicí. Moje děti vyrůstaly 
s uměním, hudbou a divadlem od plenek. 
Takže si už od jejich školkového věku velmi 
živě vybavuji časté shánění společenského 
oblečení, praní a žehlení bílých košil, čer-
ných kalhot a perfektních puků na nich. 
Společně jsme zpívali, recitovali, tvořili 
a vedli rozhovory na všelijaká témata. V 
kuchyni jsme si vzájemně předčítali různé 
texty, které nás zaujaly. Vyvrcholilo to teh-
dy tím, že jsme se rozhodli vyhodit televizi, 
protože na ni nezbýval čas. Generalizovat 
dětskou kulturu obecně bych se ale neod-
vážila. Do kultury patří vše, co povznáší 
duši a ducha, ať už jde o hudbu, literaturu, 
umění, náboženství nebo filozofii. Nabíd-
ka je široká a záleží jen na rodičích, jakou 
hodnotu pro svoje dítě vyberou, co jsou 
ochotni společně prožít. Zda zvolí pro sebe 
příjemnější zábavu s cigaretou a skleni-
cí piva, nebo čas strávený v kulturnějším 
prostředí, hezky společensky oblečení a ve 
chvílích společného ztišeného vnímání. 

V Hradci a v Pardubicích vedete ještě 
výtvarné ateliéry pro děti. Jaké pro-
gramy se dají v Ateliéru HDD zažít? 
Jde o samostatný projekt, který vznikl hlav-
ně pro místo, kde žijeme, jelikož s divadlem 
cestujeme po republice a ve svém rodném 
městě hrajeme třeba zase až za tři roky. 
Obsah činnosti Ateliérů HDD vychází, 
jak jinak, z mojí „přehnané” pedagogické 
potřeby působit na děti a jejich společen-

ský vývoj. V těchto tzv. dětských galeriích 
probíhají výstavy s výukovými programy 
a výtvarnou dílnou. Děti si tu mohou v závě-
ru programu sáhnout na různé materiály 
a výtvarné techniky. Naše lektorky je učí 
a ukazují, že to, co je krásné, nemusí být tak 
jednoduché vytvořit. Že musí vyvinout urči-
té úsilí, být pečliví a trpěliví. A také, že do 
jakékoliv tvorby mohou vnést svůj pohled na 
krásu a otisknout svoji osobnost. Věřím, že 
nechceme vychovat v další generaci jakousi 
homogenní společnost, která nerozliší hod-
notu od povrchu a nebude si umět vážit kul-
turních tradic. Proto se v oblasti umění, kde 
se pohybuji, snažím nabídnout pro děti již 
od předškolního věku rozmanitost a hloub-
ku. Zkrátka nějaký základ, díky kterému si 
budou schopny v budoucnu samy vybrat 
a samy se rozhodovat o tom, co je dobré, 
přínosné, a co ne.

Michaela Zumrová

 
Hudební divadlo dětem 

 Oficiálně založeno manžely 
Michaelou a Ladislavem 
Novozámskými v roce 2001 

 Realizuje autorské kulturně 
výchovné pořady pro děti od 3  
do 15 let, které ročně zhlédne na  
30 tisíc dětských diváků 
v divadelních sálech po celé 
republice

 Kmotrou divadla se stala herečka 
Stella Zázvorková, která jej 
přirovnala ke Komenského „škole 
hrou“

 Nejnovějším počinem je muzikál 
Malý princ. V Pardubicích ho 
můžete vidět ve dnech 5. - 8. 3. 
na Hronovické scéně, v Hradci 
Králové poté 12. 3. ve velkém sále 
Aldisu, a to každý den ve dvou 
reprízách

„Zpívající učitelka“ Michaela Novozámská.  
Foto: Jakub Misík
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Mlýny ožívají
Na pravém břehu Chrudimky stál mlýn už ve středověku. Když pak na začátku minulého století Josef Gočár navrhl 
budovu Automatických mlýnů pro bratry Winternitzovy, zrodila se jedna z dominant Pardubic. Od roku 2014 je objekt 

národní kulturní památkou, ze které se v současnosti stává jedno z umělecko-kulturních center východních Čech.

pŘíjeMné Místo

Manželé Mariana a Lukáš Smetanovi kou-
pili mlýny od společnosti GoodMills před 
třemi lety s nejasnou vizí, ale vírou v jejich 
obrovský potenciál. Pomalu se rozjela jed-
nání o jejich možném využití. Přijížděli 
politici i věhlasní architekti. Majitelé od 
počátku jasně věděli, že spíše než komer-
ci a byznys upřednostní kulturu a veřejný 
zájem. A právě díky tomuto osvětovému 
přístupu se mlýny stávají výjimečným mís-
tem pro setkávání lidí.

nové náMěstí 

Takzvaný Mlýnský ostrov má ke své rene-
sanci už směle nakročeno. Díky nedávno 
otevřeným podnikům se sem posouvají 
pomyslné hranice historického jádra Par-
dubic. Patisserie i pekárna sem přitahují 
milovníky vymazlených lahůdek z celého 
města. Majitel komplexu, architekt Lukáš 
Smetana, nechal pro tyto účely upravit 
bývalou administrativní budovu. Je zajíma-
vé, že s její brzkou demolicí se počítalo už 
během rekonstrukce, plán byl však od začát-

ku jasný: přivést do mlýnů život a navyknout 
obyvatele města vnímat je jako možný cíl 
svých procházek. To je také důvod velkorysé 
vstřícnosti majitele k nejrůznějším umělec-
kým skupinám, hudebním i divadelním spol-
kům, které se mohou po domluvě v areálu 
mlýnů realizovat. Po demolici administra-
tivní budovy, která vznikla jako přístavba 
v šedesátých letech, se prostor promění 
v nové pardubické náměstí. Oba oblíbené 
podniky spolu s dalšími novými najdou své 
místo o několik desítek metrů dál, v původ-
ních hospodářských objektech mlýnů. 

Vizualizace budoucí podoby mlýnů
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Vizualizace budoucí podoby mlýnů

zlAtý tRojÚhelník
Hlavní budova, kde se poslední zrnko obilí 
domlelo před šesti lety, se rozzáří barva-
mi. Právě tady se totiž usídlí Východočes-
ká galerie, která svá díla vystavuje v části 
pardubického zámku. Přestěhováním do 
mlýnů získá v podmanivých industriálních 
prostorech násobně více místa pro obra-
zy, které jsou nyní ukryté v depozitářích, 
a také možnost rozšířit své aktivity. Lukáš 
Smetana pro tyto účely prodal hlavní budo-
vu Pardubickému kraji s podmínkou, že 
bude rekonstrukci dozorovat. Projektuje 
ji architekt Petr Všetečka, který v prosto-
ru nechává citlivě vyznít část původního 
vybavení mlýnů, a ve spolupráci s dalšími 
renomovanými architekty vzniká také cel-
ková koncepce takzvaného zlatého trojú-
helníku, který má propojit Mlýnský ostrov 
se zámkem a Pernštýnským náměstím. 

GoČáRovo silo
Zbylou část národní kulturní památky 
Automatických mlýnů - původní obilné silo 
-  se rodina Smetanova chystá přestavět na 
multifunkční kulturní sál. Chybět nebude 
ani obří vyhlídková terasa. Přízemí silo bude 
trvale otevřeno do náměstí a bude zde stálá 
expozice architekta Josefa Gočára.

dílny pRo školy i volný ČAs
Své nové využití najdou i bývalé sklady bale-
né mouky. Město v nich vybuduje centrální 
polytechnické dílny, které by měly sloužit 
pardubickým školákům. Nabídnou špičko-
vě vybavené učebny a laboratoře pro výuku 
technických a přírodovědných oborů. Na 
ploše 1700 metrů čtverečních se tu bude 
školní teorie procvičovat v praxi. Odpo-
ledne pak budou dílny otevřené dětským 
zájmovým kroužkům i dospělým kutilům.

 
Automatické mlýny  

 byly vystavěny v letech 1909 – 1911 
podle projektu Josefa Gočára

 zadavateli stavby byli židovští 
bratři Egon a Karel Winternitzové

 od roku 2014 jsou národní kulturní 
památkou ČR

 instagram: @automatickémlyny

 facebook: Automatické mlýny

Bydlení v Mlýnech

Obrovský potenciál mlýnů nabízí vytvo-
řit zde prakticky novou městskou čtvrť, 
ve které by své místo měly nalézt i nové 
byty. „Nově vzniklá náměstí na severní 
straně areálu ukončí novostavby měst-
ských domů, které budou mít obchodní 
parter s kavárnami, restauracemi a dal-

šími službami a v nadzemních podlažích 
budou kanceláře a prostory pro indivi-
duální bydlení,“ popisuje svou vizi Lukáš 
Smetana. V těsné blízkosti parku, his-
torického centra i pardubického zámku 
by se z tohoto pohledu staly mlýny jistě 
žádanou lokalitou.

Lucie Chytilová
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Tady bydlí rozhlas

Nárožní dům na rozhraní Havlíčkovy ulice a Tylova nábřeží symbolizuje dlouhá desetiletí úctyhodnost a konzervativní 
hodnoty. Dnes je domovem Českého rozhlasu Hradec Králové, pamětníci jej vzpomínají ještě jako sídlo státní banky. 
Kapitoly v historii této budovy, která letos slaví hned dvojnásobné jubileum, však nevzbuzují jen úctu, ale někdy i potutelný  

úsměv. Zatímco dnes slouží médiu veřejné služby, kdysi dávno tu byl… no řekněme – veřejný dům.

Třípodlažní stavba vyrostla na dohled od 
Tyršova mostu v letech 1896 – 1897 nákladem 
Záložního úvěrového ústavu Hradec Krá-
lové. Se svou historizující fasádou působila 

o poznání jinak než dnes. Vyšší patra byla 
určena k bydlení, v přízemí byste tehdy našli 
několik obchodů a menší hostinec. Ve dva-
cátých letech byl již majitelem domu zdejší 

hostinský Václav Nevyhoštěný, který tehdy 
rozšířil restaurační provoz do celého pří-
zemí včetně suterénu a podniku s předza-
hrádkou dal výmluvný název „Dancing Kréta“. 
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vat i prostory ve vyšších patrech, které ješ-
tě v éře agrární banky sloužily jako byty.

upRostŘed BARev
Přesně před dvaceti lety, v roce 1999 se 
odtud poprvé ozvalo vysílání Českého 
rozhlasu Hradec Králové. Ten zde našel 
svůj nový domov po letech strávených ve 
Fuchsově vile ve Vrchlického ulici. Ban-
kovní budova se mu ale musela přizpů-
sobit. Interiér ovládla pestrá hra barev, 
které sem vetkli autoři rekonstrukce, 
architekti Karel Plocek a Martin Misík. 
„Mám rád barevné členění všech pater 
i hlazenou růžovou omítku v ředitelně, 
která připomíná mramor. Z podkroví je 
nádherný výhled přes sokolovnu na severní 
část města a v zimě za jasného počasí i na 
zasněžené hřebeny Krkonoš,“ vyznává se 
ze vztahu k domovu hradeckého rozhlasu 
jeho ředitel Jiří Kánský. 

Rozhlas využívá celou budovu – v příze-
mí a v podkroví je administrativa, v prv-
ním patře sídlí redakce Centra zpravodaj-
ství a publicistiky, moderátoři, redaktoři 
nebo třeba fonotéka. Vysílá se ze studia 
v druhém patře, kde jsou ale také tři dal-
ší nahrávací studia, propojená přes hlav-
ní newsroom skleněnými průhledy. Kdo 
by chtěl zažít atmosféru živého vysílání, 
může každý pátek od 9 do 12 hodin přijít 
do kavárny District 5 v přízemí rozhlasové 
budovy, odkud se v tento čas vysílá Páteč-
ní Habaděj.

Emil Stelinger

Traduje se, že služby se tu neposkytovaly 
jen v lokále, ale také v několika speciálně 
upravených pokojích, kam si hosty vodily 
zaměstnankyně tohoto podniku. Histo-
rické důkazy na to sice neexistují, ale jak 
víme, není kouře bez ohně…

BAnkA A zAse BAnkA
Na sklonku existence svobodného Česko-
slovenska, v roce 1938, koupila od Václava 
Nevyhoštěného dům Agrární banka česko-
slovenská a zadala architektům Jindřichu 
Freiwaldovi a Jaroslavu Böhmovi jeho pře-
stavbu pro své potřeby. Dokončena byla 
v roce 1939, před osmdesáti lety. Zásadní 
proměnou prošlo přízemí, které se změnilo 
v hlavní bankovní úřadovnu s reprezen-
tativní dvoranou. Nejvýrazněji se změnila 
fasáda domu – parter od té doby obepínají 
travertinové desky, vyšší patra pak vertikálně 
člení světle omítané pilastry, které se střídají 
s režným zdivem, jedním z leitmotivů archi-
tektury meziválečného Hradce Králové. 

Agrární bankéře po nástupu komunistů 
k moci vystřídali státní, centrální banka zde 
sídlila až do roku 1997. Ta navíc začala využí-
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Klicperova 1266/1, Hradec Králové 500 03

A co vy? Napadá vás, několik týdnů po 
premiéře, co byste dnes udělal jinak? 
Samozřejmě, že zpětně tam vidím drob-
né chyby, ale jsem přesvědčený, že jako 
celek to funguje. Měli jsme 36 natáčecích 
dnů, s natáčením jsme se kompletně vešli 
do milionu korun, další milion korun šel na 
postprodukci a propagaci filmu. 

Je sice až neuvěřitelné, že jste za 
takové peníze natočil film, na druhou 
stranu, jak se vám ta suma ve vašem 
věku sháněla? 
Je pravda, že věk byl spíše překážkou. Když 
řeknete, že vám je osmnáct a točíte debut, 
lidi to spíše odradí. Přesto jsem několik 
sponzorů sehnal, další peníze jsem si vydě-
lal tvorbou regionálních reklam, takže jsem 
to nějak dal dohromady. 

Spokojili se herci v čele s Petrem 
Kostkou, Jiřím Dvořákem nebo Sta-

nislavem Zindulkou s nižším honorá-
řem, než jsou zvyklí? 
Všichni nám vyšli vstříc, včetně herců 
z Klicperova divadla.  Nikdo z nich nehrál 
zadarmo, ale šli s cenou dolů. Líbil se jim 
námět, to bylo rozhodující. 

A jak se vám pak v osmnácti letech 
tihle slavní herci režírovali?
Já jsem se toho bál režírovat pana Kostku, 
pana Zindulku. Říkal jsem si, v jakých fil-
mech oni hráli! Ale jsou to profesionálové 
a můj věk vůbec neřešili. Na druhou stra-
nu já jsem jim nechal hereckou volnost, 
protože mohou přinést obohacující nápa-
dy. Takže jsem vždycky řekl svoji předsta-
vu, jak chci, aby scéna působila, a požádal 
herce, aby mi to zkusili zahrát. Pak jsme 
to ladili tak dlouho, dokud jsme se nedo-
brali výsledku. A třeba Jirka Dvořák si tam 
i několik vět doplnil a to si myslím, že je 
skvělé obohacení. 

dAvid BAldA:

Narušuji představy 
o režisérovi

Podpisy, fotky, milá slova... Jak se vám 
to líbí? 
To je samozřejmě příjemné, moc rád 
poslouchám reakce na film od normálních 
diváků, ať pozitivní či negativní. 

Ve filmu vyprávíte příběh svého 
dědečka, který jste chtěl původně 
točit jako dokument. Jak se z něj stal 
celovečerní film v kinech? 
Uchvátilo mě vyprávění dědy a jeho kama-
rádů pilotů, kteří s ním sloužili na plzeň-
ském letišti Líně. Bylo natolik zajímavé, že 
by byla škoda udělat jen dokument, kde by-
chom nemohli ukázat emoce a mnoho by 
se muselo vynechat. Materiálu bylo tolik, 
že to stačilo na scénář. A tak jsme se do 
toho pustili. 

Vaše postava se ve filmu také objeví, 
i když sám sebe nehrajete. Je ten pří-
běh od začátku do konce autentický? 
Postava hlavního hrdiny je složená ze tří 
pilotů včetně dědy. Dědův příběh ale ve 
filmu zaujímá největší část. Úvodní scéna, 
kde Petr Kostka dostane parte a dozví se, 
že mu zemřel kamarád, tu jsem s dědou 
skutečně zažil. O to víc mě mrzí, když se 
pak v kritikách dočítám, že děj filmu je 
nesmysl, většina věcí se opravdu stala a 
nepřesnosti jsou ve filmu na úrovni drob-
ností. Odborníci z řad pilotů navíc byli 
s výsledkem spokojeni. 

Do prvního dokumentu se pustil ve čtrnácti letech. Jako osmnáctiletý natočil celovečerní film, obsadil ho slavnými 
českými herci a zajistil jeho promítání v kinech po celé republice. Hradečák David Balda má zkrátka kuráž a nadšení, 
které ho směle ženou do velkého filmového světa. Když jsme se s režisérem filmu Narušitel sešli v kavárně na Ulrichově 

náměstí, zajásalo hned několik přítomných žen a našemu rozhovoru předcházely podpisy a selfíčka. 

David Balda
student – režisér

jaro 2019 Kultura



30

David Balda

 narodil se 26. února 2000

 studuje První soukromé jazykové 
gymnázium v Hradci Králové

 amatérské filmy natáčí od roku 
2015

 jeho film Pomsta vysílala Česká 
televize

 film Narušitel měl premiéru 
24. ledna 2019

Myslíte, že právě tyhle zkušenosti 
z vás udělají profesionálního režiséra 
spíše než vzdělání?  
Filmové vzdělání je určitě důležité. Ale tu 
teorii se postupně učím z knížek. Nejvíc 
se toho určitě naučím z vlastních chyb 
a hodně mi toho dali právě lidi, kteří se 
mnou spolupracovali. Obrovskou školu 
jsem dostal například od střihače Martina 
Kirova. On tomu filmu velice pomohl. S lid-
mi kolem Narušitele jsem se právě o své 
budoucnosti radil a  zatímco  někdo dopo-
ručuje vzdělání v oboru, další říkají, ať radši 
točím. Pokud se mi podaří sehnat peníze na 
další film, chtěl bych točit dál a u toho bych 
mohl studovat dějiny umění. 

Zatím ale nemáte ještě ani maturitu, 
ta vás čeká letos. Jak zvládáte při ško-
le vyrábět film? 
Těžko. Já mám ale naštěstí na hradeckém 
jazykovém gymplu domluvený individuál, 
takže tam chodím jenom na ty písemky 

a testy. Musím nasbírat určitý počet zná-
mek, aby mi mohli dát hodnocení. Jsem ale 
zvyklý dělat víc věcí najednou, Narušitel 
není můj první projekt. 

Co jste točil předtím? 
Když mi bylo čtrnáct, začínal jsem čtvrt-
hodinovým dokumentem o dědovi, pak jsem 
dělal Pomstu. To byl příběh o českém stu-
dentovi vojenské školy, který je vyslaný na 
stáž do Ruska, kde přijde do styku s ruskou 
mafií. Tenhle film má asi 45 minut a vysíla-
la ho vloni Česká televize. A pak jsem dělal 
Nevinnou krutost – film o psích zápasech. 
S těmihle zkušenostmi jsem se pustil do 
Narušitele. 

Máte za sebou velký kus práce, od 
scénáře, přes produkci, shánění 
sponzorů, peněz, natáčení, postpro-
dukci. Co bylo nejnáročnější? 
Natáčení bylo krásný, tvorba je skvělý pro-
ces. Poměrně náročný byl střih. Každý den 

jsem jezdil do Prahy a tam se osm hodin 
díval na obrazovku. Ale pořád to bylo zají-
mavé, protože se ten film rodil. S distribucí 
do kin nám pak pomohl Bontonfilm. Takže 
máme 850 promítání ve 155 kinech. Nejtěžší 
je teď čelit některým negativním reakcím. 
Mně vůbec nevadí negativní recenze nebo 
názory, já to respektuji a jsem rád, že to lidé 
píšou. Co mně ale vadí, jsou lži a nepravdy 
v některých příspěvcích. Objevily se různé 
spekulace, například kdo to platil, kdo sto-
jí v pozadí, někdo tvrdí, že to bylo za státní 
peníze od Českého fondu kinematografie, 
nebo, že si uměle navyšujeme hodnocení na 
ČSFD. To jsou všechno nesmysly. 

Jak od toho všeho odpočíváte? 
Relaxuju lítáním. Ne moc často, protože je 
to drahý koníček. Ale když mám možnost, 
tak si jdu zalítat s piloty, kteří na filmu spo-
lupracovali. To je nádhera. 

Lucie Chytilová
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Pavel Neškudla, Veronika Arichteva, Stanislav Zindulka, Jiří Dvořák a Petr Kostka ve filmu Narušitel
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Domluvte se už na 
(letošní) dovolené!
Ovládáte konverzaci rukama-nohama a v  učení jazyků jste věčný začátečník? Tvrdíte, že na cizí řeči nemáte  
talent? Máte strach, že na vás v  zahraničí někdo promluví? Mluvíte zásadně česky i v  kubánském baru?  
Zkuste to tentokrát podle našich rad, a to s pevnou vůlí a odhodláním. Slibujeme, že skály se pohnou, ledy roztají a vy 

budete v cizí řeči plynně flirtovat už letos v létě. 

zBAvte se uČeBnic!

Nezapomeňte, že mluvit se naučí každé malé 
dítě, které neumí číst. Zapomeňte na složi-
tá gramatická pravidla, poučky a vyuměl - 
kované fráze. Možná se k nim později vrátí-
te, teď ale přece chcete začít hlavně mluvit. 
„Ideální je se jazykem obklopit. Vyhledávat 
příležitosti k poslouchání, mluvení i čtení 
a pořádně se do toho ponořit,“ radí lektor-
ka angličtiny Iveta Hiblbauerová. Pokud se 
chcete naučit skutečnou živou řeč, použí-
vejte materiály určené pro rodilé mluvčí. 
Místo učebnice angličtiny sáhněte raději 
po jednoduché knize pro mládež, video-
kurz nahraďte skutečným seriálem. Tak se 
přirozeně naučíte fráze, které se používají 
v reálném životě. 

poslouchejte! 
Není důležité, zda začnete pohádkami pro 
malé děti nebo diskusním pořadem o politi-
ce. Mluvení se rodí z poslouchání. Základní 
pravidlo však zní, že byste měli rozumět drti-
vé většině mluveného textu, protože zbytek 
si prostě domyslíte i bez slovníku. Od nejjed-
nodušších úrovní pak plynule přecházejte 
k náročnějším. Při poslechu písniček vní-
mejte jednotlivá slova a snažte se porozumět 
obsahu, případně si vyhledejte jejich text na 
internetu. Metoda učení odposlechem vám 
pomůže i s gramatikou. Automaticky totiž 
přejmete tvary jednotlivých slov v různých 
časech i se správnými předložkami a naučíte 
se je zcela přirozeně používat. 

jaro 2019 Životní styl
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sledujte FilMy!
Ideálně ty v angličtině (němčině, fran-
couzštině, japonštině či portugalštině…) se 
stejnými titulky. Nespěchejte. Tenhle film 
zkrátka neuvidíte za dvě hodiny. Zastavte ho 
pokaždé, kdy něčemu nerozumíte a nezná-
mé pojmy si napište. Později se k nim vra-
cejte a učte se je v kontextu celých vět 
tak, jak byly ve filmové konverzaci použity. 
Stejně jako u audio nahrávek i tady začněte 
jednoduchým žánrem pro děti a postupně 
přidávejte na obtížnosti. „Skvělým pomoc-
níkem při výuce angličtiny vám bude napří-
klad zpoplatněná filmová databáze Netflix. 
Můžete si tu vybrat z mnoha filmů, seriálů 
i televizních pořadů,“ radí z vlastní zku-

šenosti lektorka Iveta Hiblbauerová. Pro 
výuku němčiny můžete zase využít boha-
tou filmotéku pardubické pobočky Goethe 
- Institutu. 

neuČte se slovA, Ale věty!
Konec memorování dlouhých seznamů 
neznámých slov! Tuhle nudnou metodu 
přece nemá nikdo rád. Vypisujte si z textů, 
nahrávek i videí celé věty a ty si pak opa-
kujte. Pomůže vám to pochopit, kdy se kte-
ré slovo hodí víc než jiné stejného význa-
mu. Tímto způsobem se opět přirozeně 
naučíte gramatiku a hlavně brzy pochopíte 
zákonitosti jazyka, který studujete. 

Mluvte!

Jakmile začnete pociťovat první zlepšení, 
nastává ideální chvíle pro odbourání stra-
chu z cizojazyčné konverzace. Nebojte se 
chybovat, jsme přece jenom lidé a cení se 
především snaha. Zda si ve vašem okolí 
vyhlédnete partu zahraničních studentů, 
nebo se s někým seznámíte přes internet, 
je zcela na vás. Možná vám pomůže také 
dobře zvolený kurz nebo intenzivní tré-
nink s lektorem. Individuální výuka „face 
to face“ je sice dražší varianta, zato velmi 
efektivní. „Lektor se může zaměřit na kon-
krétní potřeby studenta,“ říká učitelka ang-
ličtiny Iveta Hiblbauerová. 

vyRAžte do světA!
Už jste zkusili sólo dovolenou? A co tak-
hle vyrazit rovnou do některé z mnoha 
anglických škol pro cizince ve Velké Bri-
tánii nebo třeba na Maltě? Program si tu 
můžete přizpůsobit vlastním potřebám, 
například ráno trávit v lavici a odpoled-
ne poznávat okolí – samozřejmě s par-
tou ostatních studentů. Večer zakončíte 
posezením v baru, a mluvit tak budete celý 
den. Stále oblíbenější jsou i dobrovolnické 
workshopy po celém světě anebo brigády 
na farmách v USA. Metoda „skoč a plav“ 
vás zaručeně posune. Získáte sebevědo-
mí, odbouráte strach z mluvení a roz- 
šíříte si slovní zásobu. A ještě budete na 
těch několik týdnů určitě rádi vzpomínat!

Lucie Chytilová

inzerce
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Michelle A GiovAnni kinský dAl BoRGo:

Máme štěstí na lidi
Michelle a Giovanni Kinský dal Borgo měli před třiceti lety o Česku spíše mlhavé představy. Chlumecký zámek Karlova 
Koruna a hrad Kost znali jen z černobílých obrazů. Přesto, že jejich život je stále pevně spjatý s Toskánskem, dnes 
už se v Chlumci nad Cidlinou cítí jako doma. Ostatně, své kořeny v Čechách zapustil i jejich syn Francesco, který  
se tu oženil a založil rodinu. Když nám mladý hrabě servíroval kávu ve rodinném bytě před zámkem Karlova Koruna,  

byl to výjimečný zážitek.

To je tedy poprvé, kdy nás obsluhuje 
hrabě. Velká pocta!
Michelle: Prosím! Ale to jsou předsudky. A 
ty jsou mezinárodní, všude stejné. Všich-
ni si myslí, že když jsme šlechta, tak jsme 
nafoukaní a bohatí, nepracujeme a neumí-
me vařit. To není pravda. 

Jaké bylo vaše dětství, Giovanni? Vní-
mal jste, že jste z aristokratické rodi-
ny? Byl jste tak vychováván? 
Giovanni: Ano, ale projevovalo se to pře-
devším tím, že ta výchova byla přísná. Co 
se promíjelo jiným, nám ne. Souvisí to 
s těmi předsudky. Museli jsme se chovat 
o to víc slušně, aby si ostatní nemysleli, 
že my jsme ta šlechta, která je povýšená.  
Ale musím říct, že ve výchově mnohem 
víc než nějaké příkazy a zákazy fungují 
vzory, vlastní příklady. Moji rodiče mi byli 
vzorem, a tím mě ovlivnili nejvíc. Proto 
jsme se stejným způsobem snažili později 
vychovávat i naše děti. 

K čemu jste je vedli? 
Michelle: Já jsem Američanka. Chtěla jsem 
naučit své děti nezávislosti. Italské matky 
naopak úzkostlivě drží ochrannou ruku nad 
svými dětmi. Pamatuji si, když bylo France-
scovi asi deset let, měl stan a spal v něm na 

naší velké zahradě. Později když byl starší, 
šel spát někam do hor. Pak jsem takový stan 
darovala synovi mé kamarádky, která byla 
zděšená, že její dítě chce spát na zahradě, 
a řekla jsem: „Ale Francesco v jeho věku spal 
v horách.“ Nemohla tomu uvěřit. Trochu 
jsme posouvali hranice. Francesco přes 
léto pracoval, v sedmnácti jsem ho posla-
la na měsíc na Nový Zéland, aby se naučil 
samostatnosti, pak jel do San Francisca, kde 
pracoval pro skauty. Myslím, že měl hodně 
zážitků. Až po několika letech mi vyprávěl 
historku z Nového Zélandu. Ujel mu jediný 
autobus na letiště. Potkal muže, kterému 

taky ujel, a tak spolu na to letiště konečně 
došli. Řekl mi: „To byla chvíle, kdy jsem se 
naučil, že si vždycky musím poradit, jedno 
jak.“ 

A jaké jste měla dětství vy sama, 
Michelle? 
Michelle: Můj otec byl pilot a já jsem proto 
žila na různých místech. Louisiana, Nebra-
ska, Wyoming, California… byla jsem zvyklá 
cestovat. Proto, když jsme pak v restitu-
ci získali zpět rodový majetek Kinských a 
rodový majetek dal Borgo, řekla jsem své-
mu manželovi: „Pojď se přestěhovat do Pra-
hy! Pošleme děti do české školy.“ Moc ráda 
bych se tehdy přestěhovala. Neměla jsem 
takové silné kořeny v Itálii, kde jsme žili, na 
rozdíl od mého manžela, který je zkrátka 

srdcem Ital. A proto jsme to nakonec neu-
dělali. Ale já jsem se začala aspoň učit čes-
ky. Například tím, že jsem poslouchala hry 
o Cimrmanovi. 

Tomu jste rozuměla? 
Michelle: Ano, snad stokrát jsem poslou-
chala například hru Němý Bobeš. 

Giovanni: Český inženýři! (smích)

Michelle: Ale je pravda, že rozumím spí-
še slovům než tomu humoru. Češtině 
lépe rozumím, než jí mluvím, a proto stá-
le vyhledávám příležitost mluvit. Bohužel 
v Čechách se mnou všichni chtějí mluvit 
anglicky. 

Pamatujete si první návštěvu  
v Čechách? 
Giovanni: Když jsme přijeli po revoluci 
poprvé do Chlumce, ptali jsme se matky 
našeho přítele, co jí chybí, co máme při-
vézt. A ona odpověděla, že tu není dost ige-
litových tašek a vajíček. Ta se tehdy prodá-
vala ve velkém do Polska, kde byly výhodné 
výkupní ceny. Vybavuju si, že všechno tu 
bylo tehdy šedivé. 

Michelle: Pamatuji si ty prázdné výlohy 
v Praze a všude bylo málo lidí, žádní turisté,  

„Česky jsem se učila z her o 
Cimrmanovi. Němého Bobeše 

jsem poslouchala snad stokrát.“

 

První návštěva hradu Kost po restituci.  

Zleva Giovanni a Michell Kinští se synem Francescem.

Anna Marie dal Borgo Netolická  

při návratu z lovu
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tak jsme mohli jet kočárem po Karlově 
mostě. To, co se tu dalo koupit, bylo prostě 
něco naprosto jiného, než na co jsme byli 
zvyklí z Itálie, hodně nám například chyběly 
zeleninové saláty.  

Giovanni: Dnes už je ale životní úroveň 
Čechů a Italů úplně stejná. Sledovali jsme 
tu proměnu. Fasády domů dostaly barvy, 
objevila se drahá auta, lidi se naučili anglic-
ky, začali cestovat na dovolené. 

Do Čech jste přijeli především kvůli 
návratu svého rodového majetku. Jak 
jste tu dobu prožívali?
Michelle: Především, bylo to opravdu 
překvapení. Doma v Toskánsku jsme na 
zdi měli dva černobílé obrazy – na jed-
nom byl hrad Kost a na druhém zámek 
Karlova Koruna. Norbert, můj tchán, mi 
vyprávěl, že v Karlově Koruně  prožil 
své dětství a na hradě Kost prožila dět-
ství jeho manželka, ale že se to už nikdy 
nevrátí zpět. A pak v roce 1989, když padl 
komunistický režim, ty obrázky najed-
nou ožily a dostaly jasné obrysy. O vrá-
cené majetky jsme se samozřejmě museli 
začít starat. Byly mezi nimi i lesy, a ačko-
liv můj manžel má zkušenosti z práce 
v zemědělství, tak se o lesním hospo-
dářství musel všechno naučit. Nebylo to 
jednoduché, ale byla to vlastně i zábava. 
Výzvy jsou zábavné. 

Giovanni: Když probíhala restituce, bylo mi 
čtyřicet. A myslím, že je rozdíl, jestli je vám 
třicet, nebo čtyřicet, když máte čelit novým 
výzvám. Ve čtyřiceti už jste opatrnější. 

Michelle: Znamená to, že kdyby ti tehdy bylo 
třicet, přestěhovali bychom se do Prahy?  

Giovanni: No, proč ne... záleželo by na 
situaci. 

Cítíte se dnes tady na chlumeckém 
zámku jako doma?
Michelle: Ano. Jezdíme sem každý měsíc, 
vždy na týden. A pro mě je to domov. Větši-
na věcí, které kolem sebe vidíte, pocházejí 
z rodinného majektu z Itálie a velmi si jich 
vážíme.

Na rozdíl od jiných památek neby-
ly hrad Kost ani zámek v Chlum-
ci během komunismu tak zničeny 
špatným zacházením, sídlilo v nich 
muzeum a galerie. V jakém stavu obě 
památky vlastně byly?
Giovanni: Po restituci byly zámek i hrad 
úplně prázdné. Po původním vybavení jsme 
marně pátrali v celém Česku, nechali jsme 
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Je to tedy více radost, nebo starost 
zdědit po předcích takový majetek? 
Michelle: Jak se to vezme. Lesy a naše 
produkty z pily jsou ziskové. Naopak 
památky jsou hlavně starost, ale zase je to 
naše srdeční záležitost. Máme je rádi. Na 
začátku, kdy nebyl restituční zákon ješ-
tě definován, se zdálo, že stát poskytne 
mému tchánovi pouze 250 hektarů půdy 
a zámek. Můj tchán říkal, že odmítne za 
těchto podmínek zámek přijmout, pro-
tože příjmy z 250 hektarů lesa nestačily 
na to, aby ho udržely. Naštěstí nakonec 
stát vrátil většinu lesa.Dnes je ale potře-
ba, aby hrad i zámek byly soběstačné a 
nespoléhaly jen na zisky z lesa, to hlav-
ně kvůli kůrovci a suchu. Je důležité 
také říct, že náš úspěch tkví především v 
našich zaměstnancích. Máme velké štěstí 
na lidi, kteří pro nás pracují a myslím, že 
máme dobré vztahy. A to je vlastně pro 
každý byznys to nejdůležitější, protože 
základem každého podnikání jsou lidé, 
jejich nápady a invence.

Giovanni: Vzpomínám si na naše začátky 
v podnikání na pile. Teprve jsme zjišťovali, 
jak to funguje. A lidi, kteří na pile pracovali, 
sami navrhli, že jsou připraveni se učit, jak 
správně v tomto oboru podnikat. A opravdu 
se to naučili a my mohli začít. Také proto 
pracujeme stále se stejnými lidmi jako na 
začátku, neměnili jsme je. A dnes už nastu-
puje druhá generace.

Sami jste se do Čech nepřestěhova-
li, ale nakonec jste sem poslali svého 
syna Francesca, aby se tu o rodový 
majetek staral. 
Michelle: Rozhodl se sám. Nejdřív studoval 
v Holandsku, pak pracoval v Miláně a potom  
v Bruselu pro Evropský parlament. Chtěla 
jsem, aby si zkusil pracovat dva nebo tři 
roky v cizích zemích. Aby získal zkušenosti, 
které jsou pro každého člověka obrovským 
bohatstvím. Ale on se rozhodl jít do Čech 
a je tady šťastný. 

Giovanni: Stal se z něj opravdový Čech. 

Francesco má kromě jiného vztah 
k lovu a chovu zvěře. Ten se ve vaší 
rodině dědí, nemýlím-li se.
Giovanni: Lovcem se narodíte, to nedědíte.  
Jsem také vášnivý myslivec, a to po matce, 
ne po otci. Moje matka žila v mládí vždy 
půl roku na hradě Kost a půl roku v Itálii. 
Základní školu vychodila v Mladé Bolesla-
vi, česky mluvila perfektně. S lovem zača-
la v Itálii a pokračovala tady, lovila spíše 
drobnější zvěř – koroptve a zajíce. My dnes 
v našich oborách nabízíme možnost lovu 
pro lovce z celé Evropy, ale i z Čech. 

Michelle: Náš synovec, Carlo, organizuje 
také akademii lovu, o kterou je velký zájem. 
Obora Kněžičky má velký potenciál, nabízí 
mnoho možností a příležitostí k návštěvě, 
ale zatím se o ní příliš neví. Věříme ale, že si 
sem návštěvníci cestu najdou. Mám pocit, 
že lidi pořád víc hledají zajímavá místa 
v krásné přírodě. 

Giovanni: Ano, takovým místem je tře-
ba Žehuňský rybník, velmi důležitá pta-
čí oblast. Proto ji velmi pečlivě chráníme. 
V loveckém zámečku v oboře bychom chtěli 
vybudovat domov pro seniory s restaurací 
a hotelem. Je to opravdu skvělé místo.

A které místo na světě je nejlepší? 
Michelle: To, kde je vaše srdce. 

A kde je vaše srdce? 
Michelle: To si nosím s sebou. A co ty, Gio-
vanni? 

Giovanni: To si asi umíš představit. Nejkrás-
nější místo na světě je to, které máš v srd-
ci. Pro mě je to Toskánsko. Víc než Itálie 
skutečně Toskánsko. Myslím, že řeka Arno 
a Vltava jsou si v něčem podobné. Když se 
dívám ze shora na Prahu, připomíná mi 
to výhled na Florencii. Ta města si nejsou 
podobná, ale mají něco společného.

Lucie Chytilová, foto Ondřej Šlambora

pak zrestaurovat rodinný renesanční náby-
tek a obrazy, které jsme měli ještě z předvá-
lečných let od rodičů. Měli jsme lesy, neo-
pravený zámek... Nejprve jsme investovali 
do lesů a založili pilu, která začala vydělávat 
na opravy obou památek. Ze začátku byla 
naše dohoda se zaměstnanci taková, že 

žádné peníze z Itálie nepřineseme, protože 
je nemáme. Ale ani korunu odsud neodve-
zeme do Itálie. Všechno zůstane tady. A ten 
slib jsme dodrželi. 

A v jaké kondici jsou hrad a zámek teď?
Giovanni: Naštěstí v dobré a budou v ještě 
lepší. Díky evropským dotacím můžeme do 
památek začít investovat ve větší míře. Do 
roku 2023 by měly být zrekonstruované 
fasády chlumeckého zámku, opravená bude 
konírna, kočárovna, vodárna a domek u již-
ní brány, kde vznikne informační centrum 
pro návštěvníky. Vznikne i nový prohlídkový 
okruh s expozicí a interaktivními prvky. 

Michelle: Na hradě se zase chystá oprava 
parkánové zdi a zpevnění skalního masivu 
i celého hradu, včetně jeho odvlhčení. Pro 
nás je to obrovský skok v čase, protože bez 
evropských prostředků by naše finance 
nikdy neumožnily čelit takovým nákladům.

„Po restituci byly zámek i hrad 
úplně prázdné. Rodinný majetek 

jsme hledali v celém Česku.“

Giovanni Kinský dal Borgo

Norbert Kinský s vnukem Francescem  

při první návštěvě hradu Kost.
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„Ta myšlenka je jasná. Všichni máme doma 
spoustu věcí, které nevyužíváme příliš často. 
Leží ve skříni nebo ve sklepě a vytáhneme 
je maximálně dvakrát do roka. Proč bychom 
si je tedy nemohli půjčovat jen tehdy, když 
je potřebujeme,“ začíná naše povídání kni-
hovnice Magda Fišerová z Goethe – Zentra 
Pardubice. Na stole vedle nás stojí šicí stroj 
a odšťavňovač. Pardubická pobočka Goethe 
- Institutu se inspirovala svojí mateřskou 
organizací v Praze, která přišla s nápadem 
založit Knihovnu věcí jako první. V Praze 
se idea sdílení věcí uchytila a má i něko-
lik dalších následovníků. Je to dáno mimo 
jiné i vysokým počtem cizinců pobývajících 
v hlavním městě, kteří si v Česku neplánují 
zařizovat kompletní domácnost. Například 
Knihovna věcí v kampusu Hybernská na 
Praze 1 nabízí sedmdesát věcí od jízdního 
kola po motorovou pilu. 

Zpět ale do Pardubic na Pernštýnské 
náměstí. Tady byla Knihovna věcí slav-
nostně otevřena v prosinci loňského roku. 
Z veřejného dotazníku vytipovali pracovní-
ci zdejšího Goethe - Institutu 12 nejžáda-
nějších věcí, které zakoupili. V nabídce je 
například nafukovací člun, kufry, data-
projektor, parní čistič, mlhovač na výrobu 
umělé mlhy nebo Wikingské šachy. 

Sdílím,  
sdílíš, sdílíme…

Na počátku byla kniha. Půjčovat si tiskoviny jsme zvyklí – snad každý byl někdy v knihovně, nebo si knížku či učeb-
nici půjčil od kamaráda. To, že stejným způsobem můžeme sdílet i jiné věci, které potřebujeme jen jednou za čas, 

napadlo knihovníky neziskové organizace Goethe  Institut. Speciální knihovny věcí tak už vznikly v Praze, Bratislavě 
a nově také v Pardubicích. 

projektor, parní čistič, mlhovač na výrobu 
umělé mlhy nebo Wikingské šachy. 

„Pokud se projekt rozjede, zakoupíme další 
předměty,“ dodává Magda Fišerová. Půj-
čovat si věci je možné po zaregistrování 
zdarma na dva týdny.  Zároveň s tím pořá-
dá organizace workshopy, které podporují 
ekologický způsob života. Textilní workshop 
naučí, jak si přešít šaty nebo vyrobit látkové 
sáčky, a eliminovat tak plasty. Truhlářský by 
měl podpořit filozofii, že věci se dají opravit  
a leccos si můžeme vyrobit i sami. 

Hlavním posláním Goethe - Zentra v Par-
dubicích ovšem stále zůstává výuka něm-
činy. Kromě kurzů s možností mezinárodně 
uznávané zkoušky z německého jazyka se 
tu koná promítání filmů a další akce. Půj-
čit si tu můžete hry, DVD nebo německou 
literaturu. 

Lucie Chytilová
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Sdílím,  
sdílíš, sdílíme…
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Sion  
na vlastní kůži

Úterý, osm hodin ráno. Přicházím k Základní škole Sion v Mandysově ulici a přede mnou ještě dobíhá několik školáčků, 
které přivezli rodiče na poslední chvíli. Vcházím do dveří a slyším kytarovou melodii a veselý zpěv. Některé děti hlasitě 
vykřikují slova písně o severských zemích. Na prvním stupni ZŠ Sion právě startuje společné ráno dětí ze všech čtyř 

tříd. Nálada je uvolněná a já už tuším, že budu odcházet s nevšedním zážitkem. 

Zatímco sleduju rozesmáté děti a usmíva-
jící se učitele na koberci školní třídy, vra-
cím se ve vzpomínkách do vlastních dět-
ských let. Vybavuji si ranní pocity, nervozitu 
a stres z toho, že neobstojím. Tyhle děti 
určitě z domu odcházejí mnohem raději, 
než já kdysi, říkám si. 

Po společném zpívání přináší jeden z uči-
telů do třídy staré dřevěné lyže z dob dávno 
minulých. Následuje krátká scénka kantorů 
diskutujících nad vývojem lyží v uplynu-
lých desetiletích. Děti se zapojují do debaty 
s učiteli o tom, jaký je rozdíl mezi dřevě-
nou hůlkou a tou z uhlíkových vláken či 
řemínkovým vázáním a moderním vypína-
cím. S údivem si všímám, jak děti prvního 

stupně své učitele oslovují „této“ a „strej-
do“. A oni jsou pro své kantory na oplátku 
„námořníci“. To pochopím vzápětí, kdy mi 
jedna z učitelek vysvětluje, že celý školní 
rok je vlastně takovou virtuální námořnic-
kou plavbou, během které se děti přiroze-
nou cestou dozvídají informace o zemích, 
které navštěvují. 

„Na severu leží… Norsko, Švédsko Finsko, 
Dánsko,“ zpívají právě námořníci v jedné 
z veselých písniček. Pak už ale společné 
ráno končí a děti odcházejí do svých tříd. 
Na svých místech ovšem sedí jen několik 
minut. Čeká je totiž plnění úkolů na sta-
novištích. Od učitelů dostávají zadání, na 
jehož vypracování mají čas až do oběda. 
Jsou tu úkoly napříč celou škálou předmě-
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tů, od matematiky přes angličtinu a čes-
ký jazyk po zeměpis. Některé úlohy plní 
samostatně, některé na počítačích, jiné 
budou řešit ve dvojicích nebo skupinkách. 
Každé dítě se samo rozhodne, kterým 
úkolem začne a kterým skončí. „Tím se učí 
umět si rozvrhnout čas, organizovat si prá-
ci,“ vysvětluje mi vedoucí učitelka pro prv-
ní stupeň Daniela Truhlářová a pokračuje: 
„Systémem výuky jsme se inspirovali před 
lety v Holandsku. Následně jsme ho upravili 
do našich podmínek. Výhodou je, že učitelé 
mohou se žáky pracovat individuálně a při-
pravovat jim zadání na míru“.

Zajímá mě, jakým způsobem probíhá hod-
nocení. Všimla jsem si, že pokud si děti 

 
Základní škola Sion 
 J. A. Komenského 

 1. - 4. třída sídlí v samostatném 
pavilonu budovy ZŠ Mandysova

 5. - 9. třída sídlí ve školní  budově 
Centra Sion v ul. Kleinerových

 děti se při výuce učí spolupracovat, 
umět se ptát, organizovat si čas

 každý den začínají pohodovým 
společným ránem s písničkami  
a zajímavými tématy

 nejbližší den otevřených dveří je 
14. března, ovšem přijít se do školy 
podívat je možné kdykoli a rodiče 
to běžně využívají

 zápis do 1. třídy: 12. a 13. dubna 2019

 do všech tříd ZŠ Sion mohou noví 
žáci přicházet kdykoliv v průběhu 
školního roku, vždy po zkušebním 
týdnu, kdy se škola a rodiče 
dohodnou, zda je přestup možný

 provozovatelem školy je Centrum 
Sion, k němuž patří také Mateřská 
škola Sion, Střední škola Sion High 
School, DDM Nová generace a 
florbalový klub Hradečtí lvi

 více informací na www.sion.cz

nevědí rady, ptají se nejprve spolužáků, až 
potom následuje dotaz na kantora. Tako-
vý postup jim učitelé také doporučují, učí 
školáky vzájemně spolupracovat. Na tisko-
pisech s úlohami vidím kolonku „Sebehod-
nocení“. Děti si tu zaškrtávají, který úkol 
je bavil a který byl naopak nejtěžší. Učite-
lé pak následně dětem přidělují za řešení 
úloh body a hodnotí je slovně. 

Na lavicích leží velké dřevěné kostky. Vypa-
dají jako ty, se kterými se hraje Člověče, 
nezlob se, místo puntíků jsou tu však různé 
symboly. Říká se jim komunikační kostky 
a dítě nastavením odpovídajícího symbolu 
dává svému okolí na vědomí, že nechce být 
rušeno, nebo naopak je připravené radit 
ostatním, či očekává radu od učitelů, kteří 
jsou v každé třídě ve dvojici. 

Různé tempo dětí dorovnávají nepovinné 
úkoly pro ty rychlejší. V jídelně mezitím 
začíná bonusová hodina pro ty nejtalento-
vanější matematiky, já však raději nakouk-
nu znovu k prvňáčkům. Mají hudební 
výchovu. Učitelka střídá pohybové hry 
s hraním na kytaru a projekcí na plátno. 
Malí námořníci pak zkouší do sešitu složit 
a nalepit Beethovenův portrét a k tomu už 
poslouchají první tóny Osudové, aniž by si 
uvědomovali, že se učí. A tak by to vlastně 
mělo být, říkám si, když odcházím. Protože 
nejlépe si pamatujeme to, co jsme zažili. 

Lucie Chytilová 
foto: Ondřej Šlambora
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