








Zleva: Monika Staňková, Michaela Zumrová a Jana Zbořilová

Milé a milí, 

tak, a je to tu - jsme zase o rok starší! No ano, fotografie nelže... my tři samozřejmě také. Máme ale na mysli 
především magazín Quartier, který právě v těchto dnech slaví své už třetí narozeniny! Zdá se to být neuvěřitelné, 
ale je to tak. Právě před třemi roky jsme k vám z redakce poprvé vyslali tehdy ještě 84 stran čtení o lidech, 
společnosti, trendech, kultuře, sportu a dalších velkých tématech, která hýbou nejen východními Čechami.

Co je za ty tři roky jinak? Ze čtyřiaosmdesáti stran se stalo sto dvanáct a společně s Hradcem nás čtou 
i Pardubice. Víte ale, co se nezměnilo? Naše chuť přinášet vám to nejlepší. Ty nejzajímavější lidské příběhy, ty 
nejzaručenější tipy, ty nejčtivější články. Zkrátka - chceme být vaší sázkou na jistotu. Tak, jako je sázkou na 
jistotu i podzim. Všimněte si, že všechna ostatní roční období nemáme šanci ovlivnit - zima je buď na sněhu, 
nebo na blátě. Jaro se buď dostaví, nebo rovnou přijde léto. No a léto je buď slunečné, nebo deštivé. Ale jenom 
podzim je přesně takový, jaký si ho uděláme. Pod dekou nebo na procházce opadaným lesem, v teplé koupeli 
nebo s vyřezáváním dýně, u hrnku horkého čaje nebo sklenky lahodného vína.

A právě takový je i podzim, který vám představujeme v narozeninovém Quartieru. Jen si vybrat. Zahalený 
v magii tohoto období? S husou, vínem a koláči? V teplých krajích? V nostalgických vzpomínkách? Vsaďte se, 
že pro vás máme přesně takový podzim, jaký si malujete. Užijte si ho! A co za to chceme? Maličkost. Buďte 
s námi nejméně další rok.

Děkujeme nejen za něj, ale hlavně za ty tři uplynulé!  
 
Vaše 
 
Monika Staňková & Jana Zbořilová 
vydavatelky magazínu
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Letní vydání Quartieru mají oproti ostatním v roce jed-
nu téměř královskou výsadu – vítají se hezky venku, pod 
širým nebem. A ani to poslední nebylo výjimkou! Začát-
kem června jsme tak s osobnostmi a partnery magazínu 
vyrazili na Pivovarské náměstí v Hradci Králové přiví-
tat v pořadí již 12. číslo. Zázemí nám poskytlo oblíbené  
BISTRO u dvou přátel, o výborné občerstvení se postaral 
Pivovar Beránek, nechyběla ochutnávka rumů z Vinár-
ny Boromeum a především letního krále mezi drinky – 
Aperolu Spritz. Nefalšovanou letní pohodu ještě podtrhl 
živý koncert známé královéhradecké kapely Jazz Police 
a večerní projekce letního kina.

(red) 
foto: Jakub Misík

Quartier

Letní číslo perlilo
podzim 2019



Zveme Vás do klubu…

Clubu!

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

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.

v období 1. 6. 2018 - 31. 5. 2019
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fie hraje a zpívá. Máte z toho radost 
nebo jste si pro ně původně vysnila 
jinou kariéru?    
H: Spíš než co jednou budou, jsem vel-
mi brzy věděla, co nebudou. Mé děti si 
už v dětství vytkly cíl, že v žádném pří-
padě nikdy nebudou architekty jako je-
jich rodiče. Nikdy! Vzpomínám, jak má 
starší dcera Julie vyprávěla, že když se 
jich ve škole ptali, čím chtějí být, ostat-
ní děti nadšeně výskaly, že strašně touží 
být architekty. Jediná naše Julča se smá-
la, a když se jí paní učitelka zeptala proč, 
odpověděla: „Všichni moji rodiče jsou 
architekti, a to je přesně to, co já nechci 
nikdy v životě být.“ Žití s architekty v jed-
né domácnosti naše děti od této profese 
naprosto odradilo. Ačkoli je pravda, že 
Matyáš s architekturou trochu koketuje. 
Nicméně jako rodiče jsme si nepředsta-
vovali nic. Odmala jsme dětem říkali, ať 
dělají hlavně to, co je baví. Snažili jsme se 
jim vysvětlit, že když budou dělat práci, 
která jim bude zároveň koníčkem, budou 
žít lepší život. Třeba nebudou mít tolik 
peněz, ale… když nad tím tak přemýš-
lím, je otázka, zda jsme jim radili dobře. 
(smích) Nicméně jsme přesvědčeni o tom, 
že když děláte práci, která vás baví, máte 
v případě různých problémů a těžkostí 
kam utéci. Práce vás svým způsobem vy-
svobodí. Jestli máte peníze nebo nemáte, 
je věc druhá. Když je máte, ale děláte prá-
ci, která vás štve, jak z toho můžete být 
dlouhodobě šťastní? Myslím, že všichni 
tři dělají opravdu to, co je baví a my jako 
rodiče si jen klademe otázku, kdo nás 
jednou bude živit. Synovi se teď ale na-
rodil syn a do něj vkládáme velké naděje. 
Z něj musí být právník! (smích) 

Je pravda, že spolu v Praze bydlíte? 
Žofie, není to divné, potkávat ve čty-
řiadvaceti doma mámu, když už jste 
se od rodičů odstěhovala?    
Ž: Když my se moc nepotkáváme, máma 
přijíždí většinou ve čtvrtek, kdy já už jsem 
někde pryč. Počkej, možná proto nám to 
tak funguje! 
H: Ale jdi! Kolikrát mi bylo smutno, nebo 
i těžko, tak jsem za Žofkou přijela a hned 
mi bylo líp. Nemusíme se vídat pořád, aby-
chom si zůstaly blízké. Vždycky navážeme 
tam, kde jsme přestaly. 

Přitom z vaší práce, Heleno, mám po-
cit, že se s dcerou protínáte neustále. 
Stačí prolistovat vaše poslední kata-
logy designového nábytku, který jste 
pod vlastní značkou vydala - Žofie 
vám všude stojí modelem. 
H: Ano! Ale teď už to není jen o mně! Už 
i fotografka chce fotit jen s Žofií. O tom je 
vlastně celý můj design. Žiju si skrz něj svůj 
život, svoje sny, z nichž vzniká můj autor-
ský nábytek. Když už ho fotím, musím fotit 
s fotografkou, kterou mám ráda, baví mě 
její práce, která je boží a u toho potřebuju 
i to své dítě, které je taky boží. Protne se 
tak v jeden moment můj design, moje skvě-
lá fotografka a moje skvělé dítě. 
Ž: Obávám se, mami, že to už ti ale došly 
děti. (smích) 
H: S tebou si vystačím, brouku.

Faktem je, že jste trojnásobnou mat-
kou. S bývalým manželem máte ještě 
dceru a syna, přičemž všichni potom-
ci jsou umělecky zaměření – nejstar-
ší syn Matyáš je sochař, prostřední 
Julie je zase malířka a tatérka, Žo-

Vzpomínáte ještě na dobu, kdy byla 
nejmladší Žofie malá? Rostla z ní už 
tehdy zpěvačka?
Ž: Jestli se to dá spojit s tím, že muzikan-
ti jsou děsně hladoví, tak jo, protože jsem 
byla jako dítě děsně tlustá a nenažraná. 
H: Vzpomínám si na Žofčino dětství velmi 
živě, jezdívali jsme tehdy na společné do-
volené s přáteli z Hradce a jednou jsme 
takhle seděli v kuchyni, povídali, popíje-
li, zatímco Žofka jako roční mimino spala 
vedle. Najednou jsme slyšeli nějaký rámus, 
tak jsme se šli podívat, co se děje a najde-
me Žofku, jak sedí v posteli a zpívá „panko, 
panko“. Takže když pak později prohlásila, 
že se jednou bude živit zpěvem, vůbec mě 
to nepřekvapilo. (smích) 

A vaše první vzpomínka spojená se 
zpěvem, Žofie?
Ž: To si pamatuju přesně. Šla jsem na první 
hodinu na ZUŠku, celá rodina jsme stáli na 
chodbě a seznamovali se s mojí budoucí uči-
telkou zpěvu paní Matyášovou. Dodneška si 
vybavuji, jak tam stojí, podává ruku bráchovi 
Matyášovi a říká: „Já jsem Matyášová“ a brá-
cha odpovídá: „Dobrý den. Já jsem Matyáš.“ 
Asi jste čekala nějakou historku s reálným 
zpěvem, ale první je opravdu tahle.  

Jaký je to pro vás jako mámu pocit, 
když slyšíte Žofii v rádiu?
Ž: Když oni nás moc nehrajou, nebo jo?
H: Občas tě zaslechnu, naposledy to bylo 
tuším na letišti. Na komerčních stanicích 
moc ne, ale to je vlastně dobře, vždyť to je 
občas hrůza, co tam hrají. Je to příjemně 
zvláštní pocit. Jako matka jsem hrdá, že žije 
svůj sen. Vždyť co Čech, to muzikant! A Žo-
fie zpívá a zpěvem se i živí!

HELENA A ŽOFIE DAŘBUJÁNOVY:

Ženy Dařbujánovy
Kdo jsou Helena a  Žofie Dařbujánovy? Jedna je renomovaná architektka, která si v  padesáti nečekaně podmanila 
svět designu, druhá extravagantní zpěvačka, frontmanka kapely Mydy Rabycad, která si ještě před pár lety připadala 
trapná, když měla do mikrofonu byť jen promluvit a dnes vystupuje na neprestižnějších festivalech Evropy. Kdo jsou 
ale doopravdy Helena a Žofie Dařbujánovy? Především máma a dcera. Trochu kolegyně, trochu spolubydlící, ale hlavně 

rodina. „Nemáme v povaze s čímkoli končit. My nabalujeme,“ shodují se obě umělkyně v rozhovoru pro Quartier. 

Osobnosti číslapodzim 2019
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I vy si vlastně žijete svůj sen, na pra-
hu padesátky jste se začala věnovat 
designu. Jaký to byl přerod z archi-
tektky na designérku?
H: Řekla bych, že se žádný přerod nekonal, byl 
to spíš vývoj. Přirozený, i když nečekaný. Věci 
se jen nabalily. Myslím, že každý architekt je ve 
své podstatě i potenciální designér. Což ne-
myslím pro designéry nijak urážlivě, ale když 
jste architekt, tak navrhujete dům, navrhujete 
interiér a tam si nevystačíte jen s typovými 
produkty. Nijak jsem o to ale neusilovala.
Ž: Přesně tak, my nemáme v povaze s ně-
čím končit, my nabalujeme. I když už někdy 
není kam. 

Co byl ten impulz?
H: Tento gauč, na kterém sedíme (gaučík 
MOMO, pozn. redakce). Měla jsem tehdy kli-
enta, který potřeboval do pracovny malý ga-
učík, mně se ale žádný nelíbil, a tak jsem si 
řekla, že nějaký vymyslím. V hlavě jsem nosila 
nápad na materiál – kompaktní desky - které 
jako architekti běžně používáme. Říkala jsem 
si, že z nich musím navrhnout nějaký náby-
tek dřív, než mě předběhne někdo jiný. Když 
jsem pak čekala u své tehdejší kadeřnice 
Eriky s nabarvenou hlavou, říkala jsem si, že 
ten čas nějak plodně využiju a ten gauč jsem 
tam na místě vymyslela a nakreslila. S jeho 
návrhem jsem zašla do královéhradeckého 
Polstrinu, kde mi ho vyrobili a řekli, že by ho 
chtěli zařadit do své kolekce. Přišlo mi to úpl-
ně neuvěřitelné, a tak to vlastně celé začalo.  

Přece jen je ale asi jednodušší začí-
nat, když je člověk mladý, bez zkuše-
ností - bez toho, aniž by měl vlastně 
co ztratit. Jaký pro vás byl vstup do 
prostředí designu, nových výzev, 
kontaktů? Designérský svět musí být 
úplně jiný než ten architektonický.
H: Bylo to jako nadechnout se čerstvého vzdu-
chu. Už dřív jsem u sebe pozorovala, že se při 
jednotlivých projektech nábytkem zabývám 
hlouběji než je u architektů běžné, zkrátka mě 
to šíleně bavilo. Měla jsem ale pocit, že už je na 

trhu všechno, že již vše bylo vymyšleno. Když 
se to pak skutečně stalo a já do toho „nového 
světa“ vstoupila, říkala jsem si, že to mám za 
odměnu. Víte, vždycky jsem chtěla být pře-
devším dobrou matkou. To, jestli se mi to po-
vedlo, nebo ne, je věc jiná. Ale určitě jsem se 
snažila. Snaha spojit obojí však s sebou nese 
značný nepokoj, zejména když máte partnera, 
který je také architekt, což v mém případě jak 
první, tak i druhý manžel jsou. Když sledujete, 
jak tvoří ty smělé projekty, a vy nemůžete, vy 
si musíte vybrat… Je to zkrátka nepokoj. Buď 
jste matka, nebo architektka, podle mě to ne-
jde skloubit. Obojí vás pohltí celou. Odmalička 
jsem si říkala, že musím jako matka obstát, že 
chci mít tři děti, že jim chci dát všechno, a tak 
jsem se tím trápila. Vždycky jsem jim ale dala 
přednost. V momentě, kdy se všechny děti 
odstěhovaly, jsem si říkala, tak Heleno, teď 
budeš mít volna! A najednou přišel úplně ne-
čekaně ten design, no a mně to došlo: To máš 
za odměnu, že jsi jako mladá vydržela a dala 
přednost tomu, co bylo správné a důležité. 
I když to bolelo.
Ž: Tehdy to muselo být hrozný, dneska se 
o tom aspoň už otevřeně mluví, ale dřív, to 
si neumím vůbec představit. 

H: Před dvaceti lety bych s takovým přizná-
ním neobstála. Žena má být matka a chodit 
s kočárem na pískoviště. Péct, vařit, starat 
se o děti a o manžela a až posléze se zařa-
dit do procesu. Myslím si, že můj součas-
ný manžel je moje skutečná životní výhra, 
můj osudový muž. Jsme dva svobodní lidé, 
kteří se vzájemně podporují ve veškerém 
svém počínání. Jirka mi se vším, co je s mojí 
značkou spojené, pomáhá, a to si myslím, 
že by plno mužů nedělalo. Byly doby, kdy 
jsme nechodili do společnosti jako pan ar-
chitekt Dařbuján a jeho žena, ale jako He-
lena Dařbujánová a její manžel. To, že se 
z toho Jirka nezcvokl, nebo že jsme se ne-
rozešli, je v mých očích obdivuhodné. Našel 
si v tom všem, doufám, komfortní polohu, 
kdy sice sám pracuje jako architekt, ale co 
se mého designu týče,  stará se o výrobu. 

Jak vy vnímáte vztah rodičů, Žofie? 
Ž: Líbí se mi, že pracují společně. Považuji 
to za skoro až neskutečné, že spolu doká-
žou fungovat, jak v soukromí, tak v práci, 
že se doplňují. Táta je kliďas, máma čas od 
času hysterčí, a když k tomu dojde, táta jen 
flegmaticky propluje místností, všechno 

zařídí, odveze, smontuje a je klid. 
H: U nás v rodině se traduje jedna historka, 
která to nádherně dokresluje. Slavili jsme 
mé narozeniny, na které Žofka nerada vzpo-
míná, protože byla malá a my ji ,,odložili“ 
k prarodičům, což nám doteď nemůže za-
pomenout. Jirka běhal po zahradě, pomáhal 
mi chystat občerstvení a zázemí pro hosty, 
celé to bylo poměrně náročné. Nakonec šel 
pro něco do kůlny, načež se odtamtud ozva-
lo hlasité „kurvadoprdele, už mě to sere“. 
Ztuhla jsem a čekala, za chvíli se však z té 
kůlny vynořil a se širokým úsměvem pravil: 
„Potřebuješ ještě něco, Helenko?“ (smích)
Ž: Ta vtipná část je, že taťka vůbec nekleje. 
Nikdy. Od toho jsme tady my dvě. 

Žofie, působíte hodně excentricky a se-
bevědomě. Když člověk zažije váš kon-
cert, je to čistá valící se energie. Jste 
taková i v soukromí, nebo existují dvě 
Žofie – jedna na pódiu a druhá doma? 
Ž: Teď už v tom žádný extra rozdíl není, ačkoli, 
zeptám se doma přítele. (smích) Prostřednic-
tvím toho, jak je mi dobře na pódiu, jsem se 
naučila cítit se dobře i normálně, být bezpro-
střední. Jako malá jsem byla docela stydlivá, 
ale mám pocit, že vždycky jenom mezi lidmi, 
na veřejnosti. Tolik jsem obdivovala svoje ka-
marádky herečky pro jejich bezprostřednost, 
pro to, jak si žijí svůj život a kašlou na okolí, 
co si myslí… a já se pořád tak styděla. Myslím, 
že právě pódium mi v tom hodně pomohlo. 
Jakmile vlezu na stage, tak je mi všechno šu-
mák. Lidi mi prominou úplně cokoli, mnohdy 
to dokonce i obdivují. Je jedno, jestli přijdu 
polonahá, dělám ksichty, nebo se válím v lou-
ži. Kdybych si tady na ulici lehla najednou na 
zem a vyválela se v kaluži, tak si budou klepat 
na čelo, co jsem za blázna. Ale tak co, když se 
chci vyválet v louži a nikomu tím neubližuju, 
co bych se nevyválela! Dlouho jsem i řešila, co 
si oblékám. Že si na pódium v pohodě vezmu 
nějaký kostým, flitrovaný úlet, cokoli šílenýho 
vás napadne, ale přitom v civilu jsem se ob-
lékala daleko decentněji. Jednou jsem si ale 
řekla proč? Když se v tom cítím dobře, jsem to 
já, tak proč to nedělat nonstop. Poslední rok 
až dva mám pocit, že jsem konečně našla své 
místo a pochopila, co všechno si můžu dovolit. 
Zjistila jsem, že ty hranice neexistují, že mohu 
všechno, co si zamanu, ale pochopitelně za to 
nesu zodpovědnost. Pohybujeme se ve spo-
lečnosti, kde jsou všichni pořád strašně opa-
trní a nic se tu neodpouští. Nic, co jen trochu 
vybočuje. Nechápala jsem, proč se lidem ne-
líbí, že mám zrzavé vlasy, tak jsem si nechala 
hlavu z půlky obarvit ještě narůžovo. Co se jim 
nelíbí, vždyť je to blbost! Ale když už, tak už! 
H: Já to mám vlastně stejně, ale na rozdíl od 
tebe jsem k tomu dospěla až věkem. 

„Buď jste matka, nebo
architektka, podle mě to

nejde skloubit.“

Osobnosti číslapodzim 2019



Helena Dařbujánová

• Narodila se 2. 8. 1961 v Nymburce.

• Vystudovala Fakultu architektury 
ČVUT Praha.

• Je architektkou a designérkou.

• Má manžela Jiřího, děti Matyáše, 
Julii a Žofii a také vnuka Rubena.

• V roce 2012 založila vlastní 
značku s příznačným názvem 
,,Helena Dařbujánová“, o dva 
roky později otevřela vlastní 
showroom v Praze.

• V padesáti letech byla 
nominována na Objev roku 
Czech Grand Design, získala 
taktéž 6 národních cen EDIDA 
(Elle decor international design 
awards).

• Český design pravidelně 
reprezentuje na výstavách  
a veletrzích v Paříži, Miláně, 
Londýně či Hong Kongu.

• Má ráda vítr ve vlasech, podzim, 
pravdu, svoji rodinu, svoji práci, 
jógu, běžky, plavání, knihy, 
časopisy,  čokoládu a smažený 
květák, Mydy Rabycad a Hradec 
Králové.



Žofie Dařbujánová

• Narodila se 20. 1. 1995 v Hradci 
Králové.

• Vystudovala Mezinárodní 
konzervatoř Praha.

 Jezdit do světa začala už 
s hradeckou kapelou STO Jazz 
Orchestra, se kterou  byla 
poprvé na turné v USA už ve  
13 letech.

• S Mydy Rabycad pak vystoupila 
na festivalech jako Glastonbury, 
Sziget, Fusion Festival, 
absolvovala taktéž turné po USA, 
Kanadě nebo Jižní Koreji.

• Ve volném čase jezdí ke koním, 
dřív dokonce i závodila.

• Na konci roku 2018 vydala jako 
Zofie Dares i sólovou desku High 
On Being.

• Vidět ji můžete na koncertě 
Mydy Rabycad 22. 11. ve Fóru 
Karlín v Praze.
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chu skeptická. Ano, je to nádherné město 
s nádhernou přírodou. A díky osobnostem, 
jako byli Kotěra a Gočár, je zapsáno zlatými 
písmeny v povědomí všech – buďme tedy 
vděčni. Ale nemám pocit, že naše generace 
tento odkaz nějak aktivně rozvíjí. Nejsem 
v pozici, abych to nějak dramaticky kritizo-
vala, protože sama Hradci nijak zvlášť ne-
přispívám k jeho rozvoji. Když ale přijedu 
z Hradce do Prahy, jsem nadšená. Teď mě 
možná řada Hradečáků bude kamenovat, 
ale jakmile vystoupím v Praze z vlaku, mám 
pocit, že dýchám čerstvý vzduch, ve vzdu-
chu jiskří energie, aktivita… tady se skuteč-
ně dějí věci! Do Hradce si jedu odpočinout. 
Obdivuju všechny mladé, kteří z Hradce 
neutekli a věci v něm mění, hrozně jim fan-
dím. Věřím mladým lidem! 
Ž: Pamatuju si, že jsem si na střední hrozně 
přála, abych už z toho Hradce vypadla ko-
nečně pryč, poslední dobou se to ale mění. 
Hradec je pro mě takové letiště. Místo, kde 
se toho po mně moc nechce, nikdo mě tam 
nestíhá, kde si odpočinu. Když se mnou clou-
mala puberta, napsala jsem o něm písničku 
na první desku Mydy - City of Grey. Nedávno 
jsem se zrovna procházela po Hradci, svítilo 
krásně sluníčko, bylo mi hezky a já šla a říkala 
si, proč jsem to proboha tehdy napsala, vždyť 
je to tak hezký město! Pak mi ale došlo, že to 
bylo spíš kvůli té mentalitě a přístupu míst-
ních, které ve městě vládly. Připadala jsem si 
tehdy hrozně nepochopená. Hradec je pro 
mě ale pořád jistota, je to „to doma“.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora ( foceno v Showroomu Heleny 

Dařbujánové v Praze), Bára Prášilová, Mejra Drkal

Vidíte vy rozdíl mezi Žofkou bourající 
stage a tou doma na gauči? 
H: Nevidím, spíš si vždycky říkám: šmarjá, to 
je to naše dítě, které se dřív stydělo, blonďa-
tý, s korunkou na hlavě, které učitel zpěvu 
posílal do solárka, ať je aspoň trochu snědá, 
když je tak stydlivá? Vzhlédnu a najednou 
tam na tom pódiu stojí Žofie manipulující 
davy. To mě vždycky udiví, jakou má auto-
ritu. Kdybys zařvala „lehni!“, tak věřím, že si 
celý dav fakt lehne! 
Ž: S tím jsem měla dlouho problém, i kvůli 
tomu, jak jsem byla dřív stydlivá. Vzpomí-
nám si, že v jedné kapele mi kolega řekl: 
„Víš, co, Žofie, radši nemluv, budu mluvit za 
tebe.“ To jsem si tehdy pomyslela, že to musí 
být už fakt špatný. Pak, když jsme začínali 
koncertovat s Mydy, jsem se opravdu bála li-
dem něco říkat, ale postupně jsem to trochu 
překonala a občas do toho mikrofonu i něco 
kvákla, akorát jsem u toho vždycky koukala 
někam jinam. Do momentu, než mi manažer 
vyčinil, že když už těm lidem něco říkám, 
měla bych se jim dívat do očí. Teď už vím, že 
to tak funguje, jde to a opravdu poslouchají. 

Pořád přemýšlím, proč v Česku nejsou 
Mydy Rabycad mnohem známější. Vy-
stupovali jste přitom na velkých festiva-
lech evropského formátu, jako je maďar-
ský Sziget, nebo, a to jako teprve druhá 
česká kapela v historii, i na proslulém 
britském Glastonbury. V Čechách jste 
ale se svým glamtronicem pořád něco 
těžko uchopitelného. Čím to je?    
Ž: Dostat se jako kapela do zahraničí je čas-
to jednodušší, než prorazit u nás – zvlášť 
v dnešní době, kdy zvednete telefon nebo 
napíšete mail a je prakticky hotovo. V zahra-
ničí hodně funguje šeptanda. Ačkoli nás po-
řadatelé mnohdy neznají, hodně dají na do-
poručení. Loni jsme takhle absolvovali turné 
po USA a zjistili jsme, že nás na jeden festival 
v Louisianě doporučila organizátorka festi-
valu, kde jsme hráli rok předtím. Právě tohle 
u nás moc nefunguje, tady se chodí na zná-
má jména, na to, co hrají rádia. Mydy nejsou 
úplně rádiová kapela, a to nás u nás brzdí.

Jaký to je být jediná ženská v kapele 
mezi samými kluky?
Ž: Zdaleka nejsem jediná, oni jsou kluci taky 
pěkný holčičky. Respektive oni jsou trošku 
holčičky a já trošku chlap. Snažím se být za 
dámičku, nosím sukýnky, podpatečky, ale pak 
se stejně přistihnu, že se chovám jako chlap, 
přejímám chlapské reakce, názory. Ale nejde to 
jinak, když s nimi trávíte veškerý čas, třeba osm 
hodin v dodávce namačkaní jeden na druhého. 
Člověk chtě nechtě chytá jejich mentalitu. Chci 
si s nimi rozumět, tak se musím přizpůsobit. 
Řešíme spolu holky, práci, úplně všechno. 

To musí být pro vaše partnery výzva.
Ž: To rozhodně. Nezávidím jim.
H:  Já taky ne, musí to být hrozně těžké žít 
s ženskou jako je Žofie. Když si chlap najde 
takovou výraznou osobnost, je nejdřív pyš-
ný, nadšený… Jenže posléze začne žárlit, 
omezovat a vztah jde do háje. 

Heleno, jako architektka jste ve vý-
chodních Čechách bezesporu zane-
chala stopu. Spolupracovala jste na-
příklad na Novém pivovaru v Hradci 
Králové, navrhla jste populární so-
ciální podnik Bistro u dvou přátel 
na témže místě a v neposlední řadě 
jste autorkou hotelu Rajská zahrada 
v Novém Městě nad Metují. Jak na tu 
zakázku vzpomínáte? 
H: Božsky?
Ž: Tak to mluv za sebe. 
H: Každý proces není jen o radosti, občas 
teče i krev.
Ž: Abych to vysvětlila, doma jsme se celé ty 
roky nebavili nonstop o ničem jiném. Ráno 
u snídaně se řešila eurookna, u oběda a ve-
čer opět, dokola pořád jen Rajská zahrada, 
předtím zas hradecký pivovar. Vzpomínám 
si, jak jsem žadonila, abychom se aspoň 
chvíli bavili o něčem normálním. (smích)  

H: Rajská zahrada je moje životní zakázka, 
můj životní projekt. Klient byl nesmírně osví-
cený, věděl, co chce, věřil mi a celý projekt 
realizoval zejména proto, aby něco udělal 
pro Nové Město. Přistupoval k tomu s vědo-
mím, že on z toho finančně těžit nebude, ale 
jednou se to třeba poštěstí jeho dětem. Ano, 
celý proces byl těžký, vztahy náročné, ale 
to je u tak velkého projektu normální a já si 
neumím představit lepší výsledek této spolu-
práce. Klient si to určitě myslí také, neboť mě 
znovu oslovil a teď pro něho připravuji další 
projekt pro jedny jeho krásné lázně.
Ž: Takže máme zase téma na pár následují-
cích let? (smích)
H: Už jsem mu říkala, že chci být jeho dvor-
ní architektka. Ve svém věku si přece mohu 
říct, co chci, a tohle já chci. Jsi osvícený člo-
věk, máš velkolepé vize, finance a jsi napros-
tý entuziasta. A to mě baví! 

Když už jsme u toho, co vy a Hradec? 
Je to pro vás pořád domov?
H: Je, jinak bych se sem nevracela. Co se 
Hradce týče, přiznám se však, že jsem tro-

„Na střední jsem si hrozně přála 
z Hradce vypadnout, teď se ale můj 

vztah k němu mění.“

Osobnosti číslapodzim 2019
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Léto (u)letělo
To to zase uteklo! Ani jsme nemrkli a léto je pryč, to ale neznamená, že na něj musíme zapomenout úplně. Připomeňme 

si s Quartierem akce, které nejen o prázdninách hýbaly východními Čechami. 

Kultura

SKIF WORLD CHAMPIONSHIP  

Všechny hotelové pokoje široko daleko obsazené 
a z ČPP arény se ozývá hlasité povzbuzování. Co se 
to děje? To se nadšenci asijského bojového umění 
ze všech koutů světa sjeli do Hradce Králové, aby se 
zúčastnili 13. ročníku Mistrovství světa karate SKIF. 
Neuvěřitelných 1750 karatistů z 50 zemí se v červnu 
postavilo svým soupeřům a poznalo krásy japonské 
kultury díky skvělému doprovodnému programu. 
Čeští reprezentanti vybojovali 10 medailí a mezi nimi 
dokonce i 3 zlaté! Ale tím úspěchy nekončí, podařilo 
se vytvořit nový rekord v počtu společně cvičících 
karatistů, bylo jich v jeden moment přesně 1359!  

CIAF  

Jaký zvuk má konec prázdnin pro Hradečáky? 
Rozhodně v duchu burácení motorů letadel 
rozléhajícího se snad celým městem! Tradič-
ní letecká show CIAF přitom není jen pro děti 
a nadšence, právě naopak. A co jsme mohli vi-
dět vysoko v oblacích letos? Nádherný histo-
rický aeroplán, který pomalu a tiše plachtil nad 
hlavami diváků, světoznámé letecké vystou-
pení akrobatických skupin Breitling Jet Team 
a The Flying Bulls nebo třeba napínavý souboj 
stíhačky a vrtulníku! Dokonce i počasí tento-
krát leteckému dni přálo, díky sluníčku přišlo 
25 tisíc lidí, což je v porovnání s deštivým loň-
ským rokem dvojnásobek!

600 LET OREBITŮ  

Věděli jste, že vrchu v Třebechovicích pod Orebem 
se začalo říkat Oreb roku 1419, tedy před úctyhod-
nými 600 lety? Právě tehdy se totiž na jeho vrcholu 
shromáždili husitští stoupenci a vytvořili bratrstvo 
orebské. Tak významné výročí v dějinách města 
místní druhou červnovou sobotu náležitě oslavili 
a při té příležitosti taktéž slavnostně odhalili nový 
památník ve tvaru obelisku. Nechyběl tematický do-
provodný program jako ukázky husitských zbraní, 
vědomostní kvízy pro malé i velké, šermířská klá-
ní, projížďky kočárem, řemeslné stánky ani průvod 
v dobových kostýmech. 

podzim 2019



JIČÍNSKÝ FOOD FESTIVAL  

Šťavnaté poctivé burgry, křupavé hranolky, voňavá káva, 
nejlepší víno a sladké dezerty... No, kdo by odolal? Kon-
cem června přilákal svou vůní Jičínský food festival 
spoustu milovníků dobrého jídla a pití. Na návštěvníky 
kromě pochutin od 70 vystavovatelů čekala také zábava 
v podobě živé hudby, barmanské show a také divadel-
ní a taneční vystoupení! Obrovský úspěch sklidil stánek 
s grilovaným hmyzem, na jehož nevšední chody se stá-
la dlouhá fronta. Festival gurmánských zážitků se konal 
v zámeckém parku, nebyl první a pro jeho velký úspěch 
také rozhodně ne poslední!

PERŠTEJN(L)OVE  

Láska a umění provází lidstvo, kam jen paměť sahá. Je-
jich spojením vzniklo něco kouzelného - jedinečný di-
vadelní festival, který se již po čtvrté odehrával mezi 
starými kamennými zdmi pardubického zámku. Festival 
návštěvníky nadchnul množstvím divadelních před-
stavení, jejichž hlavním tématem byla, hádáte správně, 
láska. Velký úspěch sklidilo představení „Můžem i s mu-
žem“ a není divu! Však se na tento hit právem hrnou lidé 
do sálů po celé republice.  

OPEN AIR PROGRAM  
DIVADELNÍHO FESTIVALU  
Osm dní plných divadelních představení, hudebních 
vystoupení a stánků s lahodným jídlem a oblíbeným 
jahodovým pivem – to je Open Air Program proslulého 
hradeckého „divadelňáku“. Letos se konal jubilejní 20. 
ročník a své návštěvníky rozhodně nezklamal! Mezi 
nejúspěšnější inscenace hlavního programu festivalu, 
který slaví již 25 let, patřil „Revizor“ v režii a úpravě 
Davida Drábka nebo „Romeo, Julie a tma“ v režii Hany 
Burešové. Do příštích let plánuje Open Air Program 
řadu změn, určitě se máme na co těšit!

LÁZEŇSKÝ FESTIVAL VE VELICHOVKÁCH  
Poslední srpnový den roku patřil ve Velichovkách prvnímu ročníku Lázeň-
ského food festivalu. V nádherném lázeňském parku se sjely desítky stán-
ků s vybranými laskominami a nápoji ze všech koutů světa, aby potěšily 
chuťové pohárky tisíců nadšených návštěvníků. Hlavní hvězdou akce byl 
historicky nejmladší porotce populární televizní soutěže MasterChef Pře-
mek Forejt, mimo jiné šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée. Pro velký 
úspěch se první ročník dočká i svého pokračování a už je jasné i datum. 
Zapište si tedy termín 29. srpna 2020 a nechte si řádně vyhládnout, stojí 
to za to!  

Sabina Tocháčková
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Sportov-
ní park Pardubice roz-

hýbal na 9 srpnových dnů celé 
město a v parku Na Špici bylo pořád 

plno. A jaká jsou čísla? Na 20 sportoviš-
tích na řekách i v parku se představilo více 
než 60 sportovních klubů z Pardubic a okolí, 
na akci se spolu s týmem podílelo 60 dobro-
volníků, přijely tři desítky sportovních táborů 

z celého kraje, proběhlo 16 přednášek a auto-
gramiád, zacinkalo 6 000 medailí, na hro-

madné běhy vyrazilo 5 000 běžců.

Foto: Tomáš Kubelka
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KLÁRA VAVRUŠKOVÁ:

Česko-Slovenská  
Miss z Kostelce

Každý rok se to podaří jen jedné. Nejvýš dvěma. Díky spojení České Miss s Miss Universe Slovenskej republiky totiž 
letos Češi nemají „jen“ svou Miss, ale také společně se Slováky ještě Česko-Slovenskou Miss. A  tou se stala Klára 
Vavrušková, dvacetiletá Východočeška z Kostelce nad Orlicí. Jaký ji čeká podzim? Stráví ho hlavně na Filipínách, kde 

bude reprezentovat Česko na Miss Earth. Nejen o tom mluvila v exkluzivním rozhovoru pro Quartier.

že by mezi námi bujela rivalita. Samozřejmě, 
byla to soutěž, kde každá chce vyhrát. Ani 
tady tomu nebylo jinak, ale vítězství jsem 
upřímně přála každé z nás. Holky mám ráda, 
přirostly mi k srdci a vždycky jsem se za nimi 
těšila. Byly jsme taková „missí” rodina, vychá-
zely jsme spolu bez problémů, staly se z nás 
kamarádky. Možná jsem ale měla „jen“ štěstí 
na skvělý kolektiv. 

Je zajímavé, že jste byla prý jasnou 
favoritkou, údajně vaše jméno padalo 
i mezi ostatními dívkami nejčastěji…
Vůbec netuším, jak a kdo o mně kdy mluvil. 
Vím jenom, že mě v jednom internetovém 
článku označili za favoritku, jinak jsem to ni-
kdy nepocítila, ani si tak nepřišla. Kolikrát jsem 
si říkala, že je konkurence opravdu veliká a že 
uspěju jen stěží. Je ale pravda, že postupem 
času jsem začala být sebevědomější a začala si 
věřit. Možná i to mi pomohlo. Vždycky jsem 
sázela na to být svá, zodpovědná a pokorná.

Českou republiku poletíte reprezen-
tovat na Miss Earth. Předpokládám, 
že cítíte odpovědnost, ale co dál?
Na Miss Earth se opravdu těším. Je to pro 
mě další výzva a nové dobrodružství. Jet 
na světovou soutěž krásy a reprezentovat 
Českou republiku mezi ostatními státy je 
pro mě čest. Co se mi však na této soutěži 
líbí nejvíce a co bych ráda vyzdvihla je, že 
se zaměřuje na ekologii, i proto se snažím 
na ni připravit co možná nejlépe. Čeká nás 
mnoho disciplín, které jsme ani v České 
Miss neměly. Těším se hlavně na národní 
a květinové kostýmy. Jsem zvědavá, s čím 
vystoupím já a co obléknou ostatní holky.

Jaký vás čeká podzim? Mail vám už 
určitě zaplavují pracovní nabídky, 
žádosti o rozhovor, pozvánky.
Podzim strávím hlavně na Filipínách na 
Miss Earth. Tam budu celý měsíc. Nabíd-
ky mi chodí, a pokud je to alespoň tro-
chu možné, tak je ráda přijmu. Teď mám 
až do odletu nabitý program, čekají mě 
povinnosti ohledně partnerů a sponzorů 
v rámci České Miss, ale i nabídky od no-
vých klientů. 

Jaký máte vztah k našemu regionu? 
Jste z Kostelce nad Orlicí, pracovně 
jste ukotvená i v Hradci Králové... 
jste hrdá Východočeška?
Pro mě je náš region srdeční záležitostí 
a vždy se sem budu ráda vracet. Žije tu 
hlavně moje rodina, přítel a kamarádi. Vy-
růstala jsem tady, strávila dětství a jednou 
bych se tu i ráda usadila.

(red) 

foto: Česká Miss 

Narodila jste se dlouho poté, co se Čes-
koslovensko stalo minulostí. Je pro vás 
společný stát ještě tématem?
Pořád pociťuju vzájemnou spřízněnost obou 
národů, vždycky to tak bylo. Už jenom tím, že 
máme podobné jazyky a kulturu, nás to vede 
k sobě. Jsem ráda, že jsem v poslední době 
dostala příležitost svůj vztah ke Slovensku 
ještě prohloubit, protože díky spojení České 
Miss s Miss Universe Slovenskej republiky 
jsem zažila slovenské prostředí asi nejvíc ve 
svém životě.

Zvenku divák soutěže Miss vnímá hlav-
ně finálový galavečer a před tím nějaké 
to soustředění u moře. Muselo toho být 
ale daleko víc. Můžete popsat celý ten 
proces, od přihlášky po korunku?
Cesta to byla dlouhá, každá jsme si jí musela 
projít, od castingů až po závěrečné přípravy 
na finále. Snad můžu mluvit i za ostatní, když 
řeknu, že jsme se vždycky snažily jít do všech 
aktivit naplno a zvládnout je co možná nejlé-
pe. Nejdřív probíhal výběr finalistek, přičemž 
dostat se z několika set holek do finálové 
šestky byl už tak úspěch. Mně se to poved-
lo, nevěřila jsem vlastním uším, když Silvia 
Lakatošová vyhlásila mé jméno! Následovalo 
několik soustředění, třeba na Krétě, v Rajec-
kých Teplicích, v Praze i na dalších místech. 
Měly jsme také spoustu povinností ke spon-
zorům a partnerům, takže jsem brzy přišla na 
to, že přihlásit se do takové soutěže znamená 
věnovat jí především spoustu času.

Celé legendy se pokaždé namluví a na-
píšou o řevnivosti mezi jednotlivými 
dívkami, ucházejícími se o titul králov-
ny krásy. Nakolik to tak skutečně je?
Musím říct, že jsem za celou dobu nepocítila, 
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Největší výběr společenské obuvi 
v OC Futurum,
Malé náměstí v Hradci Králové. 
Tř. Míru v Pardubicích.

www.dapi.cz
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Jako z pohádky O chytré horákyni se zdá být aktuální pardubické dilema – omítnout, nebo neomítnout Zelenou bránu? 
Současné generace Pardubáků ji neznají jinak než neomítnutou. Ovšem v historii již omítku nesla a její návrat by podle 
památkářů prospěl i kondici stavby. Veřejnost má o její budoucí podobě jasno, teď jsou s rozhodnutím na řadě před-
stavitelé města. Zelená brána byla omítnutá až do roku 1912. Omítka tehdy zmizela, naopak přibyl ochoz. Zažijeme 

podobně výraznou změnu v pardubickém panoramatu i my?

To by se Vilém z Pernštejna asi divil, kdy-
by věděl, kolik vrásek na čele způsobí sou-
časníkům „poslední mohykán“ původního 
opevnění, kterým nechal v roce 1507 měs-
to obehnat. Zelená brána zdálky i z blízka 
zdá se být bez vady na kráse, přesto opak 
je pravdou. Čas si vybral svou daň zejmé-
na na kamenném zdivu věže. To je zvětralé 
a hrozí, že začne postupně odpadávat. Na 
tom má svou vinu zejména právě odstraně-
ní omítky před více než sto lety. Odborníci, 
kteří připravují celkovou rekonstrukci Ze-
lené brány, proto přišli s variantou návratu 
k omítanému zdivu jako s ideálním řešením 
nezbytné ochrany zdiva a zároveň jako 
cestou k navrácení historické autentičnosti 
památky. Výsledek? Poprask v Pardubicích!

Není to však patrně nic jiného, než jen opa-
kování již jednou prožité historie – jenže 

naruby. „Je úsměvné, že odstranění omít-
ky v roce 1912 vzbudilo mezi Pardubickými 
značnou vlnu nevole. Bylo to označeno za 
projev neobjektivního romantického puri-
smu, který je v rozporu s moderním názo-
rem na ochranu památek. Po sto letech je ale 
tato úprava laickou veřejností vnímána jako 
plně historická a původní a dnešní návrh 
na omítnutí Zelené brány je tak někdy bez 
znalosti historie zatracován,“ vysvětluje Ing. 
arch. Aleš Reiský z odboru hlavního archi-
tekta Magistrátu města Pardubic. 

Právě proto přišli památkáři s myšlenkou 
vyřešit problém obnovením omítky, která 
nejen že je na Zelené bráně původní, ale 
především je tradičním způsobem ochra-
ny zdiva a také nejkomplexnější meto-
dou opravy. „Typ omítky bude muset být 
samozřejmě pečlivě testován, jak z hle-

Zelená brána

Zelená brána je v Pardubicích jedi-
nou dochovanou branou gotického 
opevnění. Vyrostla po požáru města 
roku 1507, později byla zvýšena na 
celkových asi 60 metrů a opatřena 
typickou střechou s osmi věžička-
mi na třech patrech a dominantní 
středovou špicí. Nástavba byla 
provedena z horniny povahy znělce 
a věž byla shodně s předbraním 
omítnuta. Až v roce 1912 byla zba-
vena omítky a přibyl ochoz, který tu 
ostatně ještě do poloviny 19. století 
byl. Původně se brána jmenova-
la Pražská, ale poté, co měděná 
střecha oxidací zezelenala, nové 
jméno bylo na světě. Málokdo ví, 
že koncem 19. století chybělo málo 
a Zelená brána se kvůli stavbě nové 
cesty poroučela k zemi – zasáhla až 
památková komise z Vídně.

diska přídržnosti k podkladu, tradičního 
materiálového složení malty i způsobu 
jejího nanášení. Umělecká výzdoba brány, 
tedy zejména obvodová kamenná římsa, 
ostění oken, pískovcový portál průjezdu 
a erby z umělého kamene budou samozřej-
mě zachovány v původní podobě,“ uvádí 
k rozsahu rekonstrukce Ing. arch. Aleš 
Reiský. Protinávrh, který by se obešel bez 
doplnění omítky, by znamenal náročné 
chemické čištění a ošetření zdiva, které 
by jej fakticky zakonzervovalo, a navíc by 
nevyřešilo všechny problémy. Přibyla by 
i nutnost přibližně pětiletého obnovování 
celého procesu. 

Jak tedy rozhodnout ve volbě, zda s omít-
kou, nebo bez? Město si nechalo poradit od 
občanů, a ještě před prázdninami spustilo 
internetovou anketu. Výsledky jsou sice 
těsné, ale většina z téměř dvou tisíc hlasu-
jících byla pro obnovení omítky na Zelené 
bráně. Pardubáci zároveň v anketě sou-
hlasili, aby branou mohli projíždět cyklis-
té. Opravy však nepřijdou na řadu dřív než 
příští rok, nejspíš ale ještě později. 

Emil Stelinger 

foto: Magistrát města Pardubic 
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Kdo je Vítek Martinec? Především 
bavič, dabér nebo moderátor? 
Vítek Martinec především miluje život. Ži-
vot ve všech jeho podobách. Nemám rád 
škatulky. Významnou součástí mého života 
je humor, na jeviště se chodím vyblbnout, 
zařádit si.  

Vaše jméno se v posledních le-
tech spojuje především s formátem 
talkshow – do Hradce jste dostal Mi-
chala Jagelku, Aleše Cibulku, Ondřeje 
Vetchého, Miroslava Donutila nebo 

Jakuba Koháka. Co vás k tomuto for-
mátu dovedlo, proč vám učarovalo 
zrovna „horké křeslo“? 
Odmalička jsem miloval zábavné pořady 
v televizi. Ať už to byly Bolkoviny Bolka 
Polívky, Na kus řeči nebo Trumfy Mirosla-
va Donutila, Sejdeme se na Cibulce Aleše 
Cibulky anebo Všechnopárty Karla Šípa. 
Fascinoval mě ten formát, líbilo se mi ba-
vit ostatní. Ostatně tuhle potřebu jsem měl 
odmala. Své „vypravěčské“ začátky jsem si 
tak odbyl na rodinných oslavách, v šatně na 
hokeji, který jsem do patnácti hrál, nebo se 

spolužáky ve třídě. Vyprávěl jsem. Všude 
a bez přestání. Smích je tak velká odměna, 
že se zkrátka nemůžu udržet. 

Vždycky vám ale do smíchu nebylo. 
Otevřeně mluvíte o svém loňském 
vyhoření, dá-li se to tak nazvat. Jak 
k tomu u „dvacátníka“ dojde? 
O vyhoření se mluvit nedá, protože to je 
psychického charakteru. Mě postihl úna-
vový syndrom, který se projevuje spíše fy-
zicky. Myslím si, že věk nehraje roli, stane 
se vám to v pětadvaceti stejně jako v pade-

VÍTEK MARTINEC:

Smích je největší 
odměna

Svou první talkshow uspořádal v 18 letech a do Hradce přilákal taková jména jako Miroslav Donutil, Ondřej Vetchý nebo 
Jiří Mádl. Dnes je talentovaný herec, moderátor a dabér Vítek Martinec o čtyři roky starší, zažít toho ale stihl víc než mnozí 
pětatřicátníci. Loni ho vlastní kariérní zápal a tah na branku dovedl až k únavovému syndromu. „Nemoc je geniální zname-

ní našeho těla, že už to takhle dál nejde. Že je třeba něco změnit. Nejlépe sebe sama,“ říká v rozhovoru pro Quartier.   
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budoucna. Avšak nejvíc se v nejbližší době 
těším na setkání s Jardou Duškem. Za po-
slední rok bych ho popsal jako svůj největší 
objev. Do té doby jsem akorát věděl, že je 
to herec, ale blíž nic. Až loni jsem objevil 
jeho improvizované divadlo Vizita, bese-
dy o jeho trochu „jiném“ pohledu na svět 
a další aspekty jeho života a práce, které 
mě uhranuly. Zapomenout nesmím ani na 
Pavlušku Tomicovou - můj nejvěrnější kle-
not. Mým hostem už byla několikrát a po-
každé byla neskutečná, takže v budoucnu 
ji pozvu milerád znovu. Je radost s ní pra-
covat! 

sáti. Spíš jde o váš přístup k životu. Já byl 
dvacetiletý nadlidsky ambiciózní mladík, 
který si toho na sebe nakládal tolik, že to 
tělo nemohlo unést. Únava se plíživě na-
balovala a v poslední fázi jsem toho měl 
na bedrech už tolik, že není divu, že jsem 
zkolaboval. Daboval jsem, hrál, studoval, 
pracoval na autorské tvorbě… K mé smůle 
je únavový syndrom neléčitelný. Doktoři 
mi vůbec nepomohli, jen napsali antide-
presiva, která nejsou řešením. Takže jsem 
cestu musel hledat sám. Život mě naštěs-
tí nenechal příliš dlouho čekat a brzy mě 
zavedl k té správné terapeutce. Došli jsme 
společně k tomu, že nemoc je geniální zna-
mení našeho těla, že už to takhle dál nejde. 
Že musíme něco změnit. Nejlépe pak sami 
sebe a svůj přístup k životu. Takže se mě-
ním. Je to dlouhá cesta, poslední roky jsem 
byl hyperaktivním člověkem, který neznal 
nic jiného než práci. I přesto, nebo možná 
právě proto, že jsem dělal to, co mě baví. 
Píšu na to konto i blog s názvem Vítkova 
cesta - tam je celý můj příběh. 

Vstáváte však jako příslovečný Fénix 
z popela a do Hradce Králové opět 
vracíte své populární talkshow. Jaká 
jména pro diváky chystáte? 
Na nejbližší říjnový díl přijal pozvání Jiří 
Mádl. V lednu přijede Ivo Šmoldas a Arnošt 
Goldflam. Dále jsem v kontaktu s Pavlou 
Tomicovou, Václavem Koptou, Martinem 
Zounarem, Daliborem Gondíkem nebo Ja-
roslavem Duškem. Moc rád bych se setkal 
s osobnostmi, na kterých jsem osobně vy-
rostl. Částečně se mi to vlastně už splnilo, 
protože třeba své velké oblíbence Aleše 
Cibulku, Ondřeje Vetchého i Miroslava Do-
nutila už jsem v křesle měl. Na Karla Šípa, 
Jana Krause nebo Bolka Polívku se těším do 

Jaké jsou ikony českého filmu ve 
skutečnosti?  Odnesl jste si ze 
svých talkshow nějaký opravdu sil-
ný zážitek?
Zážitků mám spousty. Dokonce tolik, že 
na to konto připravuji speciální večer, na 
kterém budu nejen je vyprávět. Kdybych 
však měl vybrat jediný, volím Jakuba Ko-
háka, kterého jsme měli, tehdy ještě spo-
lečně s kolegou Petrem Kultem, v Hradci 
jako hosta talkshow v triu s Jiřím Mádlem 
a Miroslavem Donutilem. Byli jsme před-
tím pochopitelně nesmírně nervózní, 
přece jenom jsou to tři esa a neskutečně 
talentovaní lidé ve svém oboru. Všechno 
jsme poctivě chystali, do sálu dorazili ra-
ději s tříhodinovým předstihem, abychom 
s techniky vše několikrát zkontrolovali 
a opravdu anulovali jakoukoli nepříjem-

Kultura

Vitek Martinec

• Narodil se 9. 9. 1997 v Hradci 
Králové. 

• Do 15 let hrál hokej, poté se plně 
zaměřil na úplně odlišnou dráhu. 
Hrál v královéhradeckém Divadle 
Jesličky Josefa Tejkla, věnuje 
se taktéž dabingu dokumentů 
a audioknih, moderuje.

• Spolu s kolegou Davidem 
Kupčekem tvoří a pořádá 
komické kabarety.

• Jeho parketou jsou talkshow, 
nejbližší se koná 18. října 
v Hradci Králové. Hostem bude 
herec Jiří Mádl.

„Nejvíc mě na tom baví právě 
ta absolutní improvizace, 

ten adrenalin.“

nou situaci. No a co se nestalo! Jen co jsme 
společně vyšli na jeviště, začaly chrčet mi-
krofony. Ale jak! Dobrých deset minut jsme 
řešili, ve kterém mikrofonu je chyba. Miro-
slav Donutil už si z toho začal dělat legraci 
a říkal, ať předstíráme, že to není mikrofon, 
ale bouřka venku. (smích) Po těch pekel-
ných deseti minutách do rozhovoru vpadl 
do té doby mlčící Jakub Kohák a řekl: „Teď 
jsem si uvědomil, že to asi dělám já, jak do 
toho moc dejchám. Ale za to nemůžu, chtěl 
jsem být v dětství indián, takže takhle občas 
trénuju hluboké dýchání.“ 

Můžete trošku nastínit, jak se na 
moderaci takové show připravujete? 
Přece jenom musíte mít před setká-
ním tváří v tvář s takovými profesio-
nály ve svém věku respekt. 
Připravuju se, řekl bych, klasicky. Čtu, po-
slouchám, přehrávám si rozhovory s da-
ným hostem. Ty zajímavé věci si zapisuju 
a pak si o tom přemýšlím. Na jeviště si ale 
s sebou nikdy nic neberu, od papíru jsem 
upustil. Nejvíc mě na tom baví právě ta ab-
solutní improvizace, ten adrenalin. První 
otázku mám připravenou, ale pak už - děj 
se vůle boží. Je to nádherná svoboda.

Chystáte kromě talkshow ještě něja-
ké další akce, vystoupení či show? Na 
co se Hradečáci mohou těšit?  
Jak už jsem zmiňoval, nejbližší je, kromě 
zmiňované talkshow, asi ta má vyprávě-
cí one man show, která by se dala označit 
i jako takový stand-up. V minulosti jsme 
s Davidem Kupčekem také organizova-
li autorské večery plné zábavných scének 
a skečů. K tomu bych se také rád vrátil. 
Uvidíme, co život přinese, už teď se ale 
ohromně těším!

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík 

Talkshow v hradeckém Adalbertinu s Vladimírem Županem, Michalem Jagelkou a Alešem Cibulkou 
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Třicet let  
svobody

Tři dekády. Právě tolik nás dělí od událostí 17. listopadu 1989, který odstartoval sametovou revoluci. Do Hradce Králové 
i Pardubic revoluční vlna dorazila s třídenním zpožděním, 20. listopadu. Naděje na znovunabytí svobody a demokracie 
byla ten rok prvním vánočním dárkem pro patnáct milionů Čechoslováků. K atmosféře revolučních dnů v obou městech 
se vracíme na fotografiích z archivu Muzea východních Čech v Hradci Králové a Státního okresního archivu Pardubice.

J e d n í m 
ze symbolů sametové 

revoluce v Hradci Králové byla 
stavba zdi z papírových krabic na 

Gottwaldově, dnešním Ulrichově náměs-
tí. Krabice byly popsány požadavky a výzva-
mi demonstrujících, vtipnými hesly a různými 
hláškami. Letos si tuto jedinečnou akci zopa-
kujeme.  Polepte a pokreslete papírovou krabici, 
připojte svůj vzkaz či vzpomínku nebo názor 

a doneste ji  ve dnech 11. – 19. listopadu 2019 
na Ulrichovo náměstí, kde papírová zeď 

znovu vyroste. 
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Symbolickým vyjádřením odhodlání společnosti ke změnám bylo spojení dvou odvěkých rivalů, Hradce Králové a Pardubic, lidským řetězem. 

Vladimír Iljič Lenin zamyšleně přihlíží demonstraci v pardubických ulicích. 

podzim 2019



30

PETR GRULICH:

Dvě vyhnanství  
a jeden návrat

Za poslední rok stěhoval ředitel Petr Grulich „své“ Muzeum východních Čech hned dvakrát, protože jeho domovská 
Kotěrova budova na nábřeží Labe procházela rekonstrukcí. I když se už se svými kolegy pomalu vrací zpět, to nejhorší 
je prý teprve čeká. „Je před námi rekonstrukce Gayerových a Vrbenského kasáren, kde do budoucna vzniknou naše 
hlavní výstavní prostory,“ vysvětluje Grulich, který v  čele hradeckého muzea stojí už dva roky. Za největší novinky 
ikonické muzejní budovy považuje střešní vyhlídkovou terasu i nové výstavní expozice. Už teď radí všem Hradečákům 

zapsat si do kalendáře datum 31. října, kdy se historická stavba znovu otevře veřejnosti.

Po takřka ročních opravách se po 
chodbách Muzea východních Čech 
pohybují místo stavbařů opět mu-
zejníci. Zvenku už secesní budova 
viditelně prokoukla, avšak co uvnitř 
– pozná běžný smrtelník, že se v bu-
dově něco změnilo?
To víte, že pozná, hned na první pohled. 
Zatímco před rekonstrukcí byl interiér 
čistě bílý, dnes jsou stěny barevné, blíže 
původnímu stavu z Kotěrovy doby. Jsou 
opraveny sochy v průčelí, okenní vitrá-
že, mozaiky v hale, očistou prošla stropní 

okna a světlíky, revitalizována byla většina 
mosazných prvků i parkety a tak podob-
ně. Další změny, které však návštěvník 
neocení, se týkají našeho zázemí. Horkou 
a atraktivní novinkou však bude samo-
statný návštěvnický okruh, který povede 
na střešní terasu s vyhlídkou na město. 
Nebude to jen rozhledna, ale samostatný 
muzejní okruh s informacemi o městě. 
V běžné sezoně bude otevřena jen od dub-
na do října, ale pro letošek bude přístupná 
po celý listopad, samozřejmě pokud neu-
deří mrazy a sníh. 

Prozradíte, jak jste strávili onen rok 
„ve vyhnanství“?
Během toho roku jsme se vlastně stěhova-
li dvakrát, protože ta „vyhnanství“ byla dvě. 
Rozhodně jsme ale nezaháleli. Hradečáci 
vědí, že během našeho pobytu v Galerii mo-
derního umění se zde uskutečnily naše tři 
výstavy. Ale to hlavní, co nás zaměstnávalo, 
byla příprava nové stálé expozice dějin měs-
ta Hradce Králové. Zaplní čtyři výstavní sály 
muzea a bude velice moderní a atraktivní. 
Aktuálně se nám ale bohužel nedaří spolu 
s městem Hradec Králové, které je zada-
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doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

Původním vzděláním učitel se 
zaměřením na občanskou výchovu, 
zeměpis a pochopitelně i dějepis 
působil v minulosti mimo jiné i jako 
archivář, průvodce Národního 
památkového ústavu a zejména stře-
doškolský a vysokoškolský pedagog. 
V letech 2006–2012 byl historicky 
prvním děkanem Filozofické fakulty 
Univerzity Hradec Králové, do roku 
2016 pak prorektorem univerzity. Od 
1. listopadu 2017 je ředitelem Muzea 
východních Čech. Jeho odbornou 
specializací jako historika jsou 
české a československé hospodář-
ské a správní dějiny 19. a 20. století, 
historická geografie a digitální tech-
nologie v historických vědách.

vatelem a spoluinvestorem expozice, najít 
vhodného dodavatele větší části expozičního 
mobiliáře. Jde totiž o velice složitou zakázku 
s mnoha tisíci položkami. Proto se vše neplá-
novaně protahuje o mnoho měsíců a expozi-
ci tak zpřístupníme až koncem příštího roku. 

Muzeum se ovšem otevře už na kon-
ci letošního října. Prozradíte, na jaké 
novinky se návštěvníci mohou těšit?
Veřejnost uvítáme velkou výstavou o cyk-
listice v Hradci Králové v první polovině 20. 
století. Návštěvníci zde neuvidí jen bicykly, 
ale také se dozví, jakým fenoménem se v té 
době cyklistika stala a jakým všem profesím 
jízdní kola sloužila. Dále nabídneme výsta-
vu k 30. výročí sametové revoluce 1989. S ní 
bude souviset také replika papírové zdi, kte-
rou spolu s univerzitou a centrem Impuls 
postavíme na jejím původním místě na Ul-
richově náměstí. Mnozí si ji určitě pamatují 
a budou se moci do její výstavby opět zapo-
jit. Další výstava přiblíží působení parade-
santní odbojové skupiny Barium v regionu 
v roce 1944. A protože naše přírodovědecké 
oddělení letos slaví 80 let, malou výstavkou 
připomeneme i okolní přírodu. Představíme 
i naše nedávné dva unikátní archeologické 
nálezy z období germánského a raně slovan-
ského osídlení. No a konečně i sama budova 
se předvede v nové kráse, vždyť ona je také 
vlastně exponátem. Rozhodně proto všechny 
zvu 31. října na slavnostní znovuotevření spo-
jené s vernisážemi všech zmíněných výstav. 
Bude to pěkné.

To je hned pro začátek pěkná dávka 
novinek!
A pořád to ještě není všechno. Na sklonku 
listopadu na vše navážeme jubilejními 30. 
muzejními adventními trhy a v únoru pak 
prakticky celé muzeum zaplní zcela unikátní 
výstava o gotice a rané renesanci východních 
Čech. Další výstavy, které budou následovat 
potom, již ale prozrazovat nebudu. Můžu jen 
říct, že už teď na nich pracujeme. Stejně jako 
na nových stálých expozicích, které se do 
budoucna stanou nosnou částí naší nabídky. 
Budou obsahovat i návštěvnicky vděčné in-
teraktivní prvky, které dnes už ke každé větší 
výstavě patří. V té souvislosti rád zmíním, že 
naše muzeum také participuje na projektu 
hradecké univerzity, ČVUT a Akademie věd 
České republiky který se věnuje královským 
věnným městům a z něhož vznikne průvodce 
po městě s prvky virtuální reality.

Dalo by se říci, že rekonstrukcí Kotě-
rovy budovy to všechno teprve začíná! 
Čekají vás přesuny sbírek i opravy dal-
ších budov, které k muzeu patří. Jak se 
na tyto hektické roky připravujete?

Ono to už vlastně všechno začalo. V tuto 
chvíli jsou již více jak 2 miliony kusů sbír-
kových předmětů muzea z Gayerových 
kasáren odstěhovány do náhradních depo-
zitářů. Také všech skoro 50 zaměstnanců, 
kteří tam pracovali, už sídlí jinde. Kasáren 
se v polovině září ujali stavaři a objekt pro-
jde komplexní rekonstrukcí a přístavbou 
v ceně více jak 300 milionů korun. Histo-
rické a archeologické oddělení jsou proto 
usídlena dočasně na Malém náměstí. Příro-
dovědecké, konzervátorské a provozní od-
dělení pak sídlí spolu s částí sbírek v našem 
objektu bývalé střední školy ve Stěžerách. 
Až budou Gayerova kasárna opravena, pra-
covníci i sbírky se tam vrátí. A pak přijdou 
na řadu k rekonstrukci Stěžery. Mezitím 
ale musí proběhnout oprava havarijní si-
tuace v naší pobočce, v Muzeu války 1866 
na Chlumu. A to nemluvím o největší in-
vestiční akci, kterou bychom potřebovali 
realizovat. Tou je komplexní rekonstrukce 
Vrbenského kasáren v sousedství Gayerek. 
To je naše budoucí hlavní výstavní budova 
s přírodovědeckou a archeologickou expo-
zicí a také s expozicí k dějinám hradecké 
pevnosti. Sídlit zde bude i ředitelství mu-
zea. Potřebných téměř půl miliardy korun 
se snad podaří nalézt za pomoci Evropské 
unie, respektive programu ITI a také díky 
velké investici kraje. Pak již muzeum nebu-
de v doslova tragickém prostorovém defi-
citu, který nás již léta fatálně blokuje. 

To je téměř akce „kulový blesk“. Je vi-
dět, že se ani po dobu rekonstrukce 
nenudíte.
Nejen já coby ředitel, ale i všichni ostatní 
kolegové doslova kmitáme, i když zvenčí 
to samozřejmě vidět není. Mám obrovskou 
radost, že muzeum i ve ztížené situaci, kdy 
kurátoři mají své sbírky mnohdy na opač-
ném konci republiky, dál pracuje vědecky. 
Letos jsme poprvé v novodobé historii mu-
zea za sebe exportovali naše vědecké výstu-
py do národní vědecké databáze RIV. Dřív se 
tak z formálních důvodů nedělo. Ukázalo se, 
že náš dlouhodobý vědecký výkon odpovídá 
malé fakultě. Muzejníci také v tomto mezi-
dobí podali řadu vědeckých i jiných grantů 
a jsme v jejich získávání celkem úspěšní. Mě 
samotného jen mrzí, že pro množství orga-
nizační a manažerské práce nemám tolik 
času na svá vědecká témata – hospodářské, 
správní a bezpečnostní dějiny. Nicméně 
snažím se tomu čelit, co to jde.

A na závěr trochu regionálního folkló-
ru – vy jste Pardubák, váš kolega Tomáš 
Libánek, ředitel pardubického muzea, 
zase Hradečák. Neuvažovali jste, že 
byste se aspoň na jeden den vyměnili? 

S Tomášem Libánkem jsme dobře fungují-
cí kolegové, ale samozřejmě, že se i trochu 
pošťuchujeme. Avšak zároveň obě muzea 
právě připravují společnou výstavu o našem 
souměstí. A jestli bychom si to na den ne-
vyměnili? No já vám nevím, asi bych měl na 
pardubickém zámku smíšené pocity. Abyste 
pochopila, v Pardubicích jsem strávil šťastné 
dětství a zámek, který byl tehdy dlouhé roky 
zavřený, má pro mne dodnes nádech tajem-
na. Jenže už od roku 1987 dojíždím denně za 
povinnostmi do Hradce, to je strašlivých 32 
let! Žije zde také část mých nejbližších. Pro-
to o sobě rád říkám, že nejsem ani Pardu-
bák, ani Hradečák, ale Východočech. Navíc 
v mém srdci od dětství leží i městys Trho-
vá Kamenice na Chrudimsku. No a rivalita? 
Jako chlapec jsem ji intenzivně vnímal, jako 
student jsem se jí smál a jako historik jsem ji 
začal vědecky zkoumat. Ostatně docenturu 
jsem získal z větší části právě z ní. 

A je to podle vás pořád živé téma?
Nedávno mne velmi pobavila cedule na 
autě, které stálo na semaforech na Gočá-
rově třídě. Mělo pardubickou espézetku 
a bylo k ní připsáno, že posádka je ale hra-
decká. Víte, naše města se doplňují, jsou 
staletími srostlá, a i když se pošťuchují, pa-
tří k sobě. Tisíce lidí mezi nimi denně dojíž-
dí, tvoříme stále víc jeden ekonomický, de-
mografický i kulturní celek, ve skutečnosti 
se postupně stáváme jednou megapolis. 
A naše rivalita by zasloužila statut nehmot-
né kulturní památky, protože k nám, pokud 
je slušná a vtipná, prostě po staletí patří 
a baví nás i celou republiku.

Michaela Zumrová 

foto: Ondřej Šlambora 
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o rozhlasácích říká, že jsou to srdcaři a my-
slím, že my mezi ně patříme.
JK: Pro mě je rozhlas i každodenním prů-
vodcem. Ač si mě za to moje rodina dobí-
rá, tak s výjimkou záchodu mám rádio ve 
všech místnostech. Jakmile se probudím, 
zapínám první na nočním stolku, posléze 
odcházím do koupelny, kde mám jedno 
speciální do vlhkého prostředí, v kuchyni 
stojí další, v obýváku taktéž. Má rodina to 
nazývá posedlostí.  
LK: Je to posedlost rozhlasem, tím „trpí“ 
spousta kolegů. 

Co vás do Českého rozhlasu vůbec 
přivedlo, jaká byla vaše cesta? 
LK: K novinařině mě to táhlo odmala, 
doma to vonělo tiskařskou černí, proto-
že tatínek pracoval v novinách. Po abso-
lutoriu na pardubickém gymnáziu jsem 
nastoupila na fakultu žurnalistiky do Pra-
hy, kde mi profesně učarovali naši úžas-
ně inspirativní učitelé: Vladimír Kovařík 
nebo Miroslav Doležal a tato zkušenost 
de facto rozhodla, že jsem se vydala ces-
tou rozhlasu. Po skončení školy jsem jako 
zázrakem dostala nabídku pracovat v kul-

JIŘÍ KÁNSKÝ & LADA KLOKOČNÍKOVÁ:

Rozhlasem posedlí
On vede regionální studia Českého rozhlasu v Hradci a Pardubicích, ona šéfuje programu v Hradci Králové a patří mezi 
jeho nejvýraznější moderátorské i autorské tváře. Dohromady jsou veřejnoprávnímu rozhlasu kariérně věrni už víc jak 
půl století. Pro Jiřího Kánského a Ladu Klokočníkovou je rádio srdeční záležitostí, přesto nebýt jednoho italského mni-

cha a jedné zázračné nabídky, možná by se vydali úplně jinou cestou.  

Pane řediteli, v Českém rozhlase pra-
cujete 20 let, Lado, vy dokonce celých 
34. Co pro vás toto médium po těch 
letech ještě znamená?
JK: Každodenní radost i starost, srdeční 
záležitost.
LK: Je to neuvěřitelné, už ty roky ani ne-
vnímám, dokud mi to někdo takto napřímo 
neřekne. Pro mě je rozhlas radost ze života. 
Od prvopočátku, co jsem do něj nastoupila, 
se každý den těším do práce. Vydrželo mi 
to i po takové době! Souhlasím s panem ře-
ditelem, je to srdeční záležitost. Ono se to 

Kultura

Ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Jiří Kánský a vedoucí programu královéhradeckého studia Lada Klokočníková

podzim 2019
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vot. Coby redaktorka jsem se dostávala do 
míst, která jsou v současnosti hodně na-
vštěvovaná, ale tehdy tam novinář, navíc 
rozhlasák, vkročil vůbec poprvé. Natáčeli 
jsme tak například v pardubické věznici 
se ženami odsouzenými za vraždy nebo se 
ženami alkoholiků, týranými, zneužívaný-
mi. Vzpomínám si živě na ty velmi syro-
vé výpovědi. Vznikl z toho cyklus pořadů, 
který nyní patří do našeho zlatého archi-
vu. Měla jsem díky tomu možnost setkat 
se s lidmi, se kterými bych se normálně 
asi nikdy nepotkala, a totéž platí o osob-
nostech, které mi Český rozhlas přivedl do 
cesty. Mám-li vzpomenout, tak to byl na-
příklad Josef Bek nebo Stanislav Zindulka. 
Nesmírně charismatičtí pánové, na které 
jsem se vždycky velmi těšila, vzniklo mezi 
námi určité přátelství. Ale zdaleka nešlo 
jen o herce nebo zpěváky. Toto jsou pro 
mě momenty, na které se nezapomíná. 

Dělá s vámi ještě něco červené svě-
télko „ON AIR“?
LK: Jak kdy. Když člověk není v kondici, 
tak si i po těch letech říká: zvládnu to? 
Ta nejistota trvá ale opravdu jen sekun-
du, pak už totiž „to něco“ naskočí, chy-
títe vlnu a mluvíte. Tréma je pryč. Byly 
však doby, kdy jsem měla doslova srdce 
v krku. Vzpomínám si, že při úplně prv-
ním vysílání jsem měla pocit, že omdlím, 
a to jsem měla říct jen časové znamení. 
(smích) Když je ale člověk fit, je to přímo 
radost. S kolegy se na přenosech doslova 
těšíme, až se konečně rozsvítí a budeme 
moci vysílat.  
JK: Ta červená dostává v současné době 
ještě jeden rozměr. Tím, že jsou ve studiích 
kamery a posluchači se mohou přes web 
dívat přímo dovnitř, musíte si dávat po-
zor nejen na to, co říkáte, ale i na to, jak se 
chováte, neškrábete se, kde nemáte a jste 
i hezky ustrojena.  
LK: Kamery to naše vysílání trochu změ-
nily. Já bych je nemusela, ale dnes už to 
k tomu patří. 

Co je podle vás momentálně vlajkovou 
lodí vysílání ČRo Hradec Králové? 
JK: Přímé přenosy, které děláme každý 
pátek. A to buď z kavárny, kde Lada točí 
pořad Páteční Host Habaděje, který je sám 
o sobě naší vlajkovou lodí již řadu let. Vy-
cházíme i z průzkumů mezi posluchači. 
Když jim totiž položíte otázku, co se jim 
vybaví, když se řekne Český rozhlas Hra-
dec Králové, tak mnoho z nich odpoví, že 
Habaděj. Ten běží celý týden, ale v pátek 
je bohatší. Když netočíme s hosty v kavár-
ně, vyrážíme za osobnostmi a posluchači 
na zajímavá místa východních Čech. V létě 

turní redakci Českého rozhlasu a bylo 
rozhodnuto definitivně. Pak přišly děti, 
takže jsem se vrátila zpět do Pardubic do 
rozhlasu po drátě a když mi v roce 1985 
zazvonil telefon s nabídkou jít pracovat 
do hradeckého rozhlasu, neváhala jsem. 
Právě zde jsem strávila celý svůj „rozhla-
sový život“, vyzkoušela si vše od přípravy 
zpráv, natáčení publicistických pořadů 
přes moderaci, která mě baví asi nejvíce 
až po post šéfredaktorky, dnes vedoucí 
programu. 
JK: Mě do rozhlasu přivedl, s trochou 
nadsázky, italský mnich padre Spiro. 
V roce 1994 jsem šel na jeho koncert 
v Náchodě, do nádherného kostela svaté-
ho Vavřince. O přestávce, když byla mož-
nost položit mu pár otázek, jsem se ho 
dotázal, jaký styl hudby poslouchá ve vol-
ném čase. Jestli preferuje jazz, rock nebo 
vážnou hudbu. On se na mě tak podíval 
a řekl: „Ještě než vám odpovím, musím 
říci, že máte velmi pěkný hlas, měl byste 
s ním něco dělat.“ Já jsem pochopitelně 
zčervenal, v té době jsem pracoval jako 
středoškolský učitel a říkal si, vždyť já ten 
hlas přece používám v práci denně. Nic-
méně nasadil mi příslovečného brouka do 
hlavy, a když jsem posléze pár týdnů na to 
objevil inzerát jednoho nově vznikajícího 
soukromého rádia, které hledalo mode-
rátory, zprávaře, redaktory, tak jsem si 
na padre Spira vzpomněl a přihlásil se. 
Prošel jsem několika koly castingu a sku-
tečně začal moderovat, nakonec jsem 
v té privátní stanici strávil tři a půl roku 
a poté nastoupil do rozhlasu. 

Musí to být těžké, přesto, existuje je-
den moment ve vaší v rozhlasové ka-
riéře, na který nezapomenete? 
JK: Povodně v srpnu 2002. V té době jsem 
pracoval v karlínském rozhlase v Regině, 
a protože Karlín byl velkou vodou jednou 
z nejpostiženějších částí v Praze, v noci nás 
narychlo evakuovali. Museli jsme opustit 
Karlín, což pro mě bylo dvojnásob boles-
tivé, neboť jsem tam v té době nejen pra-
coval, ale i bydlel. Přišel jsem tak tehdy té-
měř o všechno, stihli jsme si zabalit jen to 
nejnutnější prádlo a doklady a museli jsme 
odjet. Ona evakuace byl tedy ten negativní 
zážitek, zároveň ho však provázela i pozi-
tivní zkušenost, a to ve smyslu vlny solida-
rity ze strany kolegů na Vinohradech, kteří 
nás – Karlíňáky - okamžitě přijali. Uvolnili 
nám dokonce i několik kanceláří a studia, 
abychom mohli vysílat. Byl to velmi syrový 
úsek mého života. 
LK: Těžko se mi vybírá. Čeho si velmi ce-
ním a co mě nesmírně bavilo, bylo těsně 
po revoluci natáčení cyklu Kolik stojí ži-

Lada Klokočníková 

• Vedoucí programu ČRo Hradec 
Králové

• V královéhradeckém studiu 
pracuje již od roku 1985

• Autorka pořadů Páteční Host 
Habaděje a Šarm

Jiří Kánský 

• Ředitel ČRo Hradec Králové 
a ČRo Pardubice

• V Českém rozhlase pracuje od 
roku 1999

• Prošel si v rozhlase všemi 
pozicemi mimo technických 
– pracoval jako moderátor, 
zprávař, editor, analytik, 
marketér

Kultura

jsme třeba živě přenášeli tavbu skla dře-
vem v Deštném v Orlických horách nebo 
Mezinárodní horolezecký filmový festival 
v Teplicích nad Metují. 
LK: Tam si zamoderoval i pan ředitel, neboť 
teplický horolezecký festival sedm let mo-
deroval. To je velká vzácnost, protože už se 
za mikrofon příliš nehrne – a je to škoda! 
JK: U přímých přenosů se krásně ukazuje 
i ta týmová práce pro rozhlas tolik typická. 
Dvojice moderátorů na místě, další redak-
tor, který točí video a poutá na Facebook, 
mnohdy i další redaktor, který je na opač-
ném konci akce, jako tomu je v případě 
Dožínek. Vzpomeňme i na všechny tech-
niky, kolegy, kteří chystají veškeré pod-
klady, jen díky nim mohou všichni mode-
rátoři odvádět práci na té nejlepší úrovni. 
Myslím, že v hradeckém rozhlase máme 
opravdu skvělý tým lidí, kteří svoji práci 
dělají s láskou a maximálním nasazením. 
Jsem si vědom, že to není samozřejmost 
a jsem za to velmi rád.
LK: Pan ředitel na každé poradě říká: „Chci, 
abyste se do práce těšili!“ Myslím, že větši-
na z nás to tak opravdu má. V regionech je 
těžké najít dobrého novináře a jsme oprav-
du rádi, že my to štěstí máme a že tu s námi 
jsou - mnohdy opravdu dlouho. Souhlasím 
s tím, že to určitě není samozřejmost a ne 
všude to tak funguje. 

Michaela Zumrová 

foto: Ondřej Šlambora 

podzim 2019
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KLADRUBY V UNESCU

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem 
se stal jednou z nejčerstvěji zapsaných 
památek na seznam světového dědictví 
UNESCO. K zápisu přitom nepřispěl jen 
zdejší vyhlášený chov koní, ale i celá krajina 
hřebčína. Kladrubský areál se rozkládá na 
ploše 1200 hektarů v Polabské nížině neda-
leko Pardubic. Jeho srdce tvoří hlavní stáje, 
zámek a kostel.

HRAJE DO KROKU
Víc než dva roky bylo uzavřeno hradecké 
schodiště Bono Publico, jedna ze spojnic 
Velkého náměstí s okolním městem. Památ-
ku trápila vlhkost a řádění vandalů. Obojímu 
má být napříště díky moderním technolo-
giím konec. Rekonstrukce byla koncem léta 
dokončena a místo září novotou, chůzi po 
schodech ozvláštňuje speciální nasvícení 
a reprodukovaná klasická hudba.

JE TO KLÁRA!

Ačkoliv éra společného státu Čechů a Slo-
váků skončila dřív, než se narodila, stala 
se Klára Vavrušková z Kostelce nad Orlicí 
v srpnu Česko-Slovenskou Miss! Dvace-
tiletá Východočeška uspěla ve společném 
projektu české a slovenské národní soutě-
že o nadnárodní korunku královnu krásy, 
a navíc ještě bude Českou republiku repre-
zentovat na světové soutěži Miss Earth.

HANIČKA JAKO ZAMLADA
Pevnost Hanička v Orlických horách se 
začíná díky rekonstrukci postupně vracet 
ke své původní podobě z první republiky, 
stavaři přitom postupují i podle původ-
ních stavebních plánů. Cílem rozsáhlých 
prací je také zlepšení podmínek pro ná-
vštěvníky, kterých sem přijíždí ročně ne-
celých 20 tisíc. První objekty se veřejnos-
ti otevřou už na jaře.

KLÍČE PŘEDÁNY

Město Pardubice oficiálně převzalo klíče 
od části areálu Winternitzových mlýnů. Do 
tří let zde mají vzniknout polytechnické 
dílny a prostory pro Galerii města Pardu-
bic. Investice za téměř čtvrt miliardy korun 
přispěje k rozvoji celého areálu, který se 
postupně mění v živou součást historické-
ho centra Pardubic. V areálu bude investo-
vat i Pardubický kraj.

70 LET BOTASEK
Boty vyrábějí ve Skutči už sedmdesát let. 
V roce 1949 začala továrna na výrobu obuvi 
fungovat pod názvem Botana, od roku 1963 
je to Botas. Nový název vznikl spojením slov 
bota a Skuteč. Po dvou desetiletích nejisto-
ty, kdy firma vyráběla obuv především pro 
světové značky, je v posledních letech opět 
nejsilnější s vlastními „botaskami“. Ročně 
jich vyrobí na 60 tisíc párů.

Že byly letní měsíce časem nicnedělání, odpočinku a zahálky? Chyba lávky, žádná okurkovka! Poslední tři měsíce byly 
ve východních Čechách nabité událostmi, které držely náš region mnohdy i na prvních stránkách republikových médií. 

Šest z nich bylo tak významných, že to dotáhly až do nové rubriky Quartieru!

Stalo se  
na východě Čech 

Kulturapodzim 2019
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Nebojte se 
čoček

Životní styl

Jsou tací, kteří na kontaktní čočky ne-
dají dopustit, jiným se představa sáhnu-
tí do oka vyloženě příčí. Je to opravdu 
takový problém? Právě prvotní lehce 
„neohrabaná“ aplikace čoček totiž pří-
padné zájemce odrazuje nejvíce, při-
tom, ostatně jako ve všem, stačí jen tro-
cha cviku. „Klienti bývají zaskočeni, že je 
prvotní aplikace potrápí a nejde to hned. 
Z videí na internetu nebo zkušeností 
kamarádů mají pocit, že je to snadné. 
I přes prvotní nesnáze jsou ale rádi, že 
jim brýle přestanou překážet v běžném 
životě, při sportu, nebo když mohou díky 

čočkám bez přemýšlení nosit sluneční či 
lyžařské brýle,“ potvrzuje MUDr. Jitka 
Kalinová, specialistka na aplikaci kon-
taktních čoček pod značkou Esvis, dce-
řiné společností oční sítě Visus, která 
už víc jak 20 let pečuje o zrak nás Vý-
chodočechů. Dokonce rozptýlíme i vaši 
další potenciální obavu – můžete si čoč-
ku nešikovným nasazováním omylem 
umístit jinam, třeba za oko? Nemůžete! 
Oko totiž pokrývá tenká spojivka, která 
podobným nehodám zamezí. V případě, 
že se vám čočka pohne, kam nemá, pro-
stě ji bezpečně „vymrkáte“.   

ČOČKY PRO VŠECHNY?
„Máš citlivé oči, ty na čočky rovnou za-
pomeň.“ „Čočky, s tvojí vadou? Ani náho-
dou!“ O tom, že kontaktní čočky jen tak 
někdo nosit nemůže, jste už určitě také 
slyšeli, toto tvrzení patří mezi ty nejroz-
šířenější mýty. Opak je pravdou, ve sku-
tečnosti existuje pouze malé procento 
případů, kdy pacient čočky v oku sku-
tečně nesnese. „Z vlastní, už čtyřiadva-
cetileté zkušenosti mohu říci, že aplikace 
kontaktních čoček je vhodná u řady kli-
entů. Samozřejmě pokud nemají omezení 
ve smyslu jiného očního onemocnění, ale 

Věděli jste, že víc než polovina Čechů nosí brýle nebo kontaktní čočky? Patříte-li mezi ně a na nose vám sedí brýle, 
možná už jste někdy zauvažovali, jaké by to bylo nosit kontaktní čočky. Nezamlží se, ani nerozbijí, můžete s nimi bez 
obav sportovat a vhodné jsou dokonce i pro děti. Máte otázky? Ty nejčastější jsme za vás položili lékařům z Esvis, kteří 
jsou odborníky s víc jak dvacetiletou praxí v aplikaci kontaktních čoček v 7 aplikačních centrech oční sítě Visus napříč 

východními Čechami.

podzim 2019
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inzerce

Police nad Metují
17. listopadu 291
777 163 788

Opočno
Dobrušská 356
722 947 935

Úpice
Bratří Čapků 773
722 949 811

Dobruška
Pulická 99
722 945 027

Hradec Králové
E. Beneše 1549
774 163 743

Náchod
B. Němcové 738
722 944 821

Kostelec nad Orlicí
Pod Branou 331
494 323 737

Značka Esvis je dceřinnou společností firmy VISUS. Oddělení VISUS spol. s r.o. v Polici nad Metují bylo prvním 
soukromým očním lůžkovým zařízením v České republice. 
Naše zařízení zahájilo činnost v lednu 1993 svojí ambulantní částí a v lednu 1994 i lůžkovou částí s operačním sálem. 
Od ledna 2010 je operační část přemístěna do rekonstruovaných prostor polikliniky v Náchodě. 

ŠPIČKOVÁ PÉČE V APLIKACI KONTAKTNÍCH ČOČEK 
VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH!

i to už má dnes řešení. Například u pa-
cientů s vyklenutou rohovkou je potřeba 
aplikovat speciální tvrdé kontaktní čočky. 
Na trhu je v současnosti tak velká škála 
dioptrických rozsahů i u speciálních tó-
rických nebo multifokálních čoček včetně 
zvláštních druhů pro citlivé oči a oči aler-
giků, že se svět bez brýlí stává dostupným 
takřka pro každého,“ doplňuje oční lékařka 
MUDr. Jitka Kalinová s tím, že i díky tomu 
se stále více uživatelů kontaktních čoček 
generuje také ze starších ročníků. „Není 
už problém aplikovat čočky, se kterými 
vidíte dobře na dálku, střední vzdálenost 
i nablízko. Pro tyto klienty je možnost od-
ložit troje brýle doslova ohromující,“ dodá-
vá. Zapovězeny nejsou čočky dokonce ani 
malým dětem. 

A CO BUDE PO ČOČKÁCH? 
Rozhodnete-li se dát kontaktním čočkám 
přece jen šanci, připravte se na to, že pro 
to budete muset udělat víc, než párkrát 
kliknout v internetovém obchodě a ob-
jednat si čočky podle toho, jak si myslíte, 
že je to správně. Myslete na to, že zrak 
máte jen jeden a vyrazte za očními lékaři 

do Esvisu. Během vstupní prohlídky vám 
oči prohlédne zkušený lékař, určí vhod-
né dioptrie (které se od těch na brýlích 
zpravidla liší!) i typ kontaktních čoček 
v závislosti na konkrétní vadě i prefe-
rované délce nošení. Také vám pomůže 
s první aplikací, poučí o správné hygie-
ně, která je moc důležitá, a především 
vás bude zvát na pravidelné kontroly co 
půl roku. „Jen tak odhalíme počínající, 
mnohdy chronické komplikace, které na 
sobě nemusíte vůbec poznat. Opravdu 
není rozumné dokola kupovat čočky na 
internetu a u lékaře se ukázat jednou za 10 
let. Akutní záněty spojivek, rohovky nebo 
chronické vaskularizace, tedy vrůstání cév 
do rohovky, dokážou nepříjemně potrápit 
a to zcela zbytečně,“ upozorňuje MUDr. 
Kalinová a dodává, že klienti Esvisu mají 
pravidelné kontroly zdarma. „Při potížích 
navíc můžete přijít kdykoli a ošetříme vás 
přednostně,“ dodává. 

Neváhejte, aplikační centrum Esvis na-
jdete hned v 7 ambulancích Visus ve vý-
chodních Čechách, stačí se jen objednat 
na vstupní prohlídku!

Michaela Zumrová 

Životní stylpodzim 2019
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DENIS DOKSANSKÝ:

Děti jsou to 
nejcennější, co máme
Letošní třicáté výročí událostí listopadu 1989 si připomínáme i rekapitulací změn. Co všechno se změnilo v různých 
oblastech života společnosti. Co dřív nešlo a dnes jde. Co jsme se naučili a co se změnilo v našem myšlení. Mimo jiné 
jsme se naučili být vybíravější a náročnější, ať už jde o výběr restaurace, dovolené, auta, oblečení… zkrátka – že jsme 
začali chtít víc. Lepší kvalitu. Jak se to týká našich dětí, o tom jsme hovořili s Denisem Doksanským, zakladatelem 

a ředitelem Sion škol, který se vzdělávání, školám i aktivitám pro děti věnuje přes 20 let. 

obchody, do nichž většinou dojíždíme au-
tem za sortimentem, který prostě chceme, 
změnila se i nabídka na trhu vzdělávání. 
Volíme-li kvalitu či pestřejší výběr u potra-
vin, je pochopitelné, že tím spíše budeme 
podobně uvažovat v oblasti vzdělávání 
a rozvoje našich dětí. 

Znamená to, že „státní školy“ jsou 
špatné, obyčejné?
To ne, ovšem je to takový standard. Zase 
podobně jako to může být u těch potravin, 
pokud koukáme jen po dostupnosti. Jak 
víte, pokud si můžeme vybrat, tak často se 
vyplatí zvolit si lepší úroveň, než je základní 
standard. Jako lidé jsme velmi různí, máme 
různé chutě, vkus, cítění, zároveň různě 
přemýšlíme a také se různým způsobem 
učíme a objevujeme nové poznatky. U jídla 
by nás nenapadlo vyžadovat po našich dě-
tech, aby se stravovaly pouze „amarouny“ 
s tím, že mají vše výživné, co potřebují, a že 
chuť nemají řešit. Ve chvíli, kdy stejně při-
stupujeme ke škole, nemůžeme se divit, že 
přestože děti základní znalosti získají, tak 
školu nemají rády a k učení obecně získá-
vají špatný vztah. Nemluvím vůbec o rovi-

ně jejich osobního a osobnostního rozvoje, 
rozvíjení talentů nebo o otázce vztahů.

Jak moc se tedy rodiče výběrem školy 
pro své ratolesti zabývají?
Zvláště v Praze můžeme vidět obrovský 
boom zájmu o školy, které nabízejí jiný pří-
stup než ten známý ze „státních“ škol. Ro-
diče si stále více uvědomují, že investice do 
vzdělání, a to nejen finanční, ale zejména 
časová, je to nejdůležitější, co mohou dě-
tem poskytnout. Postupně se tento trend 
stále silněji dostává do dalších větších 
měst, kde zvláště tzv. střední třída se kva-
litou vzdělání a tím i výběrem školy zabývá 
a neváhá do něj investovat. 

Jsem tedy rodič, který je ochotný vo-
zit své dítě přes celé město. V čem 
může být tak zásadní rozdíl, abych to 
měl udělat? 
Nejen přes celé město, míváme děti, jejichž 
rodiče je k nám vozí i desítky kilometrů. Ale 
celé je to o prioritách, nikoli o penězích či 
času. Byť se to může zdát okrajovým fak-
torem, děti by měly být ve škole šťastné 
a těšit se tam. Škola nemusí být nutné zlo. 
Zaměstnání si také ideálně volíme tak, aby 
nás bavilo, naplňovalo a těšili jsme se tam. 
Proč by to se školou mělo být jiné? Děti tam 
tráví většinu svého dětství. I ony by se tam 
měly těšit a mělo by je to tam bavit, aniž by 
utrpěla úroveň vzdělávání. 
Dalším faktorem je, že škola by měla naše 
dítě rozvíjet, jak z hlediska jeho celkové 
osobnosti, tak i jeho specifik a talentů. Kla-
sická škola chce po všech dětech stejné zna-

Jak se od dob sametové revoluce 
změnil náš přístup k dětem? 
Děti jsou nepochybně to nejcennější, co 
máme. Oproti té předlistopadové se v naší 
generaci točí téměř vše kolem toho, aby byly 
šťastné, a děláme pro to vše možné i nemož-
né. Od nejútlejšího věku se je snažíme chrá-
nit, rozvíjet a celkově dát to nejlepší. Řešíme 
kvalitu potravin, pohybovou aktivitu, čas trá-
vený u televize, počítače, telefonu… Řešíme 
kvalitu jejich obuvi či sportovního vybavení, 
řešíme jejich zájmové aktivity, helmy na vše 
možné, autosedačky a tak dále.

Jak se tento přístup promítá vůči 
školám?
Na jedné straně i zde jsou rodiče náročnější, 
více se ozvou, na straně druhé, a to trochu 
paradoxně, podceňují výběr školy s tím, že 
jsou všechny víceméně stejné a logické je 
tedy zvolit tu nejbližší. Když pak narazí na 
potíže, překvapivě někdy reagují ve stylu 
„zvládli jsme to my, naše děti to zvládnou 
také“. Přitom výběr školy a to, jak se v ní naše 
děti mají, má na jejich životy dalekosáhlý vliv.

Z čeho to vyplývá?
Po generace máme zafixováno, že do školy 
či školky se chodí podle místa bydliště. Má 
to pochopitelně mnoho praktických důvo-
dů. Rodiče neztrácejí čas dopravou, později 
jsou děti schopny docházet do školy samy. 
V ideálním případě mají kamarády ze školy 
v okolí svého bydliště. Ovšem obdobně jako 
jsme dříve chodili na nákupy do nejbližší 
samoobsluhy, protože ve všech bylo více-
méně to samé, a naopak dnes máme své 

„Z hlediska charakteru 
a rozvoje osobnosti je zcela 

klíčové období mezi 3 a 7 lety.“
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kde ho mají rádi, kde se dovolá spravedlnos-
ti a je povzbuzováno v tom, co dovede, než 
aby bylo jen odloženo v chladném, formálním 
prostředí. Myslím, že pokud by rodičům do 
hloubky došlo, jak obrovský význam období 
školky na budoucí život jejich dětí má, nevá-
hali by se mu víc věnovat. S nadsázkou, ale 
ne moc velkou, bych řekl, že stejně, jako jsme 
se naučili jet o něco dál za dobrou restaurací 
a připlatit si v ní, měli bychom se to postupně 
naučit i v případě škol.

Je ten rozdíl skutečně tak zásadní? 
V čem se třeba projevuje?
Je obrovský rozdíl, pokud je dítě zvyklé na 
učení se v neustálé atmosféře tlaku a strachu 
z toho, v čem udělá chybu nebo kdy se odha-
lí, co nezná, ve srovnání se školou, kde se učí 
v atmosféře, v níž chyba není ostuda, nor-
mální je ptát se a nevadí nevědět. Zkušenos-
ti ukazují, že bez tlaku se děti učí mnohem 
snáze a vstřebávají znalosti intenzívněji. Děti 
se víc těší, jejich výsledky jdou nahoru a při-
tom jsou uvolněnější a šťastnější. Mnohdy je 
učení začíná skutečně bavit a najdou smysl 
v tom se učit a objevovat nové věci.

Rodiče jsou zvyklí vybírat si v pří-
padě střední školy – protože musí. 

Jednak nelze jít do té nejbližší a pak 
také přichází do úvah otázka volby 
budoucího povolání. Tam výběr fun-
guje dobře?
Důležité je, že ani na úrovni středních 
škol se rozhodování nemusí omezovat na 
volbu oboru či zaměření školy, ale opět 
mohou vybírat dle přístupu konkrétní 
školy ke vzdělávání. Zajímal bych se o to, 
zda ve škole preferují většinově převažu-
jící zaměření na biflování množství zna-
lostí, nebo interaktivnější způsoby výuky 
a vzdělávání. Jaký přístup mají učitelé 
ke studentům, partnerský, či direktiv-
ní. Nakolik škola klade důraz na prostor 
pro celkový osobnostní rozvoj studentů. 
Je značný rozdíl v tom, zda se student 
na střední škole může svobodně rozvíjet, 
profilovat jako osobnost, věnovat se ob-
lastem, v nichž může vyniknout, a celko-
vě růst v sebedůvěře a být vybavován pro 
praktický život. Nebo zda je pod neustá-
lým tlakem biflování, o němž záhy zjistí, 
že je mu k ničemu, a na střední škole se 
dozvídá, jak je neschopný, nedovzdělaný, 
bojí se udělat chybu, projevit se a naučí se 
raději nevyčnívat.

(red)

losti a schopnosti a víceméně vede k tomu 
být ve všem průměrný, nevybočovat. Škola 
by však měla děti rozvíjet jako osobnosti, 
posilovat v tom, v čem jsou silné, rozvíjet je 
v tom, v čem jsou nadané, dávat jim prostor 
se projevit. Setkávám se s mnoha milými, 
vzdělanými lidmi, pro které to zkrátka ještě 
takovou prioritou není, bez ohledu na jejich 
příjmy. Nijak jim to nevyčítám. Chápu, že 
prostě zatím nevidí ten rozdíl. 

Nebojíte se, že pro novou generaci bude 
výběr soukromé školy pouze módní 
záležitostí pro ty „co na to mají“?
V žádném případě nejde o školy jen pro 
bohaté, rozhodně ne mimo Prahu. Navíc 
tento trend není primárně otázkou příjmů, 
a dokonce ani času. Je výhradně věcí prio-
rit. Jsou rodiny, pro něž je zajištění kvalit-
ních škol to hlavní, do čeho investují, a ra-
ději omezí dovolené či jiné záliby. Zároveň 
však platí, že pro průměrnou rodinu mimo 
Prahu nejsou nestátní školy finančně ne-
dostupné. Naštěstí pro děti, pro novou ge-
neraci se to v určitých vrstvách či kruzích 
stává otázkou životního stylu.

Má smysl řešit s podobnou pozornos-
tí už i výběr školky?
Z hlediska charakteru a rozvoje osobnosti je 
zcela klíčové období mezi 3 a 7 lety. Co se do 
dětí v tomto období vloží, na tom staví celý 
život. Co se nepovede, se v pozdější době 
napraví jen velmi těžko. Je to snadné – když 
takhle malé dítě tráví čas bez rodičů, je zcela 
zásadní, zda jej tráví v pohodovém prostředí, 

Životní styl

Sion školy

jsou v Hradci Králové synonymem 
pro „zlatou“ střední cestu mezi tzv. 
státními školami a školami alterna-
tivními. Mateřská, základní i střední 
škola pod značkou Sion nabízejí 
model vzdělávání akcentující indivi-
dualitu dítěte, jeho konkrétní vlohy 
a přednosti. Stejný přístup poskytuje 
i DDM Nová generace, jehož sou-
částí je mj. i florbalový klub Hradečtí 
lvi – FBC Sion.

Denis Doksanský 

se práci s dětmi a vzdělávání věnuje 
přes 20 let. Spoluzakládal každou ze 
Sion škol. Je s dětmi, rodiči i peda-
gogy v denním kontaktu. Aktivně 
sleduje trendy ve vzdělávání i výuko-
vé metody a systémy škol, navštívil 
školy v různých částech světa.

podzim 2019
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Životní styl

Luxus za outletové ceny? 
To je POP!

Zajímáte se o módu, milujete kvalitu a vyznáváte styl? Pokud jste třikrát odpověděli kladně a ještě k tomu hledáte příjem-
né prostředí, kde nakoupíte světové i domácí značky za outletové ceny, něco pro vás máme! Všechny tyhle charakteristiky 
totiž báječně sedí na Premium Outlet Prague Airport, kde ve více než 70 obchodech najdete na 200 prémiových značek 

a hlavně celoroční slevy mezi 30 a 70 procenty.

Kdo by nemiloval rozmazlování! Souhlasíte? 
Věříme, že ano, a proto radíme - nenechte 
si ujít nejkrásnější obchodní centrum u nás 
a udělejte si radost nákupem luxusních 
značek Karl Lagerfeld, Prada, Versace nebo 
Fendi. Kromě notoricky známých brandů 
Adidas, Nike nebo Gant, které není třeba 
představovat, nabízí POP Airport i pestrou 
paletu originálních a jedinečných labelů, 
které jinde nenajdete. Nechybí mezi nimi 
Hexis, Bogner, The Hat, Elena Salvo nebo 
Jitka Klett. V POP Airport ale najdete mno-
hem více než oblečení. Pro boty si zajděte 
do obchodů Salamander, Ecco nebo Geox, 
ale pokud chcete víc, kvalitní italskou obuv 
hledejte v Corso Roma - jediné prodejně 
této značky mimo Itálii. V prodejnách Krups, 
Tefal či Rowenta si na své přijdou i všichni 
milovníci obchodů pro domácnost. A ne-
chybí ani potěšení pro nejmenší - legendár-
ní britské hračkářství Hamleys. 

Končí prázdniny a většina z nás se po-
malu vrací do reality. S nadcházejícím 
podzimem řeší snad každý ten samý pro-

blém: co si na sebe po horkém létě obléct 
a hned v tolika vrstvách? A to samozřejmě 
nejen do práce nebo do školy, ale také na 
další a příjemnější aktivity, které s sebou 
nadcházející měsíce přinášejí. Kde hle-
dat inspiraci? Pro všechny vybíravé při-
pravuje POP Airport každý týden čerstvý 
výběr POP10!. Jedná se o deset produktů 
z různých obchodů za ještě výhodnější 
než outletové ceny. Celou nabídku na-
jdete každý týden na Instagramu @pre-
miumoutletpragueairport nebo na webo-
vých stránkách pop.cz. 

A jestli už teď přemýšlíte nad obměnou 
šatníku na zimní období, zajisté v POP 
najdete zajímavé outfity, v kterých se ne-
potkáte s někým jiným, protože už dávno 
neplatí, že v outletech objevíte jen star-
ší zboží. Mnohdy sem totiž míří kousky, 
které se v České republice nikdy nepro-
dávaly, nebo speciálně vytvořené kolek-
ce, které se neřídí sezónami jako nabíd-
ka v běžném obchodě, a tak se vyznačují 
nadčasovostí a nezaměnitelností, navíc za 

výhodnou cenu. Dá se říct, že si tu vlastně 
můžete vybírat ze samých podpultovek. 
Navíc v rámci speciální listopadové akce 
Black Friday pořídíte kvalitní produkty za 
zlomek původní ceny. A slevy tu nejsou 
žádná symbolika - třeba u značkových 
bot může jít úspora až do tisícikorun. 

POP Airport hledejte 5 minut od letiště, ze 
kterého můžete pro snadnou dopravu vyu-
žít pravidelný autobus, a zkrátit si tak če-
kání na svůj let, nebo si naopak zpříjemnit 
přílet do Prahy třeba jen dobrou kávou ve 
Starbucks, Flocafe či Coffee Fellows. A jak 
po cestě nezabloudit? Cestou po Praze sta-
čí sledovat navigaci na letiště a po sjezdu 
na exit Letiště pokračovat směrem k ná-
kupní zóně. Ačkoliv se budete celou cestu 
vzdalovat od historického centra, přijedete 
do nejkrásnějšího obchodního centra u nás 
a užijete si nakupování v prostorách staré 
Prahy. Přesně tak to totiž v Premium Outlet 
Prague Airport vypadá.

(red)
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Zámek jménem 
Dobřenice

Ministr zahraničí Jan Masaryk, věhlasný fotograf Jan Nepomuk Langhans, šéf Škodových závodů v  Plzni Karel 
Loevenstein. Všechna tato jména jsou spojena se Zámkem Dobřenice - perlou ukrytou v malé obci vzdálené jen 15 
kilometrů od Hradce Králové. Nepřízní osudu kdysi zkoušená památka se rukama původních majitelů začala v roce 
1993 budit k  životu a  dnes patří mezi výjimečná místa východních Čech, kde se rodí vzpomínky. „Naše začátky 

v Dobřenicích? Krev, pot a slzy,“ vzpomínají majitelé zámku, manželé Rodrigo a Colette Katschnerovi.  

Je tomu už 26 let, co vám byl v rám-
ci restitucí navrácen dobřenický zá-
mek. Ten byl vaší rodině v historii 
zabaven dokonce dvakrát – nejprve 
v roce 1940, kdy na něj byla uvale-
na nucená německá správa a znovu 
v roce 1948, když se ho zmocnili ko-
munisté. Jak na to vzpomínáte? 
R: Všechno to bylo dílo mojí maminky Kar-
ly Katschnerové, která už bohužel není 
mezi námi. V roce 1991 si se mnou a mojí 
ženou ve Švýcarsku sedla a oznámila, že 
chce v Česku zkusit zažádat o restituci 
a milovaný zámek získat zpět. Tehdy jsme 
s Colette žili v Brazílii a já tam potřeboval 
kvůli práci ještě pár let zůstat. A tak se na 

to mamka vrhla sama. Byl to hrozný chaos, 
nikdo s restitucemi v té době neměl zku-
šenosti. Ona se ale odmítala vzdát, denně 
mi faxovala, jak jednání pokračují. Bylo to 
divoké, ovšem nakonec jsme uspěli. Mamce 
bylo právě 70 let, když se mohla na zámek 
podívat jako „paní domu“. Měla k němu, 
zdejšímu parku i jezdecké škole hluboký 
vztah. Zámek Dobřenice to je zkrátka Karla 
Katschnerová. 

Když se dívám na dobové fotografie, 
muselo být jí do pláče. Vypadalo to tu 
spíš jako zarostlá džungle než zámek. 
Za socialismu v budově sídlila šlech-
titelská stanice Výzkumného a šlech-

titelského ústavu řepařského, místo 
stájí stály kravíny… 
R: Budova byla vrácena v havarijním stavu. 
Pamatuji si na ten pohled, když jsem sem 
poprvé vkročil - propadlé stropy, vytluče-
ná okna, všude řádila dřevomorka. Terasou 
prorůstaly stromy! Dost mě to, tehdy jako 
jednačtyřicetiletého, zasáhlo, protože na-
posledy jsem byl v Československu někdy 
v 70. letech na pionýrském táboře. Pak už 
jsme sem kvůli majetkovým nárokům ne-
směli, leda bychom se jich vzdali. Rodin-
nou historii a vazbu k Dobřenicím jsem tak 
znal jen z vyprávění. Psal se rok 1997, když 
za mnou Colette přišla, že se přestěhujeme 
zpátky do Evropy a pomůžeme to tu dát do 
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Zámek Dobřenice

• Byl postaven ve 14. století a patřil 
rodu Dobřenských z Dobřenic. 
Během své existence zakusil 
mnohé těžkosti – dvakrát 
vyhořel a několikrát byl 
radikálně přestavěn.

• Roku 1928 koupil panství 
královéhradecký rodák 
JUDr. Karel Loevenstein, 
dlouholetý ředitel Škodových 
závodů v Plzni, důvěrný 
přítel předních představitelů 
prvorepublikové politiky a otec 
budoucí majitelky a iniciátorky 
velkolepé rekonstrukce Karly 
Katschnerové. 

• Zajímavostí je, že dědečkem 
Karly Katschnerové z matčiny 
strany byl věhlasný pražský 
fotograf Jan Nepomuk Langhans, 
jehož ateliéry sídlily mimo 
jiné i ve východních Čechách 
– konkrétně v Hradci Králové 
a Náchodě. 

pořádku. Hodně nám pomohli naši zaměst-
nanci – správce Václav Maxa a Romana Ber-
telsová, která byla především v posledních 
letech matčina života její pravou rukou. 

Co vaše první vzpomínka, paní Colette?
C: Krev, pot a slzy. Pocházím z Holandska 
a doma jsme o komunismu nijak zvlášť ne-
mluvili, proto když jsem do Česka přijela 
poprvé, byl to pro mě šok. Vzpomínám si, 
že jsme přiletěli do Francie a odtud jeli au-
tem navštívit Rodrigovy příbuzné v Ostravě 
a v Praze. Když jsem tam vystoupila, první, 
co mě napadlo, bylo: „tak tady určitě ne-
budu chtít žít.“ Bylo to tu tehdy tak chlad-
né, nepřístupné, a to nejen, co se prostře-
dí týče, ale i lidí. Po revoluci jsme se vrátili 
ještě jednou, v roce 1994. To už byla situace 
mnohem lepší a mně se tu začalo líbit. Když 
potom přišla šance vrátit se do Evropy, byla 
jsem nadšená. Líbilo se mi být součástí zdej-
šího „regeneračního procesu“. Víte, když 
jsem tu byla poprvé, bylo možné koupit je-
den druh toaletního papíru a pak, jednoho 
dne jsem vešla do obchodu a na pultě byly 
saláty v pytlíku! (smích) Každý krůček k lep-
šímu mě těšil. Cizinci, kteří sem přijíždě-
jí dnes, nemají vůbec představu o tom, jak 
obrovský krok tato země a její lidé udělali. 
Krásně to demonstruje právě dobřenický 
zámek. Když jsem ho viděla poprvé, byla 
to krev, pot a slzy. Myslím, že i Rodrigo za-
slouží vyznamenání, jednoduché to nebylo. 
Asi jako každému, kdo se pouští do jakékoli 
rekonstrukce, ani nám se nevyhnuly potíže 
ve smyslu odfláknuté, nezhotovené práce, 
řešili jsme řadu předělávek. Neměli jsme na-
víc na to opravit celý zámek najednou, takže 
se vše řešilo na etapy. Proto je ten výsledek 
pro nás takovým zadostiučiněním. Když se 

dívám na video ze svatby, která tu proběhla, 
jsem naměkko, cítím opravdovou pýchu, co 
se nám tu společnými silami povedlo. 
R: Cítím to tak, že svou prací zde přispí-
váme ke krásným vzpomínkám ostatních. 
Děláme je šťastnější a vážeme je svým způ-
sobem k tomuto místu, které má pro nás 
samotné hluboký význam. 
C: Zrovna nedávno jsem si říkala, že za tako-
vých 20 let se sem lidé budou vracet a vzpo-
mínat. Podívají se na zámek a pomyslí si: „tak 
právě tady jsme si řekli své ano!“ O tom to 
vlastně celé je, proč opravovat něco, aby to 
bylo zavřené a nesloužilo to lidem?  

Prozraďte ještě, co se děje v Dobřeni-
cích dnes a co se chystá? 
R: Nejvíce to tu žije svatbami, a to ať jen 
obřady, nebo kompletními veselkami 
s hostinou a ubytováním. Náš zámek se 
totiž vyznačuje něčím, co málokde najde-
te – soukromím, klidem a pohodou. Čas-
to nám novomanželé při loučení říkají, 
že ač se vzali na zámku, připadali si spíš 
jako doma, vládne tu intimní atmosféra. 
Z chystaných akcí zmíním svatební vele-
trh, který tu budeme pořádat 19. října už 
potřetí a pak také vánoční trhy, které se 
uskuteční 23. a 24. listopadu a na které se 
moc těším. Pokud se vše podaří, odehraje 
se v jejich závěru vánoční koncert v blíz-
kém kostele sv. Klimenta. Po novém roce, 
konkrétně 11. ledna, chystáme charitativní 
ples na počest Karly Katschnerové. Chce-
me ho pojmout v jejím stylu, připomenout 
její úžasnou osobnost. Noblesně, s dob-
rým jídlem a pitím a skvělou hudbou. 

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv 
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Rodrigo a Colette Katschnerovi
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Východočeská 
abeceda

Po třech letech znají Quartier už nejen v Hradci Králové, ale i v Pardubicích a také na dalších místech obou našich 
východočeských krajů. Známe ale my sami dobře východní Čechy? Známá moudrost praví, že to nejzajímavější na 
člověka vůbec nemusí čekat daleko od domova, ale často se stačí rozhlédnout a doslova na dosah ruky máte učiněné 
skvosty. Proto jsme sobě i vám připravili ke 3. narozeninám Quartieru Východočeskou abecedu, se kterou se budete 
setkávat celý nadcházející rok. Představíme vám 33 zajímavých míst, o kterých jste dost možná dodnes neslyšeli, ale 

která rozhodně stojí za návštěvu.
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ANENSKÉ ÚDOLÍ

Je jen málo tak malých městeček, která 
jsou zároveň napříč desetiletími tolik 
oblíbená a navštěvovaná turisty, jako 
Potštejn. Nechte se odvést památnou 
lipovou alejí podél Divoké Orlice až do 
Anenského údolí. V cíli vás pak čeká kus 
přírody a zároveň kus Divokého zápa-
du. Zdejší westernový kemp Vochtánka 
vás nechá na chvíli zapomenout, že jste 
pod Orlickými horami. Najdete tu vše ve 

stylu časů zlaté horečky – občerstvení, 
ubytování i sezónní program. Když se 
staré Ameriky i přírody Anenského údolí 
nasytíte, můžete si vyšlápnout na hrad. 
Zdejší zřícenina je jednou z největších 
u nás. A dejte pozor, kam šlapete! Celý 
hrad je totiž doslova podkopán z dob 
hledání údajného pokladu loupeživého 
rytíře Mikuláše. Však o tom Alois Jirásek 
napsal povídku Poklad. 

BOUDY

Krkonošské boudy lemují hřebeny i údo-
lí našich nejvyšších hor již od dob před 
úsvitem turistického zájmu o Krkonoše. 
Po vzoru Karla Hynka Máchy a dalších ro-
manticky rozervaných duší se do pohoří, 
tehdy ještě nazývaného Obří hory, v 19. 
století začalo vydávat stále více nadšen-
ců. Původně hospodářská stavení se tak 
začala částečně proměňovat v přístřešky 
pro návštěvníky, kteří z pohodlí měst vy-

ráželi za vzrušující divočinou hor. Na jaké 
boudy se vydat dnes? Na horskou boudu 
Růžohorky, kde vás uvítá cinkot krav-
ských zvonců i stylový krojovaný perso-
nál. Na Mumlavskou boudu jen kousek 
od stejnojmenného vodopádu. Nebo na 
Hříběcí boudu nedaleko Strážného, kde 
v 50. letech hostům vozil kufry a v kuchy-
ni škrabal brambory Vlasta Burian, když 
nesměl vystupovat.

CARROSSERIE SODOMKA

Co spojovalo Jana Wericha, J. A. Baťu, Adol-
fa Schwarzenberga a Hanu Benešovou? 
Kromě toho, že kralovali společenské sme-
tánce první republiky, všichni vlastnili auto 
s karoserií z továrny Josefa Sodomky ve 
Vysokém Mýtě. Firma, která vyrostla z pů-
vodní dílny vyrábějící kočáry, platila ve své 
době za etalon českého karosářství a ka-
rosovala vozy takových značek jako Aero, 

Bugatti či Rolls-Royce a zhusta také domá-
cí škodovky a tatrovky. Dodnes můžete ve 
Vysokém Mýtě obdivovat jejich práci. So-
domkově firmě bylo však vyměřeno jen 52 
let existence. To, co uplynulo mezi kolář-
skou dílnou z roku 1896 a znárodňovanou 
prestižní firmou roku 1948, můžeme směle 
označit za jedno z nejpřesvědčivějších vý-
chodočeských zhmotnění amerického snu.
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ČESKÉ VERSAILLES

Tápete, který architektonický skvost si vy-
sloužil takto velkolepé srovnání? Přece Nové 
Hrady! Musíte samozřejmě slevit z velkole-
posti francouzské legendy, ale oč jsou Nové 
Hrady menší, o to jsou kouzelnější. Zdejší 
park skrývá řadu půvabných zákoutí – laby-
rint, parkánovou zahradu, rozárium, jezírko 
s pergolou, zeleninovou zahradu, anglický 
park s křížovou cestou, zelené divadlo… 
můžete tu prochodit celé hodiny a ta krása 

se vám neomrzí. Nahlédněte i do zámec-
kých stájí, vyhlášených chovem jezdeckých 
koní plemene českého teplokrevníka. Mají 
tu dokonce i dvě expozice – jednu věno-
vanou motokolům, druhou (dámy, zbystře-
te!) anglickým kloboukům, které si můžete 
i vyzkoušet. Pokud se vám tu bude líbit, pak 
vězte, že vše je dílem soukromých majitelů, 
kteří již přes dvacet let památku financují 
z vlastních prostředků.

DOBRUŠKA
Tohle město zůstává stále tak trochu ve 
stínu větších turistických tahounů Rych-
novska, ale když ho navštívíte, nepro-
hloupíte! Právě tady prožil své mládí malíř 
František Kupka, kterého dnes obdivuje 
doslova celý svět, a vy zase můžete ob-
divovat jeho díla na zdejší radnici. Právě 
tady se nachází jediná přístupná mikve na 
našem území – očistnou rituální koupel 
najdete v prostorách někdejšího rabínské-

ho domu. V Dobrušce žil F. V. Hek, obro-
zenec a písmák, jehož osudy otisknul Alois 
Jirásek do románových příběhů F. L. Věka. 
Právě zde najdete kostel sv. Ducha, jehož 
vznik souvisí se samými počátky křesťan-
ství v našem kraji a který zaujme i tím, jak 
bachratá báň jeho zvonice dokonale ladí 
s ladnými oblinami krajiny na úpatí Or-
lických hor. Těch hor, za jejichž bránu je 
Dobruška označovaná.

ĎÁBLOVA BIBLE

Codex gigas. Obrovská kniha, kterou pro-
vází tajemný příběh vzniku – prý ji sepsal 
hříšný mnich za jedinou noc díky tomu, 
že se spolčil s vládcem pekel. Kdybyste ji 
chtěli vidět, musíte vyrazit do švédského 
Stockholmu, kam se dostala během tři-
cetileté války jako válečná kořist. Vznikla 
ovšem v benediktinském klášteře v Podla-
žicích na Chrudimsku. Když se tam vydáte, 
těžko tomu budete věřit. V malé vesničce 

se dodnes dochoval jen kostel zasvěcený 
svaté Markétě, vystavěný později na místě 
zbořeného kláštera. Běžně přístupný není, 
ale můžete si jeho prohlídku objednat na 
svmarketa@seznam.cz. Pokud vám bude 
ostře řezaná silueta kostela povědomá, 
není to podobnost čistě náhodná. Režisér 
Jiří Strach tu natáčel svou mysteriózní tri-
logii Ďáblova lest o tajemstvích spojených 
právě s legendární obří biblí.
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ERBEN

Karel Jaromír Erben, to není žádná školní 
nuda, to jsou nefalšované horory 19. století. 
Jen si to vybavte – Polednice, Zlatý kolo-
vrat, Svatební košile… jedna tragédie stíhá 
druhou. Erben si ale nic moc nevymyslel. 
Inspirovaly ho pověsti, příběhy a místa 
převážně z okolí rodného Miletína, které 
v mládí prochodil křížem krážem. Pokud 
se chcete vydat v jeho stopách, můžete 
vyrazit na Naučnou stezku Karla Jaromíra 
Erbena, která vás zavede nejen k autoro-
vu rodnému domku, ale i na místa spojená 
s baladami z Kytice. Protože oba okruhy 
měří dohromady 19 kilometrů, chtělo by to 
něco na cestu. Co třeba Erbenovu Miletín-
skou modlitbičku? Vyhlášenou perníkovou 
pochoutku poprvé upekli příbuzní Karla Ja-
romíra v Miletíně už v roce 1864 – to prostě 
musíte ochutnat! 

FÁBULÍN

Že je Jičín městem pohádky, ví snad každý. 
Ale věděli jste, že kousek od Jičína je Jičíně-
ves a nedaleko od ní Bartoušov, kde v býva-
lém mlýně najdete Pohádkový svět Fábulín? 
Pokud ne, pak vězte, že zdejší pohádkové 
exponáty se původně nacházely na zámku 
ve Starých Hradech u Libáně. V bartoušo-
vickém mlýnu pak našly svůj nový domov 
pod ochranou dědečka Fábulína a těší tak 
další dětské i dospělé návštěvníky. Čaro-
dějnice, skřítkové, strašidla, vodníci, čerti 
a další postavy vám otevřou bránu zpátky do 
časů, kdy se v chalupách svítilo petrolejkou 
a děti na peci usínaly za vyprávění příběhů 
plných kouzel a pohádkových bytostí.

Emil Stelinger
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Renault

Nabídka platí od 1. 7. 2019. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená cena platí při využití bonusu při výkupu starého 
vozidla. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní 
smlouvy. Renault MEGANE: spotřeba 3,5–7,7 (l/100 km), emise CO2 102–140 (g/km); Renault MEGANE Grandtour: spotřeba 3,5–7,7 (l/100 km), emise CO2 102–140 (g/km);  
Renault MEGANE GrandCoupé: spotřeba 3,8–7,2 (l/100 km), emise CO2 106–131 (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

Technologií k úspěchu
Renault MEGANE

Nové motory TCe 100 až 160 k 
5 let záruka Renault

Dáme vám čas poznat Renault MEGANE, 
více na seznamka365.renault.cz

www.francecar.cz 



Ohřejte se ještě

V ZÁŘÍ: ŘECKO A ŠPANĚLSKO

Řecké ostrovy vám v září (a někdy ještě 
v říjnu) nabízejí víc než ideální podmínky 
pro letní dovolenou. Jsou jich celkem asi 
tři tisíce, ale my jsme pro vás vybrali tři 
nejznámější. Korfu, Kréta, Rhodos – svatá 
trojice mezi řeckými ostrovy vás spoleh-
livě potěší i na prahu středoevropského 
podzimu. Každý je trochu jiný, ale to hlavní 
mají společné – jejich atmosféra je mixem 
překrásného moře, starobylých památek, 
vynikají kuchyně a milých starousedlíků. 
O Korfu se tvrdí, že je nejzelenějším z řec-
kých ostrovů – asi proto, že tu roste na pět 
milionů olivovníků. Zdejší příroda skutečně 
čaruje, objímá takové památky, jako záme-
ček Achilleion, který milovala už císařovna 
Sissi. Vynechat byste neměli ani překrás-
né historické hlavní město Kerkyru. Kréta 
je zase ze všech řeckých ostrovů největší 
a jejím památkám vévodí mínojský palác 
Knóssos. A pozor – vnitrozemí ostrova je 
rájem pro milovníky divočiny! Rhodos je 
zase synonymem rozmanitosti – chvíli si 
budete užívat na pláži, hned poté v píseč-
ných dunách obdivovat nakvetlé kaktusy. 
I přesto má tenhle ostrov vše, co k pohodo-
vé dovolené v rytmech řeckých tónu patří.

Pokud milujete teplé počasí a ty tři měsíce, které mu jsou vyhrazeny v našich zeměpisných šířkách, vám prostě nesta-
čily, pokud se netěšíte na podzim, pokud jste se nestihli dostatečně opálit, pokud jste ještě nevypilovali plavecký styl, 
pokud jste nestihli unosit nové plavky, pokud toho válení na pláži nebylo dost – vyražte se ještě ohřát někam do tepla!

Nechce se vám do Řecka? Nevadí! Ještě 
je tu Costa de Sol – Slunečné pobřeží. 
Může se cíl vašich podzimních cest za 
létem vůbec jmenovat lákavěji? Španěl-
ská sázka na jistotu se nachází na jihu 
Pyrenejského poloostrova a je z celé Ev-
ropy nejteplejší. Sezóna je tu proto také 
nejdelší. Hlavním centrem této oblasti je 
Málaga, půlmilionové město s řadou his-
torických památek, rozmanitých podni-
ků s tím nejlepším z místní gastronomie 
a hlavně kouzelnou atmosférou zlatého 

jihu. Pokud vás lákají spíš méně objeve-
ná místa, vydejte se z Málagy na východ. 
Objevíte tak třeba Nerju, stylové lázeň-
ské letovisko, jehož městské jádro stále 
připomíná typickou andaluskou vesnici. 
Zdejší promenáda končí u skalnatého 
výběžku nad mořem s výhledem do dá-
lek. Ne nadarmo se této vyhlídce říká 
Balkon Evropy. V Nerje toho najdete ale 
mnohem víc – třeba tajuplné jeskyně, 
monumentální akvadukt Águila nebo bí-
lou vesnici jménem Frigiliana.
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V ŘÍJNU: KYPR A EGYPT
300 slunečných dní ročně dělá z Kypru je-
den z nejvyhlášenějších cílů letních cest 
všech milovníků plážového lenošení i po-
znávání zdejší kultury, která si vzala to nej-
lepší z Řecka a Turecka. Oba tyto živly se na 
ostrově střetávají na každém kroku už dlou-
hý čas. Řada antických památek, pohodová 
atmosféra známá z řeckých ostrovů, exotic-
ké doteky Asie zprostředkované tureckými 
vlivy, poctivá gastronomie mísící inspiraci 
oběma národními kuchyněmi, průzračně 
čisté moře lemované písečnými plážemi – 
to všechno nabízí dovolená na Kypru. Podle 
mýtů je právě tento ostrov rodištěm bohyně 
lásky, početí a krásy Afrodité, dodnes tu jsou 
k vidění zbytky jejích lázní. Nouze na Kyp-
ru vedle památek není ani o přírodní krásy, 
jimž vévodí Cedrové údolí, kde potkáte di-
voké muflony. Pokud toužíte vidět krásu ky-
perské přírody nedotčené turismem, vyraz-
te na sever, do Turecké republiky severního 
Kypru. Nehledejte tu luxus plážových resor-
tů, zato vás však čekají téměř panenské ven-
kovské scenérie, které se jinde na ostrově 
vyskytují možná tak na pohlednicích. 

Říjen je ideálním měsícem pro cestu do 
Egypta – letní čtyřicítky jsou minulostí, 
rtuť na teploměru se vyšplhá maximálně 
o deset stupňů níž, ale moře ještě nestači-
lo vychladnout, stejně jako slunce nepře-
stalo hřát. Pokud toužíte ve stínu pyramid 
snít o stavitelské genialitě dávných gene-
rací, nadechnout se alespoň trochu vzdu-
chu plného saharského písku a zahledět 
se do vod bájného Nilu, jste tu správně. To 
vše pro vás Egypt má a očekává vás v ně-
kterém z nablýskaných turistických letovi-
sek na pobřeží Rudého moře. Jestli si po-
trpíte na monumentální podívané, naloďte 
se k vyhlídkové plavbě po Nilu. Z paluby 
pak neuvidíte nic menšího, než chrámy 
v Karnaku či Luxoru. Velkolepých památek 
tu mají mnohem víc, ale pokud jste přije-
li spíš za koupáním, pak vězte, že vás tu 
čeká opravdu ráj. Stejně jako v případě, že 
milujete potápění nebo si dokonce chce-
te dopřát cestu do hlubin v malé ponorce, 
z jejíhož pohodlí můžete obdivovat pod-
mořský život. 

V LISTOPADU: KUBA 
A THAJSKO
Listopad je dokonce ideálním měsícem 
pro cestu na „Ostrov svobody“, jak cas-
trovský režim se skromností sobě vlastní 
pojmenoval Kubu. Zapomeňte na nejzná-
mější pláž Varadero, která po letech na ti-
tulních stránkách turistických průvodců 
připomíná jedno velké mraveniště. Jeďte 
raději na korálový ostrov Cayo Coco, do 
skutečného tropického ráje s leguány, 
bílými plážemi či plameňáky. Pokud jste 
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se na Kubu vydali hledat skanzen zdej-
šího socialistického experimentu s uli-
cemi lemovanými velkými americkými 
auty a vším tím legendárním koloritem, 
pospěšte si! S postupným uvolňováním 
šroubů ve společnosti vstupuje do života 
obyčejných Kubánců víc a víc vytoužené 
svobody i konzumu, ale pořád ještě ne-
přicházíte úplně pozdě. Kubánku válející 
doutník na stehně tu zaručeně najdete. 
Stejně jako bary, kde si na Cuba Libre při-
píjel stejnojmenným drinkem slavný Er-
nest Hemingway.

Toužíte-li být od podzimních plískanic co 
nejdál, něco pro vás máme. Vyzkoušenou 
exotiku, ráj všech dovolenkářů hledajících 
nedotčenou přírodu i hlučná letoviska ne-
daleko od sebe, zcela jinou kulturu a zvyky, 
nefalšovaný dotek Asie. Thajsko. Tahle země 
potěší navíc všechny milovníky výhodných 
nákupů a smlouvání - nezačínejte na méně 
než polovině nabízené ceny! Hlavní měs-
to Bangkok je jedním z dnešních ztělesnění 
biblického Babylonu: chaotická doprava, po-
křikující prodejci, zástupy lidí, jeden chrám 
vedle druhého... přesto je návštěva osmimi-

lionové metropole strhujícím zážitkem. Se-
znam ostrovů, kam se vyplatí vydat za nedo-
stižným koupáním, bez problému vygooglíte, 
omezíme se tak na jediný tip - zátoku Phang 
Nga Bay, kterou proslavil filmový James Bond 
v epizodě Muž se zlatou zbraní. Povědomá 
scenérie, že? Na závěr ještě poznámka k thaj-
ské kuchyni: je exotická a tedy lákavá, ovšem 
mějte se na pozoru. Pokud něco podobného 
nejíte dnes a denně, dopřejte si mezi bohatý-
mi konzumace i místních jídel alespoň dvou-
denní pauzy. Ať z té dovolené něco máte! 

Emil Stelinger 
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Jaro roku 1897 bylo v Podkrkonoší obzvlášť deštivé, v květnu hladina Labe stoupla dokonce o půl metru. Voda sice brzy opadla, 
ale byl to klid před bouří. Doslova. Ta přišla 29. července brzy ráno, ještě když okolní kopce halila tma. Voda v Labi na horách za-
čala rychle stoupat. Kolem osmé ráno přišla do Dvora Králové zpráva, že z hor se valí strašná povodeň. Zpustošila celé město 
i celé okolí Labe až po Pardubice natolik, že odstartovaly diskuze o nutnosti regulovat řeku mezi Špindlerovým Mlýnem a Jaro-
měří. A o záměru stavět přehrady. Od dokončení té nad Dvorem Králové, známé jako Les Království, letos uteklo právě sto let.

Od roku 1910 celých devět let probíhala 
stavba monumentálního díla na Labi nad 
Dvorem Králové, ve své době největší 
přehrady v celém Československu ať už 
co do zadrženého množství vody, tak co 
do délky hráze. Na místě samoty Těšnov, 
kde do té doby doslova dávaly lišky dob-
rou noc, vyrostlo vodní dílo úctyhodných 
dimenzí – zadrží až 7 260,5 krychlových 
metrů vody. 

Podle svědectví pamětníků patřilo těšnovské 
údolí mezi nejkrásnější kouty podkrkonošské 
krajiny. Místní se s jeho ztrátou smiřovali jen 
ztěžka. Už před jeho zánikem jsme se v dobo-
vém tisku mohli dočíst: „Až labské údolí zmizí 
a jeho krásné útesy budou pohřbeny v hlubi-
nách, celé úžlabí promění se ve velké jezero. 
Na jeho březích vyrostou nádherné villy a na 
hladině budou se kolébati loďky. A přijedou sem 
krásné a dobrodružné ženy z velkých měst, aby 

znovu milovaly, opuštěné milenky budou na 
březích hlubokého jezera čekat, až kdosi zdola 
zakývá. Přijdou turisti, měšťáci a výkvět bur-
žoasie, starci a nemocní lační horského vzdu-
chu. Avšak vystěhují se ptáci, kteří milují ticho. 
Až se vrátíte sem po letech, již si nesednete na 
trosky vodního mlýna a nebudete myslit o Bo-
hu-tvůrci, ale o lidech, o vědě a práci, která 
přetvořila svět.“ Posuďte dnes na místě sami, 
nakolik se tato vize naplnila.

O práci, která 
přetvořila svět
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Oceňme rychlost postupu prací: v roce 
1901 vstoupil v platnost vodocestný zá-
kon, který ukládal budování přehrad na 
Labi, roku 1903 začaly na místě budoucí 
stavby zkušební vrty, v roce 1905 byl pro-
jekt stavby hotov a tři roky nato povolen. 
A jen o dva roky později stavba začala. 
Můžeme se jen dohadovat, proč archi-
tekt Jaroslav Valečka spolu s pražským 
Technickým oddělením pro úpravu řek 
pod vedením stavebního rady Ing. Josefa 
Plicky pojali projekt hráze v novogotic-
kém, skoro až zámeckém duchu. Patrně 
doznívající obliba historizujících archi-
tektonických stylů způsobila, že dnes 
mezi lesy nad Dvorem Králové před námi 
z vodní hladiny doslova povstává štíhlá 

53





55

silueta s charakteristickými věžičkami 
a cimbuřím. Při bližším pohledu na stavbu 
vás zaujmou kamenné bloky, které tvoří 
hráz. Jde o pískovec z nedalekého lomu 
a je ho tu skoro 100 tisíc kubíků. Ještě 
vyšší číslo je 4,7 milionu – na tolik rakous-
kých korun celá stavba vyšla.

Na začátku 20. let vyrostla na pravém bře-
hu pod hrází průběžná vodní elektrárna. 
Na dodávkách pro její stavbu se podílely 
špičky prvorepublikového průmyslu – 
technologickou část dodala Českomorav-
ská – Kolben, elektrické prvky pak firma 
Křižík. 

Své jméno získala přehrada po lesním 
komplexu Království na jejím levém břehu, 
zbytku starého hraničního hvozdu. A prá-
vě zdejší les propůjčuje přehradě teď, na 
hraně léta a zimy ten nejbarevnější úbor. 
Pokud si chcete zvláštní melancholie zdej-
šího kraje užít dosyta, přijeďte. Přijeďte 
zrovna teď na podzim.

Emil Stelinger 
foto: Ladislav Válek, Ladislav Renner  

a archiv Povodí Labe

Máte už kalendář? 

Pokud zatím váháte s výběrem nástěnného kalendáře na rok 2020 a zaujal vás 
příběh přehrady Les Království, máme pro vás tip. Fotograf Ladislav Válek ze 
Dvora Králové nad Labem připravil kalendář ke stoletému výročí labské pře-
hrady s unikátními současnými i historickými fotografiemi. Více se dočtete 
a objednat jej můžete zde: 

prehrada-les-kralovstvi.cz/kalendar-100-let-od-kolaudace-prehrady/

Cestovánípodzim 2019
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Gastro

Husa, víno & 
koláče

Svatá trojice svatomartinské tabule je už po staletí stejná. Asi proto, že dokonalé není třeba měnit. Ostatně, co 
chtít víc? Vypečená husička s křupavou kůrkou doprovázená lahodným zelím a poctivými lokšemi. Mladé víno, 
které se právě na svatého Martina ochutnává poprvé, a tedy s dychtivostí, jak se ten letošní ročník vyvedl. A do 
třetice: voňavé koláče nadívané mákem, povidly a tvarohem. Že to bude spousta práce, než tohle všechno uvaříte 

a upečete? Bude. Ale taky to bude stát za to!

POSVÍCENSKÉ KOLÁČE

Na těsto:
1 kg polohrubé mouky
240 g moučkového cukru
1 lžička soli
citronová kůra
3 strouhané neloupané mandle
necelý sáček vanilkového cukru
strouhaný muškátový oříšek
400 ml mléka
20 g droždí
3 žloutky
1 vejce

250 g másla (nebo půl na půl máslo a sádlo)

V míse promícháme mouku, cukr, citro-
novou kůru, strouhané mandle, vanilkový 
cukr a muškátový oříšek. Do  jiné misky 
s trochou mléka přisypeme dvě lžíce cukru 
a rozdrobíme droždí. Ve zbývajícím mléce 
rozkvedláme žloutky a vejce. Vše smíchá-
me, přidáme rozpuštěné máslo (případně 
i sádlo) a půl hodiny hněteme na vále. Pak 
necháme pod utěrkou nejméně půl druhé 
hodiny vykynout.

Těsto rozdělíme na malé bochánky, ze 
kterých tvarujeme koláčky, a pokládáme 
je na plechy, vyložené pečícím papírem. 
Okraje necháváme vyšší, aby nám z nich 
neutíkaly nádivky, jimiž koláče naplníme. 
Okraje pomažeme rozkvedlaným vajíčkem 
a přibližně po patnácti minutách pečeme 
v troubě vyhřáté na cca 200 stupňů asi jen 
deset minut. 

Na povidlovou nádivku:
400 g švestkových povidel
tlučený hřebíček a skořice
citronová kůra
tuzemský rum

Pokud jsou povidla příliš tuhá, nejprve je 
rozředíme trochou horké vody, potom 
v nich rozmícháme rum, a nakonec přidá-
me vše ostatní.

Na tvarohovou nádivku:
1,5 kg tučného tvarohu
3 vejce
citronová kůra
250 g moučkového cukru
tlučený muškátový květ
tuzemský rum

Tvaroh smícháme s cukrem, žloutky a ru-
mem, přidáme citronovou kůru a mušká-
tový květ, naposled vmícháme sníh, který 
jsme si vyšlehali z bílků.

Na makovou nádivku:
400 g mletého máku
250 ml mléka
tlučený hřebíček
2 lžíce medu
1 lžíce moučkového cukru
1 vanilkový cukr
tuzemský rum

Mák opatrně za stálého míchání svaříme 
s mlékem, oběma cukry a medem, nakonec 
přidáme hřebíček a rum.

podzim 2019
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SVATOMARTINSKÁ HUSA  
SE ZELÍM A LOKŠEMI 

 

Na husu:
mladá chlazená husa
sůl
celý kmín
3 čerstvá jablka
2 větší cibule
10 – 15 sušených švestek 

Husu bez drobů pečlivě omyjeme a osu-
šíme zvenku i zevnitř. Velmi silně ji oso-
líme na povrchu i v břišní dutině a ne-
cháme odpočinout přes noc v lednici 
pod potravinovou folií nebo alobalem. 
Osušenou husu důkladně okmínujeme 
(opět zvenku i zevnitř) a naplníme jabl-
ky, cibulí a sušenými švestkami – jablka 
a cibule nakrájíme na osminky, švestky 
ponecháme vcelku. Husu položíme do 
pekáče, podlijeme sklenkou teplé vody 
a zakryjeme. Pečeme v troubě vyhřáté 
na 110 stupňů asi 7 hodin, pak zvýšíme 
výkon na 250 stupňů, odkryjeme a asi 
půl hodiny ještě necháme vypéct kůrku. 
Během pečení husu podléváme výpekem, 
můžeme i občas odebírat sádlo.

Svatomartinská vína

První vína nového ročníku se mohou 
poprvé otevřít na svátek svatého 
Martina, tedy 11. 11. v 11 hodin. Sice 
mají za sebou teprve pár týdnů 
zrání, ale jejich osobitý charakter 
se v nich už zrcadlí. Jejich příjemná 
svěžest z nich dělá pohodové spo-
lečníky na podzimní večery. 
Z bílých odrůd se může jednat 
o Müller Thurgau, Veltlínské červené 
rané či Muškát moravský, z červe-
ných pak je ve hře Svatovavřinecké 
a Modrý Portugal, růžový klaret 
potom může být vyroben z Modrého 
Portugalu, Zweigeltrebe a Svato-
vavřineckého. Váháte s výběrem? 
Neváhejte, vybrali jsme za vás - tedy, 
Vinotéka u Mazlíka v hradecké Ry-
bově ulici za vás vybere.

Na zelí:
hlávka červeného zelí
3 červené cibule
červené svatomartinské víno
červený vinný ocet
med

Zelí i cibuli nakrájíme najemno. Na husím 
sádle necháme zpěnit cibuli, přidáme zelí 
a podlijeme červeným vínem (množství ne-
cháme na vás – podle chuti). Vaříme do změk-
nutí, dle potřeby podléváme vodou nebo vý-
varem, ochutíme vinným octem a medem. 

Na lokše:
1,5 kg brambor
1,5 kg hladké mouky
sůl

Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme, ne-
cháme vychladnout a nastrouháme najemno. 
Přidáme mouku a sůl a vypracujeme těsto, 
které rozdělíme na 24 dílů. Při zpracování 
těsta mouku dávkujeme postupně, je mož-
né, že v závislosti na typu a kvalitě brambor 
jí budete potřebovat méně. Z každého dílu 
těsta pak na pomoučeném válu vypracujeme 
placky ne silnější než 4 milimetry. Pečeme na 
plotně nebo na pánvi (nasucho), před podá-
váním omastíme sádlem – nejlépe husím.

Gastropodzim 2019
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Vývar  
jako noha

Nic vás tolik nezahřeje, nic vás tak 
spolehlivě nepostaví na nohy a hlav-
ně nic stejně nevoní, jako vývar. Jeho 
tajemství znaly už generace našich 
babiček a jejich babiček a jejich babi-
ček a tak dál proti proudu času. Je to 
snadné. Kus dobrého masa, pár kos-
tí, ošatka kořenové zeleniny, hrst ko-
ření, několik hodin pomalého bublání 
na sporáku. Chcete se naučit něco, 
co vás teď na podzim zaručeně vy-
táhne z  každé virózy i  podzimního 
splínu? My v  Quartieru doporučuje-
me vývar. Ale nesmí to být ledajaký 
vývar! Musí to být vývar silný jako 

noha. Jak na něj?

Gastro

Hned na začátku si řekněme, že bude-
me vařit vývar hovězí. Kupte kus dobrého 
masa, ideálně u řezníka, ale ani v super-
marketu to nemusí být průšvih. Preferujte 
kýtu nebo plec, skvělá je i květová špička. 
Nejlepší je, když si necháte přibalit pár 
morkových kostí. V marketových balíčcích 
je dnes už běžně najdete. Zastavte se na 
trhu (anebo opět i v některém marketu) 
a kupte si tácek kořenové zeleniny. Nemá-
te tu možnost? Nakupte si pár mrkví, celer, 
kořenovou i kadeřavou petržel, cibuli a pó-
rek. Pokud něco nemáte rádi, jednoduše to 
vynechte. A připravte si jeden zlepšovák – 
středně velkou neloupanou cibuli.

Nejprve vezměte maso, kosti a cibu-
li a omyjte je pod tekoucí vodou. Cibuli 
rozkrojte na půl a řeznou stranou ji zprud-
ka opečte na pánvi s kapkou oleje. Počkejte, 
až chytne tmavě hnědý, až spálený odstín. 
Kvůli čemu? Barvě! Jak známo, cibule do-
káže barevně čarovat a vy se tak nemusíte 
obávat nevábně bledého vývaru. Vhoďte ji 
do hrnce společně s masem a kostmi a za-
lijte studenou vodou.

podzim 2019
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Gastro

Přihoďte pár kuliček černého pepře a nového koření se 
třemi bobkovými listy, osolte a přiveďte k varu.

Během vaření se na hladině tvoří pěna. Sbírejte ji zvlášt-
ním sítkem, malou sběračkou, případně lžicí, a dávejte 
pryč. To vše tak dlouho, dokud se na hladině bude objevo-
vat. To samé můžete udělat s velkými mastnými oky. Díky 
tomu docílíte čistého a šťavnatého vývaru.

Když se pěna přestane tvořit, je na řadě zelenina. Všechnu 
ji omyjte, oškrabte a oloupejte a kromě kadeřavé petrželky 
přidejte do hrnce. Jakmile to vše přivedete k varu, snižte 
stupeň a vařte dál jen za pozvolného bublání pod bodem 
varu. Teď nadchází skvostná fáze nicnedělání a spokoje-
ného přihlížení, jak v hrnci vzniká něco báječného.

Asi po dvou hodinách vyměňte zeleninu. Jednoduše ji vy-
ndejte a vložte novou - stejnou. Po dalších dvou až třech 
hodinách pomalého vaření zeleninu vyjměte a nakrájejte 
nadrobno. Vraťte ji do vývaru společně s nudlemi, které 
necháte zavařit alespoň čtvrthodinu. Do hotového výva-
ru přidejte čerstvou nasekanou petrželku. Vyndejte také 
kosti a maso, to nakrájejte na kousky a vložte zpět. A pak? 
Je hotovo. Dobrou chuť!

Emil Stelinger 
foto: Ondřej Šlambora

podzim 2019
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SAFARI PIVOVAR:

Na nosorožce! 

A návštěvníci si sem našli cestu rychle. Safa-
ri pivovar se již letos stal absolutním vítězem 
ankety Czech Tourism DestinaCZe o nejob-
líbenější turistický cíl v České republice. Jis-
tě i díky nabídce pěti druhů piv, z nichž dvě 
se jmenují právě po afrických nosorožcích: 
White Rhino Beer – Bílý nosorožec a Black 
Rhino Beer – Černý nosorožec. Další pak 
dostala jména Safari Beer, Kili Beer a Af-
rican Queen Beer. „Každé z piv je originál 
a o správný postup výroby se stará přímo náš 
sládek Jan Kylberger. Speciálními přísadami 
některých druhů piva je chmel dovezený až 
z Jihoafrické republiky nebo Fair Trade káva 
vypěstovaná v Keni,“ popisuje Igor Mašín ze 
společnosti Safari Gastro, který s nápadem 
na vybudování pivovaru přišel. 

Příjemný pocit z orosené sklenice ještě 
umocní fakt, že koruna z každého prodané-
ho piva putuje na podporu chovu nosorož-
ců ve volné africké přírodě. Každoročně na 
Světový den nosorožců pivovar oznámí, ko-
lik se za uplynulých dvanáct měsíců podaři-
lo shromáždit peněz, a tedy i vypít zdejších 
piv. Podporu proto projekt našel také u ře-
ditele Safari Parku Dvůr Králové Přemysla 
Rabase. „Nabídnout návštěvníkům naše pivo 

a propojit jeho prodej s podporou nosorožců 
se nám zdálo jako skvělý, a navíc výjimečný 
nápad. Vlastní pivo vařené přímo v zahradě 
nabízené návštěvníkům je rarita nejen v Če-
chách, ale téměř i v Evropě, kromě nás ho 
takto vaří jen v Belgii,“ říká Rabas. 

Safari park ve Dvoře Králové už dávno není 
jen cílem výletů za poznáním exotických 
zvířat, ale stále více láká zájemce o netra-
diční ubytování. Je to právě díky službám, 
které nabízí Safari Park Resort. „Naší myš-
lenkou, která provází postupné budování ce-
lého resortu, je od začátku zájem poskytovat 
kvalitní služby v jedinečném prostředí. Dobré 
jméno dvorského safari parku nás zavazu-
je, abychom drželi vysokou laťku. Snažíme 
se o to jak v gastronomii, tak v ubytovacích 
službách i ve všem ostatním,“ vysvětluje Igor 
Mašín s tím, že resort se stává oblíbeným 
místem pro pořádání originálních firemních 
akcí. „Jsme zvyklí připravovat firmám pro-
gramy na míru. Moderní prostory pro koná-
ní konferencí a dalších jednání pochopitelně 
máme, ty jsou dnes už samozřejmostí. Klienti 
však oceňují, že jim nabízíme něco, co jinde 
nenajdou: ubytování v africkém stylu buď 
v hotelu Safari Lodge  superior, nebo v Safa-

ri Kempu, kde nejzajímavějším ubytováním 
jsou glampingy - luxusní stany v korunách 
stromů. To je opravdu nezapomenutelný 
nocleh. A komu zachutná naše pivo, může si 
ho dopřát také v pivní lázni v našem Safa-
ri Spa,“ láká Mašín na zážitek pro chuťové 
buňky, ale vlastně i celé tělo. 

A co dalšího tu nabízejí nejen pro firemní 
akce? Je to především zdejší gastronomie, 
která je pod značkou Safari Gastro léty pro-
věřeným dodavatelem cateringových slu-
žeb v Královéhradeckém kraji, ale i daleko 
za jeho hranicemi. „Náš catering může být 
samozřejmě klasický, ale na přání ho ladíme 
do exotického stylu – můžeme servírovat au-
tentické africké speciality, snoubené s víny 
z téhož kontinentu, nebo samozřejmě s na-
šimi pivy. Rád bych řekl, že o Afriku se nejen 
opíráme jako o velký zdroj naší inspirace, ale 
snažíme se i pomáhat – nejen penězi z vy-
pitých piv na podporu nosorožců, ale třeba 
i tím, že už roky nepoužíváme palmový olej. 
A co víc, po naších připomínkách ho přesta-
li používat i naši dodavatelé,“ uzavírá Igor  
Mašín. 

Emil Stelinger

Že v královédvorském safari parku dělají všechno možné pro záchranu kriticky ohrožených nosorožců v jejich africké 
domovině, určitě víte. Slyšeli jste ale o tom, že jim pomáhá také místní pivo? Vaří ho podle originálních receptur ve 
zdejším Safari pivovaru, který je součástí restauračního a hotelového komplexu Safari Park Resort. Pivovar tu otevřeli 

teprve v loňském roce. Oficiální otevření bylo – jak jinak – 22. září 2018, tedy na Světový den nosorožců. 
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Hradečáci vás budou asi navždycky 
milovat pro tu polévku, kterou jste 
jim vařil na Park Golfu, ale vůbec za 
tohle období. Jaká byla vaše cesta 
z vašeho posledního šéfkuchařské-
ho místa k dnešku – vlastní značce, 
vlastní restauraci, live cooking show, 
cateringu…
Park Golf byl pro mě obrovská výzva, bylo 
to první místo v domácím prostředí po za-
vršení mých angažmá po pražských i za-
hraničních restauracích, kde jsem měl tu 
čest pracovat po boku těch nejuznávaněj-
ších a nejrespektovanějších šéfkuchařů své 
doby. Z každého takového místa se stane 
svým způsobem “srdcovka“, stejně tomu 
tak bylo i na Park Golfu. Hrála tam roli ob-
rovská motivace obohacená o velkou míru 
zodpovědnosti. Všichni z týmu cítili, že se 
rodí něco výjimečného a já jsem moc rád, že 
jsem u toho s nimi mohl být. Spuštění vlast-
ního projektu a založení mé vlastní značky 
byla otázka mého vývoje a naplnění dlouho-
letého snu. Po 15 letech v gastronomii jsem 
se rozhodl, že je na čase budovat něco vlast-
ního. Je to obrovská dřina a velký závazek, 
ale nezažil jsem nikdy větší svobodu. Je vel-
mi osvobozující dělat si věci po svém. 

Název vaší vlastní značky mluví za vše 
– Eat and Exprience Catering. Skrývá 
se pod ním i něco nečekaného?
Snažíme se, aby náš catering nebyl fádní 
gastronomickou disciplínou, proto usiluju 
o to zakomponovat do každé akce živé va-
ření přímo před hosty. Mám rád interakci, 
rád si s lidmi o jídle povídám a dávám jim 
nahlédnout přímo pod ruce, nebo je i vta-
huji do hry. Máme gril na celé prase, pečeme 
kusy masa na ohni, máme velký gril s žulo-

vou deskou, házíme asijské woky, máme 
mobilní udírnu, kde udíme jemná masa, 
ryby, sýry, máme řeznické náčiní pro pří-
pravu zabíjaček… Témat je vskutku mnoho.

Co všechno tedy vlastně klientům 
nabízíte?
V naší multifunkční restauraci v Nemoši-
cích máme skvělé zázemí pro široké spek-
trum služeb. To, že se nejedná o tradič-
ní restauraci denního provozu nám dává 
nepřeberné možnosti k využití. To hlavní 
jsou pro nás kuchařské kurzy, které jsou 
opravdu velmi živé a rozmanité. V našem 
kuchařském studiu má každý účastník svoji 
vařící plochu, suroviny, inventář a vedení 
od profesionálního šéfkuchaře. Dostane-
te svoji zástěru, desky s recepty, sklenič-
ku prosecca na uvolnění a čeká vás práce! 
Příprava pěti svěžích chodů během pěti 
zábavných hodin živého vaření. Soustředí-
me se zejména na Asii, ale jako správní pa-
trioti máme i česká témata. Na našem webu 
www.eaecatering.cz si určitě vyberete jak 
pro sebe, tak pro své blízké. Co může být 
lepší dárek, než tvůrčí zážitek u kamen?
Jinak když zrovna nejsme na gastrotoul-
kách s cateringem, nebo neúčinkujeme 
s naším thajským stanem na food festivalu, 
neděláme degustační privátní akce v na-
šich prostorách, nebo nevozíme firem-
ní stravování formou Asie, nezajišťujeme 
svatbu, oslavu či vánoční večírek, tak pře-
dáváme triky, rady a zkušenosti v našem 
kuchařském studiu. Čili náš záběr je vskut-
ku rozmanitý. Co je ale hlavní – všechno 
propojuje myšlenka, kterou je zážitek z jíd-
la interaktivní formou, podtržený příjem-
nou atmosférou, profesionálním přístupem 
a důrazem na každý detail.

Možná těžká otázka – které místo je 
vám na mapě gastronomického světa 
nejbližší?
Jsem vlastenec, miluju omáčky, polévky, 
pečená masa, všechny druhy hub, ale po-
slední dobou jsem lehce konvertoval do 
Asie. Baví mě ta pestrobarevnost, čers-
tvost, variabilita, kombinovatelnost, křupa-
vost a všechny ty netradiční a cizí vůně. 
Všechny ty rafinované bazalky, limetové 
listy, galangaly, houby, betelové listy, různé 
druhy chilli… ty všechny vůně a chutě vy-
střelí obyčejné nudle nebo curry o několik 
úrovní výš. Měl jsem možnost vyrazit na 
stáž přímo do Bangkoku. Závidím jim ce-
loroční dostupnost všech surovin, jejich 
čerstvost, vyzrálost a špičkovou kvalitu. 
Ne náhodou thajská kuchyně určuje směr 
i tempo světových restaurací, ne náhodou 
je v Thajsku 27 michelinských podniků.

Michaela Zumrová 
foto: archiv 

PETR LÁZNIČKA:

Jídlo? Zážitek!
Vezmete jednoho dobře vyzrálého šéfkuchaře z  proslavených restaurací, přidáte lásku k  českým omáčkám 
a pečenému masu, přimícháte dostatek ambicí a sny, a nakonec dozdobíte okouzlením asijskou gastronomií. Co 
z tohohle receptu vznikne? Petr Láznička, někdejší šéfkuchař hradecké restaurace Park Golf, dnes majitel Eat and 
Experience Catering – firmy specializující se na zážitky s dobrým jídlem, která krom jiného nabízí zážitkové kurzy 
vaření. „Co může být lepší dárek, než tvůrčí zážitek u kamen?“ směje se Petr Láznička, muž, který Hradečákům 

několik let vařil proslulou golfovou kulajdu.

Gastro

Petr Láznička

podzim 2019



Úsměv,
prosím!

CVAK!

Úsměv,
prosím!

CVAK!

Ta pravá 
fotobudka 
na vaši akci.
Svatby. Plesy. 
Firemní večírky. 
Oslavy.

www.cvakmat.cz



Pravý 
pumprnikl 
k čaji
Tradicí Hradecka bylo také perníkářství a pumprnikl 
k čaji byla náramná pochutina. Teď na podzim přijde 
obzvlášť k chuti.
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1/2 kg cukru, 600 g pšeničné  
mouky, 3 vejce, 1/2 lžičky utlučeného  

zázvoru, 25 g kandované citronové kůry, 6 g 
utlučeného hřebíčku, 30 g mleté skořice, 125 g umle-

tých mandlí, 15 g prášku do pečiva, čokoládová poleva

Rozpustíme cukr a vaříme, dokud nemá světle hnědou barvu, po 
vychladnutí do něj zaděláme pšeničnou mouku a necháme půl 
dne odpočívat. Pak přihněteme vejce, utlučený zázvor, citrono-
vou kůru, hřebíček, skořici, mandle a prášek do pečiva. Vyválíme 

těsto a rozetřeme na moukou posypaném plechu a upečeme 
na prudším ohni, po vytažení z trouby hned krájíme na 3 cm 

proužky a potíráme polevou.



Kde to letos 
roztočíte? 

Co patří ke konci roku stejně nerozlučně, jako poslední sluníčko, první mrazy a těšení na Vánoce? Přece večírky všeho 
druhu! Pokud si právě lámete hlavu, kde ten váš uspořádat, máme pro vás tipy na čtyři nejlepší podniky v Hradci Králové 
a okolí. Vyberete si party uprostřed golfového hřiště, v unikátním pivovaru, v továrně na mistrovské klavíry nebo na bow-

lingu? To už je jen na vás!



inzerce

FA S H I O N  S H O W
I C O N I C
24. října 2019 od 19.00 hodin | PETROF GALLERY
V rámci módní show zazní klavírní koncert v podání Eltona Lodewyka – JAR

www.hkpoint.cz
www.butter� y-agency.cz

 @agenturabutter� yDress code: cocktail

PETROF GALLERY
Pokud hledáte netradiční místo, které v sobě snoubí tradici s mo-
derním šarmem, jistě vás okouzlí prostor v srdci továrny největšího 
výrobce akustických klavírů a pianin v Evropě. V PETROF Gallery 
v Hradci Králové vám zajistí na míru event pro 5 i 500 osob, a to 
včetně vlastního profesionálního cateringu, kulturního programu 
nebo možnosti prohlídky výroby klavírů a Muzea PETROF.

Na Brně 2136/4, Hradec Králové, www.petrofgallery.cz

PARK GOLF
Toužíte svou akci pořádat uprostřed přírody, ale zároveň nevytáh-
nout paty z města? Park Golf v Roudničce na samém kraji Hradce 
Králové vám to může splnit. Restaurace s panoramatickým výhle-
dem na golfové hřiště a okolní lesy dokáže ve variabilním uspořá-
dání pohostit 20 až 220 osob. Zdejší vyhlášená kuchyně je sázkou na 
jistotu, stejně jako ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu.

Roudničská 730, Hradec Králové, www.parkgolf.cz 

A-SPORT
Chcete na večírku nejen sedět u báječného jídla a pití, ale také se 
občas protáhnout? Potom je pro vás A-Sport v hradeckých Malšo-
vicích určitě ta pravá volba. Nabízí totiž možnost zpříjemnit si večí-
rek kláním v bowlingu, ricochetu, stolním fotbálku, elektronických 
šipkách či kulečníku. Salonky s kapacitou 20, 30 nebo 50 osob, ale 
i celý prostor restaurace jsou vám k dispozici.

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

PIVOVAR LINDR
Unikátní komplex pivovaru Lindr v Mžanech, jen 20 minut autem 
z Hradce Králové, vás přivítá nejen oroseným půllitrem vlastního 
piva, ale i prvotřídním ubytováním, wellnessem s pivními lázněmi, 
a především gastronomickými službami na nejvyšší úrovni. Pro 
pořádání akcí je k dispozici víceúčelový sál pro 80 osob, malý sa-
lonek pro 10 hostů a restaurace až pro 60 lidí.

Mžany 21, Nechanice, www.lindr-pivovar.cz



Zahřej mě,

podzime
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Podzim

Čáry, máry, 
podzim! 

Podzim. Období, které buď milujete, nebo nenávidíte. Patříte-li do prvního tábora, gratulujeme. Pokud vám však dloužící 
se večery a jinovatka na mezích nahánějí čirou depresi, čtěte směle dál. Máme pro vás pár osvědčených tipů, jak si 

letos podzim řádně zpříjemnit a propadnout tak jeho kouzlu jednou provždy. 

Čáry, máry, 
podzim! 

podzim 2019
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LENOŠTE

Přišlo vám jako hřích o prázdninách jen 
tak lenošit a nikam nevyrazit? Konec vý-
čitek, je tu podzim! Ideální čas dohnat 
letní resty. Popadněte knížku, na kterou 
se dlouho chystáte, zapalte svíčku a pro-
stě jen tak buďte. Nalijte si sklenku vína, 
zachumlejte se pod deku a vychutnejte 
si svůj oblíbený film, nalaďte nový seriál 
nebo dokumentární řadu. Výběr je pest-
řejší než kdy dřív, tak směle do toho! 

NAKUPUJTE

Není tomu tak dlouho, kdy bylo abso-
lutním módním vrcholem obléci na sebe 
co nejmíň oblečení. Vedro je však dávno 
pryč, svršků přibývá, a tak je ideální čas 
vyrazit na nákupy! Hřejivé svetry, trendy 
roláky, slušivé trenčkoty, kabáty a ves-
tičky se už na vás na ramínkách třesou, 
tak je nenechte dlouho čekat.  A když už 
na těch nákupech budete, nezapomeňte 
ani na boty, sahejte však po těch teplej-
ších, kotníkových záležitostech. Přece 
jen, od země už (zase) táhne! 

ŠPACÍRUJTE 
Ne všechny podzimní dny jsou mlhavé, 
šedivé a… mokré. V tomhle ročním období 
příroda neskutečně čaruje, tak vychytej-
te ten správný den a vyrazte na pořádný 
podzimní špacír. Uvidíte, že i běžně zná-
má místa vypadají v tuhle dobu tak ně-
jak jinak, magicky! Barevné listí, chladivý 
vánek, slunce vydávající poslední hřejivé 
paprsky, zkrátka idyla. A ať jen tak bez 
cíle nebloumáte, zastavte se cestou tře-
ba v antikvariátu ulovit nějaký ten knižní 
skvost. Neváhejte a milujte podzim – se 
všemi nebo spíš přes všechny jeho nedo-
konalosti!

Michaela Zumrová

DEGUSTUJTE

V létě na ně bylo příliš horko, na podzim 
však kouřící hrnek s čajem jako když na-
jdete! Přestaňte se však už odbývat vylou-
hovaným pytlíkem ze supermarketu. Pro 
jednou si udělejte radost a degustujte 
opravdu kvalitní sypané čaje s ovocem, 
bylinkami nebo jen tak čisté plné svého 
nezaměnitelného aroma a chuti. Věnujte 
čas nejen jeho výběru, ale také přípravě. 
Věděli jste, že až polovinu chuti čaje tvoří 
kvalita vody, ze které jej chystáte? Teče-
li vám z kohoutku tvrdá jako kámen, do-
přejte si ten luxus a nalijte pro jednou do 
rychlovarné konvice pramenitou z lahve. 
Pozor, jen ne minerální! 

DEKORUJTE
Nečekejte návod krok za krokem pro 
nadšené tvořilky. Přivítat ve svém domě, 
bytě nebo na chalupě podzim, jak se pa-
tří, zvládnete i jen drobnými kreativními 
krůčky. Stačí tak málo - sušené květy ve 
váze, jednoduchý věnec na dveře, lucer-
ny a lampičky.  Vašimi pomocníky budiž 
usušené kvítky, listy a plody ( jeřabiny, 
kaštany, houby, oříšky…), pochopitelně 
dýně, skořice, svíčky a světýlka všeho 
druhu.  Řadu dekorací zvládnete i ušít, 
uplést nebo uháčkovat… fantazii se meze 
nekladou!

Podzimpodzim 2019
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Sbohem, rýmo!

NECHOĎTE NIKAM

Pravidlo číslo jedna – je potřeba zůstat 
doma. Naše babičky říkaly: „Nohy v tep-
le, rýma v pekle!“ A měly pravdu. Jasně, že 
v práci toho zrovna máte hodně, odpole-
dne domluvené rande a na zítra lístky do 
divadla, ale věřte nám – čím dřív si lehnete, 

To ráno, kdy se vzbudíte s plným nosem, knedlíkem v krku a blbou náladou, patří spolehlivě k nejhorším ve vašem 
životě. Rýma, ta nejzákeřnější ze všech nemocí, umí udeřit bez varování a zůstane tak dlouho, jak chce jen ona. A také 
– nelze se jí spolehlivě vyhnout. Můžete brát vitamíny, můžete se držet v teple, můžete se vyhýbat lidem, ale stejně 
nikdy neuděláte dost a prostě se to jednoho dne stane. Ale nezoufejte, ještě jsme tu my a našich osm zaručených tipů, 

díky kterým rýmu spolehlivě přeperete. 

tím dřív vstanete. Dovolíme vám krátkou 
cestu do lékárny a obchodu, abyste nakou-
pili vše potřebné pro domácí marodění, ale 
to je všechno. Každá hodina v posteli se 
počítá. Vezměte si oblíbené pyžamo, teplé 
ponožky, svetr po dědečkovi a zachumlej-
te se. Pořádně se vypotíte a tím účinný boj 
s nemocí začíná.

UVAŘTE VÝVAR

Až se náležitě prospíte, uvařte si pořád-
ný vývar (jak na něj, radíme na straně 56). 
Maso a kořenová zelenina mu dají ze sebe 
to nejlepší a výsledkem bude tekutý zázrak, 
který vás zasytí, posilní a bude i vaším sil-
ným spolubojovníkem s nemocí. Uvařte si 

Podzimpodzim 2019
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Podzim

ho opravdu hodně, protože dobrý vývar 
byste měli mít při marodění pořád po ruce 
podobně jako třeba kapesník. Dejte si ho 
vrchovatý talíř k obědu nebo jen misku ke 
svačině. Pomůže vám i doplňovat tekutiny, 
kterých teď potřebujete opravdu hodně.

HODNĚ PIJTE
Právě proto, že tekutin teď musíte vstřebat 
víc než jindy, prolévejte se nejen vývarem. 
Ovocné šťávy vám udělají dobře, ideální 
jsou ty stoprocentní, nejlépe čerstvě při-
pravené odšťavněním ovoce nebo i zeleni-
ny. Náš tajný tip je jablečný mošt! Kapitolou 
samou pro sebe jsou bylinné čaje. Teď jistě 
řada z vás protáhla obličej – ano, nejsou to 
většinou chuťové zážitky, ale fungují. Čajo-
vá směs při nachlazení, průdušková směs, 
slézový květ – to je základní čajová výbava 
každého maroda.

NAKRÁJEJTE ZÁZVOR
Čajový přeborník v boji s infekcemi se jme-
nuje zázvor. Nevzhledný kořen, z něhož 
po oloupání vykoukne svěže žlutá barva, je 
opravdový zázrak. Nakrájejte ho na plátky 
tolik, kolik snesete (nebojte, předávkování 
nehrozí), a přidejte k němu do hrnku ko-
ření, jako byste vařili svařák – tedy celou 
skořici, badyán a hřebíček. Hřebíčku také 
můžete dát víc, skvěle dezinfikuje dutinu 
ústní! To vše zalijte horkou vodou, zakryj-

te, po patnácti minutách sceďte, oslaďte 
medem… a je to. Hádáme, že právě tohle 
bude váš favorit mezi čaji.

NESMRKEJTE
Jako bychom vás slyšeli – haha, mám rýmu, 
takže řešení je nesmrkat, to zrovna! Ale 
představte si, že ono to tak skutečně je. 
Tedy trochu smrkat samozřejmě problém 
není, a navíc bez toho to dost dobře ne-
jde, ovšem všeho moc škodí. Proč? Smrká-
ním se zvyšuje tlak v hlavě, což teď zrovna 
opravdu nepotřebujete. Navíc hrozí, že se 
vám tak rýma dostane do uší a čeká vás 
zánět středního ucha. Co tedy s tím? Ide-
ální je prý takové to společensky neslušné 
popotahování, kdy se snažíte udržet rýmu 
v nose. Upřímně – víme, že tohle je „dobrá 
rada nad zlato“, ale aspoň to zkuste, ano?

ZAPOJTE VINCENTKU
Další spolehlivý pomocník je Vincentka. 
Ano, ta luhačovická minerálka, kterou mož-
ná z duše nenávidíte, ale která je fakt dobrá. 
Tedy chuťově jak pro koho, ale co do účin-
nosti je to jasné. Tahle zbytková mořská 
voda, které je prý pod Luhačovicemi ještě 
pořád dost, dělá neuvěřitelně dobře dý-
chacím cestám. Můžete ji pít, používat jako 
sprej do nosu, inhalovat anebo, pokud jste 
opravdu odvážní, ohřát a smíchat s mlékem 
a medem, což se pije... My z redakce při-

znáváme, že tak odvážní, abychom to sami 
zkusili, jsme sice nebyli, ale toto doporuče-
ní vám s důvěrou předáváme. 

DEJTE SI PENICILIN
Daleko příjemnější než vincentková mícha-
nice z přechozího tipu je mix, kterému se 
říká valašský penicilin. Je to snadné: smí-
chejte slivovici a med v libovolném množ-
ství a poměru, zahřejte, vypijte. Přidat mů-
žete i citronovou šťávu. Určitě vám to udělá 
dobře. Následovat by měl klid na lůžku, což 
nebude jistě problém. Jen to, prosím, ne-
přehánějte. Chápeme, že toto bude prav-
děpodobně nejoblíbenější ze všech našich 
tipů, ale všeho s mírou!

UDĚLEJTE SI TO HEZKÝ
S valašským penicilinem k tomu už máte 
nakročeno, ale chceme vám závěrem pora-
dit, abyste si tu rýmu zkusili aspoň trochu 
užít. Dost na tom, že jste nemocní, natož 
abyste si to ještě dál zošklivovali. A proto – 
jezte, na co máte chuť, pusťte si oblíbený 
film, přečtěte si milovanou knížku z dět-
ství, relaxujte, odpočívejte. Napusťte si 
vanu, zapalte vonnou svíčku, poslouchejte 
hudbu, kterou máte rádi. Pokud náhodou 
do své oblíbené hudby počítáte i skladby 
z díla velkého génia W. A. Mozarta, máte 
štěstí – pusťte si je, protože prý léčí!

Emil Stelinger

podzim 2019
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Podzim  
jako od Lady

Ty obrázky jste viděli možná naposledy jako malí, přesto však, když na chvíli zavřete oči, vidíte skupinku dětí 
schoulených kolem ohně, ze kterého kouř stoupá až někam do oblak, jež křižují vrány a papíroví draci. Kolem se pasou 
krávy a zachumlaná dívenka přináší k ohni klestí. Když se do ohně zadíváte, všimnete si pečících se brambor. Na 
horizontu se rýsují zoraná pole a povědomá silueta kostelíka. Josef Lada zachytil podzim, jaký si pamatují ještě naši 

rodiče. Jaké bylo nejtajemnější roční období v dobách, kdy se u nás ještě nevyřezávaly dýně?

Podzimpodzim 2019
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pole s pluhem, který táhl kůň nebo kráva, 
a pole zoral. Smyslem orby je totiž jednak 
zaorání zbytků poslední sklizně, zamezení 
růstu plevele, ale především provzdušnění 
a občerstvení půdy. 

VINOHRADY, VINOHRADY…
…dobré vínko dáváte - blahořečí se úrod-
ným viničním tratím ve známém popěvku. 
Také zde probíhala na prahu podzimu skli-
zeň zralých plodů, v tomto případě hroznů, 
které měly to nejlepší ze sebe teprve dát. 
Samotné sklizni ovšem předcházel obřad 
takzvaného „zarážení hory“. V předvečer 
svátku narození Panny Marie, připomína-
ného 8. září, si hlídač vinice nechal v kostele 
posvětit polní kvítí. To pak spolu s jablkem 
připevnil na bidlo, vykopal jámu, přes tu 
bidlo položil a pod ním rozdělal oheň. Sta-

rosta s hospodářem pak jámu třikrát obešli 
a potom se pomodlili ke svatému Urbanovi, 
patronu všech vinařů. Potom každý, kdo na 
vinici pracoval, vhodil do jámy tři hrozny 
vína, doprostřed se postavilo bidlo a jáma 
se zaházela. Tím byl vinohrad uzavřen a až 
do vinobraní do něj nesměl vstoupit nikdo 
kromě vinaře a hlídače. Bohatou úrodu 
bylo zvykem slavit dobrým jídlem a pitím, 
tancem, zpěvem a všeobecným veselím – 
prostě vinobraním, jaké se nám zachovalo 
až do dnešních dnů.

POSVĚCENÍ? POSVÍCENÍ!
Stačí říct posvícení a každý má jasno – 
mastné pusy, na stole koláče a určitě 
i pořádně orosená sklenice piva. Tradice 
podzimního hodování na oslavu sklizně se 
však zrodila z náboženské slavnosti kona-

Obrázky Josefa Lady jsou stejně milosrdné 
jako naše paměť – nechávají vyniknout to 
hezké. Podzimní výjevy, které nakreslil, ne-
jsou výjimkou. Zdánlivá idylka však dostává 
trhliny, jakmile si všimneme bosých dět-
ských nohou v dřevácích a uvědomíme si, 
že brambory pečené v ohni byly v těch do-
bách pro děti jedinou možnou laskominou, 
zatímco pastva dobytka nebo sběr klestí 
jedněmi z mnoha povinností. Nic z toho ale 
samozřejmě není důvodem, proč na pod-
zimní radovánky těch časů nezavzpomínat. 

KAMNA PŘIPRAV!
Příchod podzimu v lidové tradici ohlašo-
valo 28. září, kdy byl (a vlastně dodnes je) 
připomínán svatý Václav. Lidová pranosti-
ka spojená s jeho svátkem ostatně na ná-
stup chladnějších dnů upozorňovala: Přijde 
Václav, kamna připrav! V září se ale pořád 
ještě žilo víc venku než doma. Důvod byl 
prostý – ještě toho bylo potřeba hodně 
udělat. Přednost měla sklizeň dozrávajících 
plodů, zejména jablek, hrušek a švestek, 
kterým teprve poslední podzimní sluneč-
ní paprsky dobarvily slupky. Ostatně celé 
hospodářství se mělo postupně uložit 
k zimnímu spánku, snad jen s výjimkou 
hospodářských zvířat, na jejichž zaopat-
ření bylo třeba myslet celoročně. Starost 
měl hospodář také o své pole, které mu 
toho roku opět dalo bohatou úrodu. Teď 
byl na řadě zase on, aby poli věnoval po-
třebnou péči. Proto hned po sklizni vyjel na 
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né u příležitosti výročí posvěcení místního 
kostela. Od posvěcení už byl k posvícení 
jen kousek, a kromě duše si tak na své při-
šlo i tělo. Protože každý kostel byl samo-
zřejmě zasvěcen jinému světci, slavilo se 
tedy i posvícení v každé vesnici v jiný čas. 
Netřeba dodávat, že každý tak obvykle vy-
rážel v tento čas navštěvovat své příbuz-
né a známé do okolních obcí a pracovní 
morálka tím na podzim trpěla. To chtěl 
vyřešit císař Josef II. tím, že v roce 1787 
svým nařízením sjednotil slavení posvícení 
v celé zemi na neděli po svátku sv. Havla. 
Lid byl nadšen – začal slavit ve stanovený 
termín Havelské nebo také Císařské posví-
cení a nadále samozřejmě slavil i tak zva-
né „naše“ posvícení v původním termínu. 
Podzimní čas byl pro posvícení naprosto 
ideální – hospodyně měly tučně vykrmené 
husy na pekáč a čerstvý mák i zralé švest-
ky na povidla do koláčů. Jak moc se hodo-
valo, dokládá starý posvícenský popěvek: 
„To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, 
máme maso a zas maso, k tomu kousek 
pečeně. / To je zlaté posvícení, to je zlaté 
pondělí, máme maso a zas maso, jako vče-
ra v neděli.“

HOP PŘES PLOT
Jak se říká ve známém úsloví – dobrá hos-
podyňka pro pírko i přes plot skočí. Aby 
se neuskákala, měla krom celoročního sbí-
rání pírek, která na dvorku husám upad-

la, v záloze ještě něco, co navíc zaručeně 
ukrátilo dlouhé zimní večery. Dračky. Tedy 
draní peří, sešlosti hospodyně a jí blízkých 
žen, které jí přišly na pomoc. Nedivte se – 
do jedné duchny bylo potřeba napěchovat 
tři kila peří, ale radši pět, aby dobře hřála 
celou zimu, která tehdy ještě byla opravdu 
studená a mrazivá. Dračky se neobešly bez 
vyprávění pověstí, pohádek i strašidelných 
příběhů, kterým hltavě naslouchaly děti 
na peci. Nikdo však nesměl kýchat, běhat 
ani otvírat okna – jakýkoliv průvan byl 
doslova pohromou. Do světnice se smě-
lo přinést jen tolik peří, kolik stihly ženy 
za večer sedrat. Proč? Kdyby totiž něco 
zbylo, hospodyni by se další rok nepoved-
la housata. Zbytky z peří se také nesměly 
házet do kamen, protože by se nepodařilo 
husy dobře vykrmit. A trochu peří musel 
sedrat i každý muž ze stavení a také každý 
návštěvník. A v čem vlastně draní spočíva-
lo? Každé jednotlivé pírko bylo třeba vzít 
do ruky a oddělit měkkou část pera, zva-
nou prapor, od tvrdého ostnu. 

NAD HUMNY JE DRAK
K českému nebi draci vzlétli poprvé až kon-
cem 19. století, kdy se za větrných dnů děti 
pobíhající po humnech snažily, aby právě je-
jich drak vylétl co nejvýš. A samozřejmě – aby 
byl co nejkrásnější! Tehdy se totiž drak vyráběl 
podomácku. A proč právě na podzim? Není to 
jen otázka větru. Na jaře měly děti na polích 
dost práce a v létě po zasetém a rostoucím sa-

mozřejmě běhat nemohly. A na podzim? To si 
po sklizeném a zoraném poli mohly běhat do-
syta. Zvyk pouštění draků však není náš – po-
chází ze staré Číny, kde měl pomoct přivolat 
déšť, aby zavlažil pole. A k našemu překvapení 
už tehdy u toho byly děti, ovšem pozor – zde 
naopak zásadně na jaře, kdy foukal teplý vítr. 

JAKO VZÁCNÁ POCHOUTKA
„Nanosí na poli na hromadu nať, berou i ze-
lenou, aby oheň co nejvíc kouřil. Pak probí-
hají s křikem přes valící se kouř, přeskakují 
oheň a nakonec přijde pečení brambor. Býva-
jí u toho celí černí. Nedbají chladna, přehodí 
si přes hlavu složený měch na ochranu před 
větrem a trpělivě čopí u ohně, aby vyhrabá-
vali kusem dřeva opečené brambory z hor-
kého popela. Musí je jíst horké, přehazují 
je s výskotem z ruky do ruky a pojídají jako 
vzácnou pochoutku s mocným foukáním, pří-
mo hltavě.“ Tak vzpomíná na tuhle dětskou 
kratochvíli Josef Beneš ve své knize Rok ve 
Vlčnově 1945-46. Ovšem i pečení brambor 
v popelu mělo svá pravidla. Děti stály kolem 
ohně, držely se za ruce a s písničkou chodi-
ly dokola. Kromě zpívání se mluvit nesmě-
lo, aby se oheň nepolekal. A kde braly děti 
brambory? Vyhrabávaly je z řádků na poli, 
kde některé zůstaly zapomenuté po sklizni.

SVĚTLO NA CESTU
Rohlík ve tvaru lidské kosti? Dnes možná 
trochu morbidní představa, dřív však nic 
neobvyklého. Byla to jedna z klasických 
tradic dušičkového času na sklonku pod-
zimu, doby věnované vzpomínání na blízké 
zesnulé. Bylo zvykem házet takové pečivo 
do ohně jako oběť zemřelým. Původ Duši-
ček, jak je známe, musíme hledat u Keltů 
a jejich tajemného svátku Samhain. V jeho 
obřadech totiž světla svíček svítila mrtvým 
duším na cestu. Lidé věřili, že právě v ten-
to čas se duše vrací z očistce a zastaví se 
i ve stavení, kde žily. Na dušičkovou noc se 
v domech proto zapálila lampa naplněná 
máslem, které mělo duši pomoct, aby si na-
mazala spáleniny z očistného ohně. Lidé se 
ještě před spaním napili studeného mléka, 
které zase mělo duše ochladit. V Podkrko-
noší byl v dávných časech součástí Dušiček 
i průvod ve strašidelných maskách… podob-
nost s americkým Halloweenem není ná-
hodná. U nás se Dušičky dodnes zachovaly 
spíš jako tichá vzpomínka spojená s návště-
vou hřbitova, vyzdobením místa posledního 
odpočinku našich blízkých a zapálením plá-
polavého plaménku svíčky v setmělém tichu 
sychravého podzimního večera.
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NA SVATÉHO MARTINA

Svatého Martina si lidé připomínali s podobnou 
radostí, s jakou slavili posvícení. Stůl zaplnila 
husí pečínka, svatomartinské rohlíčky a hlavně 
– poprvé i letošní víno. Svůj význam měly i kos-
ti z husy, které zbyly po hostině. Lidová magie 
z nich uměla věštit, jaká zima přijde. Starý lido-
vý kalendář k tomu poznamenává: „Na svatého 
Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na 
kosti, poznáš, jaká zima se rozhostí. Je-li kobylka 
martinské husy namodralá, bude zima mírná, 
je-li bílá, bude zima sněžná a tuhá, je-li kobylka 
bílá jen vpředu, bude zima tuhá jen před Váno-
cemi, je-li bílá jen vzadu, bude zima tuhá po Vá-
nocích. Je-li začátek kobylky tmavý, bude zima 
na počátku blátivá, je-li konec kobylky tmavý, 
bude blátivý a vlhký až konec zimy.“ Můžete to 
vyzkoušet letos o svatém Martinu. A najezte 
se, co hrdlo ráčí. Můžete pak totiž vyzkoušet 
ještě jednu tradici. Bylo zvykem se na svatého 
Martina opravdu dosyta najíst i napít, neboť 
po tomhle hodování následoval šestitýdenní 
adventní půst. Ale to už vlastně nebyl podzim. 
Tak, jako svatý Václav věštil příchod podzimu, 
svatý Martin na bílém koni jej uzavíral. A před-
znamenával příchod zimy.

Emil Stelinger 

foto: archiv Muzea východních Čech 

15.12.2019   PARDUBICE
ENTERIA ARENA   18:00 hod.

A KC E  P RO  C E L O U  RO D I N U

HLAVNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

inzerce
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pro nás druhá rodina,“ říká jedna ze zaklada-
telek spolku Linda Dorobová.  

Černilovské Creato závodí výhradně s třás-
němi neboli pompony. Letos postavilo 
úctyhodných 22 závodních choreografií. 
Kromě úspěchu na ME bralo nejcenněj-
ší kovy také na republikovém mistrovství. 
Jejich tanečnice přitom startují hned ve 
čtyřech kategoriích v rozmezí 4 až 25 let, 
ale letos poprvé otevřely i tým složený 
z maminek a dalších rodinných příslušníků 
– hravě nazvaný jako Happyteam. „V závod-
ních choreografiích startují děti od 5 do 18 
let, v přípravce však máme i mladší. Rády ří-
káme, že přihlásit se k nám může úplně ka-
ždý. Stačí mít chuť se hýbat a naučit se něco 
nového,“ doplňuje trenérka Petra Smolová. 
Máte-li tedy chuť k obojímu, neváhejte. 
V Creatu Černilov se vy ani vaše ratolesti 
nudit rozhodně nebudete! 

Michaela Zumrová 
foto: archiv

Z původně zájmového kroužku na místní zá-
kladní škole dnes respektovaným závodním 
týmem s desítkami členek, ověnčený pěknou 
řádkou titulů z tuzemska i zahraničí - ta-
kový je ve zkratce příběh tanečního spolku 
Creato Černilov, který v červenci zazářil na 
evropském klání v Chorvatsku. A nejen tam, 
za celých pět let svého fungování už šikovné 
tanečnice s pompony posbíraly řadu medailí 
napříč věkovými kategoriemi od nejmenších 
holčiček až po dospělé ženy. „Když vzpome-
nu na naše začátky, hodně se toho změnilo. 
Už netrénujeme jednou týdně, ale až šestkrát. 
Z původních dvou závodnic jich dnes v našich 
barvách startuje přes padesát. Přesto jedna 
věc se nezměnila určitě a platí pořád – ne-
hledě na závody a medaile, hlavní je se bavit, 
rozvíjet u dětí pohybové dovednosti a pohodo-
vě trávit společné chvíle. Těší nás, jak s námi 
holky rostou, a nerozpakuji se říct, že Creato je 

Sport

CREATO ČERNILOV:

Když tančí celá rodina
Trénuj. Tancuj. Vyhraj. A hlavně – bav se! Takové je motto taneční skupiny Creato z Černilova. A evidentně funguje víc 
než dobře, na začátku léta si totiž nadšené závodnice s třásněmi vytančily v chorvatském Záhřebu titul Mistryň Evropy!
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Ženy a fotbal. To není příliš tradiční 
spojení. Jak jste se k němu dostaly vy?
N: Už je to devět let, co jsme se z Hradce Krá-
lové stěhovali do Dvora, a mamka mi chtěla 
tuhle změnu zpříjemnit a přihlásila mě na fot-
bal. Nechtěla jsem jít sama, tak jsem nekom-
promisně vzala ségru s sebou.
A: To je pravda. Dnes jsem za to Nele moc 
vděčná! I když upřímně, v té době jsem to tak 
vůbec nevnímala. Byla jsem docela tlustá, jedla 
jsem dost nezdravě a celé dny trávila u tele-
vize. Když jsme začaly hrát, Nela byla dobrá 
od samého začátku, takže hrála s „Áčkem“, za-
tímco já zahřívala lavičku v „Béčku“. Vadilo mi, 
že jsem horší než ona, a chtěla jsem se sestře 
vyrovnat. Začala jsem na sobě tvrdě pracovat 
a teď hrajeme ve stejném týmu.

Do patnácti let jste dokonce trénova-
ly s kluky, jak na to vzpomínáte? Je to 
nyní velká změna? 
N: Za mě to byla skvělá zkušenost. Myslím, 
že když si holka vyzkouší trénovat s chlap-
ci, získá velikou výhodu do budoucnosti. 
Alespoň mně osobně to hodně dalo.
A: Určitě je to změna. Kluci mají asi větší 
nasazení a jejich tréninky jsou náročnější.

Sestry Nela a Aneta Sovákovy. Že vám tato jména nic neříkají? To by ale měla! Dvojčata – fotbalistky klubu FC Hradec 
Králové – si v pouhých 17 letech připsaly dvojnásobný titul mistryň republiky a naši zemi reprezentují i v cizině. „Každá 

jsme úplně jiná, ale láska k fotbalu nás spojuje,“ říkají v rozhovoru pro Quartier.  

Jaké je to mít sestru/dvojče v týmu? 
Panuje mezi vámi rivalita? 
A: Ze začátku ano. A jaká! Ale díky tomu 
jsme tam, kde jsme. Dřív jsme se neustále 
předháněly a chtěly se vyrovnat té druhé. 
Takže jakmile se zlepšila jedna, musela se 
zlepšit i druhá. Teď už ale soutěživost na-
hradila vzájemná podpora.

Tak schválně! Kdy jste byla na svoji 
sestru nejpyšnější?
A: Když jsem ji pozorovala, jak zvládá dvě 
náročné operace vazů. Podstoupila je dřív 
než já. Když si dnes vzpomenu na tu bolest, 
uvědomím si, že ona ji musela zažít dva-
krát… Opravdu se s tím vypořádala neuvě-
řitelně statečně. 
N: Když jsme hrály kvalifikaci v Dánsku 
proti Faerským ostrovům a Aneta dala 
z pozice obránce dva góly, to se opravdu 
jen tak nevidí! 

Kvalifikace v Dánsku? Cestujete hod-
ně s týmem?
N: Nacestujeme se hodně. Jen minulou sezó-
nu jsme navštívily určitě aspoň pět zemí! Pro-
tože cestujeme i ve školním roce, dohánění 

učiva není jednoduché. Naštěstí jsou učitelé 
tolerantní a spolužáci nám posílají zápisky. 

Jak zvládáte v 17 letech skloubit fotbal 
na vrcholové úrovni, školu a přátele?
N: Není to vůbec jednoduché, především 
scházení se s přáteli. Ve školním roce máme 
volno jen v úterý, ale to musíme věnovat 
učení. Jinak trénujeme v podstatě skoro ka-
ždý den. O víkendu jsou pak zápasy. I tak se 
ale snažím kamarády nezanedbávat, i kdyby 
to znamenalo jen jedno rychlé kafe. 

Bavíte se spolu často o fotbalu, nebo 
si od něj naopak chcete spíše odpoči-
nout, a jakmile sundáte kopačky, už 
se o něm nebavíte?
N: Náš nevlastní táta je zároveň i naším tre-
nérem, takže se u nás fotbal řeší opravdu 
často. Těžko se mu vyhnout.

Nevlastní táta a trenér v jedné osobě? 
Jaké to pro vás je?
N: Rozhodně víme, co to pro nás není. 
(smích) Žádná protekce nebo úlevy! Spíš 
naopak. Jedeme ze zápasu a celou cestu 
v autě neposloucháme nic jiného, než co 
bylo dobře a co naopak musíme zlepšit. 
Někdy je to otrava, ale na druhou stranu 
nám to hodně pomáhá. 

Co je podle vás naprosto zásadní, pokud 
se chce člověk v něčem opravdu zlepšit? 
N: Za mě jeden z hlavních faktorů je oko-
lí. Každý potřebuje někoho po svém boku, 
člověka, který vás bude povzbuzovat, pod-
porovat. Nemyslím, že bychom dnes byly 
s Anet tam, kde jsme bez našich rodičů.
A: Naprosto souhlasím. A člověk si taky 
musí v hlavě srovnat, co vlastně chce, určit 
si taktiku, jak toho docílit, a v neposlední 
řadě si ujasnit, proč se do toho pouští. Pak 
to jde mnohem lépe! 

Sabina Tocháčková 
foto: Jakub Misík

Sport

Aneta a Nela Sovákovy, fotbalistky FC Hradec Králové

FC HK:

Fotbal je (i) pro holky!  

podzim 2019
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Tipy

Vždycky tak strašně rychle uteče. Kdo, co? No léto přece! Patříte-li mezi zapřisáhlé 
„létomily“, určitě ještě v koutku duše oplakáváte uplynulé měsíce plné horkého slunce. 
Vězte však, že podzim má taky něco do sebe a díky naší pestré náruči tipů si ho letos 
užijete víc než kdy dřív!

Podzimní must-have 

BAVLNĚNÝ PŘEHOZ IB LAURSEN

Podzim budiž zachumlaný! Příjemný bavlněný přehoz 
od dánské značky Ib Laursen v růžovo-fialové barvě 
s potiskem v boho designu a s prošitím bude vaším 
nepostradatelným společníkem, ať se rozhodnete vzít 
ho kamkoli. Skvělý jako deka nebo přehoz na postel. 

www.bellarose.cz 
1 500  Kč

MALÁ EKO SVAČINOVÁ KAPSA MAGSBAGS

Zapomeňte na igelitové pytlíky, alobaly a folie. S touhle svačinovou 
kapsou od české značky MagsBags už je potřebovat nebudete! Konkrétně 
tato pohodlně pojme půl krajíce chleba, jablko nebo broskev, pořídit si 
však můžete i větší, nebo speciální kapsu na rohlík. Uzavírá se na suchý 
zip a dá se prát v pračce, neobsahuje olovo ani ftaláty a v nabídce je 
nepřeberné množství barev a vzorů.

www.magsbags.cz
150 Kč

BALÓNKOVÁ SUKNĚ BLACK MOUNTAIN

Nechtěli jste si přece užívat krásy podzimu sami, že ne? S touhle 
sukýnkou balónkového střihu od české značky Black Mountain mu 
propadne i nejedna malá princezna! Sukně je ušita z příjemného 
bavlněného úpletu a v pase opatřena stuhou na libovolné stažení.

www.blackmountain.cz
399 Kč
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REPRODUKTOR A1 BANG & OLUFSEN

Malý, přesto výrazný a plný překvapení! Tenhle přenosný 
Bluetooth reproduktor luxusní dánské značky Bang & 
Olufsen vás strhne svým nadčasovým designem a skvělým 
zvukem. Zabalte si ho s sebou na piknik nebo pověste 
na věšák v koupelně (to budou panečku koupele!). Díky 
integrovanému mikrofonu s ním lze i telefonovat. 

www.alza.cz
5 290  Kč

VLNĚNÁ BEKOVKA DRIVER CAP STETSON

Pánové, stylová bekovka typu Driver Cap, navíc od proslulé 
americké značky Stetson, vám letos nesmí uniknout! Z původně 
pracovní čepice dělníků se stala bekovka doplňkem byznysového 
i volnočasového looku, a protože ji z 80 procent tvoří vlna, 
nenechá vás na holičkách ani při nefalšované podzimní fujavici.

www.gentleport.cz 
2 190  Kč

ŘASOKOULE

Tyhle roztomilé kuličky zelené řasy, přezdívané jako „jezerní skřítci“, najdete 
v přirozených podmínkách už jen vzácně. O to intenzivněji se začaly pěstovat uměle 
jako živoucí dekorace do skleněných dóz nebo akvárii. Ať se ji rozhodnete pěstovat tam 
či onde, nezapomeňte se s ní čas od času prsty „pomazlit“. Je to důležité proto, aby 
rovnoměrně rostla a zůstala krásně kulatá. Pozor, vysoce návyková záležitost! 

www.zahradananiti.cz
120 Kč

LUXUSNÍ SKLENICE  
NA ČERVENÉ

Máte všeho dost a před očima černo? 
Nebo spíš rovnou vidíte rudě? Tak 
to vám ve výbavě nesmí chybět tyhle 
exkluzivní ručně vyráběné sklenice na 
červené víno. Jsou z neprůhledného 
černého skla, stvořené českým 
umělcem Lukášem Houdkem, který se 
inspiroval kruhem a ve vší hravosti jim 
říká Bubbles. Taková kombinace černé 
a rudé už se dá docela zvládnout, no ne?

www.zcech.cz
980 Kč



82

ZAHRADNÍ KRB  
NA TERASU

Máte pocit, že s létem skončilo 
i nekonečné vysedávání na 
terase? Omyl! Tento velkolepý 
terasový krb veškerý chlad 
spolehlivě zažene. Vyroben je 
z ušlechtilé oceli, nechybí úložný 
prostor pro dřevo. S ním už si ten 
podzim na zahradě užijete!

www.famtastic.cz
3 999 Kč

VONNÁ SVÍČKA SWEET MAPLE CHAI

Ochutnali jste už úžasně sladký javorový chai? S touhle podzimní 
novinkou kultovní značky vonných svíček Yankee Candle k němu 
můžete alespoň přivonět! A že je na co se těšit: skořice, pečené 
pekany, kardamom, hřebíček. Zkrátka spolehlivý voňavý parťák do 
chladných podzimních večerů.  

www.yankeesvicky.cz
619 Kč

KOBEREČEK Z OVČÍCH KŮŽÍ 

Pořiďte si domů nebo na chalupu ovečku! Nebojte, 
živou vám nenutíme, přesto naši výzvu přece jen 
zvažte. Třeba v podobě hřejivého koberečku. Údržba 
je přitom překvapivě snadná, kožešinu jen občas 
vyčešete, vyklepat ji můžete i v prachovém sněhu. Ale 
na ten je snad ještě čas!

www.ovci-veci.cz
680 Kč  
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MINUTKA DÝNĚ

Crr, crr! Tak tahle minutka vám nic spálit nenechá! 
Ať vaříte vajíčka na hniličku nebo špagety „al dente“, 
každá minuta hraje roli. Tahle dýňová minutka má 
oproti jiným jednu nespornou výhodu: nejen že ji 
nepřeslechnete, ale ani nepřehlédnete. Ten pravý 
doplněk vaší kuchyně pro letošní podzim.

www.magnet-3pagen.cz
139 Kč

MALÉ ČERNÉ HOLÍNKY GOJI BERRY 

Milé dámy, tak v těchto stylových holinkách vás žádná podzimní 
plískanice nerozhodí! Hravý design, vysoce pohodlný plastový 
materiál Melflex a jedna vychytávka k tomu! Boty jsou napuštěny 
vonnou esencí, a tak vám provoní každý den sladkou vůní.  

www.different.cz 
795 Kč

KONVIČKA NA ČAJ CLAYRE & EEF 

Podzim a čaj - to je duo, jak má být! Ať už si dáte šálek zeleného, 
černého či ovocného, z této konvičky bude chutnat přímo 
báječně! Za krásného čajového společníka děkujte dvěma 
bratrům z Nizozemska, kteří prožili dětství na venkově a otiskují 
jej i do svých designů. 

www.bonami.cz
359 Kč, 700 ml 

SVĚTELNÉ DEKORACE 

Srdíčka, hvězdičky nebo jen světýlka jako taková - 
záleží, co vás zrovna chytne za srdce! Nemusíte se 
hned doma pouštět do „světýlkové divočiny“, vězte 
však, že světelné dekorace všeho druhu přinesou do 
vašeho obýváku či ložnice útulno. A to se při těch 
zvlášť sychravých dnech hodí, nemyslíte? 
 
www.jysk.cz
169 Kč 
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POHODLNÝ UŠÁK

Novinka z produkce hradecké nábytkářské 
jedničky Polstrin vás na první pohled zaujme 
oblými tvary, evokujícími pohodu a bezpečí. 
Přesto se nejedná o žádný retro kousek, ale 
o poctivý, moderní ušák, který se možná právě teď 
na podzim stane pevným bodem vašeho domova. 
Křeslo se vyznačuje luxusním zpracováním 
polstrování s dřevěným podnožím, které lze 
volitelně mořit.

Polstrin, www.polstrin.cz
křeslo od 21 797 Kč, 
podnožka od 8 785 Kč

ZLATÉ LODIČKY

Znáte písničku o střevíčcích, co jsou jako ze zlata? V Dapi 
vás do nich rádi obují! Luxusní zlaté lodičky s volnou 
špičkou skvěle sedí na noze a díky pohodlnému podpatku 
vás ani po celodenním nošení nezklamou. Vnitřní část obuvi 
je podšívkována hladkou kůží včetně nášlapné stélky, která 
je navíc vyměkčena. Podpatek má výšku cca 7,5 cm.

Dapi, www.dapi.cz
1 799 Kč

ZLATÉ PSANÍČKO

Dámy, zaujaly vás zlaté lodičky? Pokud ano, nelze, než je 
sladit s elegantním psaníčkem stejné barvy. Nádherné zlaté 
psaníčko do ruky je zpracováno z imitace kůže. Klopna 
je uzavíratelná na magnetický druk. Uvnitř psaníčka je 
textilní podšívka s jednou všitou kapsičkou na drobnosti. 
K psaníčku je možné připojit dlouhé ucho (126 cm).

Dapi, www.dapi.cz 
799 Kč

RULANDSKÉ BÍLÉ

Že bílé víno k podzimu nepatří? Byla 
by chyba si to myslet! Máme pro vás 
opravdu výjimečnou lahev, Rulandské 
bílé 2017, pozdní sběr, z produkce Víno 
Hruška. Jemné květnaté tóny v začátku 
se příjemně prolínají do delikátních vůní 
máslových hrušek a kdoulí, které jsou 
dominantou vína. V závěru chuti najdete 
příjemný nasládlý projev hrozinek, 
ananasu a pečených jablek.

Vinotéka u Mazlíka,  
www.vinotekaumazlika.cz
498 Kč

PÁNSKÝ SMOKING

Hoďte se do gala! Kdy jindy než 
před nadcházející společenskou 
sezónou, je tahle rada na místě. 
Pokud vás čeká akce na nejvyšší 
úrovni, kam pánové musí obléct 
smoking, nezoufejte, pokud 
ve vašem v šatníku chybí.  
V hradeckém butiku TopStyl 
vám pomůžou tuhle mezeru 
zaplnit. A kdo ví, třeba pak 
budete black tie oblékat častěji.

Butik TopStyl, www.topstyl.cz 
info o ceně v obchodě 

RUM KIRK AND SWEENEY

Tenhle luxusní dominikánský rum je skutečná delikatesa! Vyrábí se z té 
nejlepší, ručně sklízené čerstvé cukrové třtiny v malých šaržích a zraje 
v amerických dubových 
sudech minimálně 23 
let. Jméno dostal po 
dřevěném škuneru, který 
byl vyhlášený v pašování 
rumu z karibské oblasti 
do Spojených států během 
prvních let velké prohibice.

Vinotéka u Mazlíka,  
www.vinotekaumazlika.cz
info o ceně v obchodě
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Pro NI

Pro NĚJ

Tak voní podzim! 
Po mokrém spadaném listí, prvních přízemních mrazících nebo snad jinovatce? Ani náhodou! 
Vůně letošního podzimu jsou ve znamení šťavnatě svěžích citrusů zahalených v těžších 
tónech cypřiše, pačuli a dřeva – jak se na podzim sluší a patří. Vybrali jsme pro vás tři favority 
pro dámy i pány, po kterém ale nakonec sáhnete, už bude jen a jen na vás.

ELIE SAAB LE PARFUM ROYAL  

Mandarinková esence, růže, pačula, 
santalové dřevo, vanilka

DIESEL SPIRIT OF THE BRAVE  

Bergamot, pelyněk, šalvěj, balzámová jedle, 
Tonka fazole

AZZARO WANTED GIRL  

Zázvor, granátové jablko, Datura, Vetiver

MONTBLANC EXPLORER  

Bergamot, indonéská pačula, tóny tabáku

JO MALONE LONDON POPPY 
& BARLEY 
Vlčí máky, růže, fialka, rybíz, obilné klasy

DIOR SAUVAGE   

Santalové dřevo, mandarinka, Tonka fazole

Tipypodzim 2019
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Máte rádi Brada Pitta, Tommy Lee Jonese 
a sci-fi žánr? Pak tu mám pro vás tip na 
skvělý snímek - film „Ad Astra“. Země je 
postižena řadou nečekaných katastrof, 
a proto je Roy (Brad Pitt) vyslán na ves-
mírnou misi vedoucí přes Měsíc a Mars až 
k vnějšímu okraji sluneční soustavy, aby 
zde našel svého otce (Tommy Lee Jones), 
jenž byl velitelem výzkumné expedice 
projektu Lima. Jejím úkolem bylo pát-
rat po vyspělém mimozemském životě, 
přičemž před dvaceti lety zmizela kdesi 
v hloubi vesmíru. Jeho cesta však odhalí 
tajemství zpochybňující samou podstatu 
lidské existence a jejího místa ve vesmíru. 
Premiéra 19. září.

Po úspěšné české komedii „Přes prsty“ 
čeká diváky také „Poslední aristokratka“. 
Nový film podle stejnojmenného bestsel-
leru Evžena Bočka natočil úspěšný režisér 
filmových komedií Jiří Vejdělek (Účastníci 
zájezdu, Roming, Ženy v pokušení, Muži 
v naději). I zde se jedná o hvězdně obsa-

zenou komedii, která vás určitě pobaví. 
V hlavních rolích Hynek Čermák, Tatiana 
Vilhelmová, Yvona Stolařová, Eliška Bal-
zerová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek, 
Pavel Liška, Zdeněk Piškula, Tatiana Pau-

Na začátek ještě jedna ryze letní záležitost, 
neboť pokud jste náhodou nestihli vyrazit 
na srpnový hit Petra Kolečka „Přes prsty“, 
rozhodně to musíte napravit! Po úspěšných 
scénářích k filmům a seriálům jako byly 
například Vyšehrad, Lajna, Zakázané uvol-
nění, Padesátka, Masaryk, Okresní přebor 
a Most! (na posledních dvou seriálech spo-
lupracoval s Janem Prušinovským) usedl 
Petr Kolečko poprvé i do režisérské židle. 
„Lákalo mě si jednou vyzkoušet i režii, ale že 
to bude hned na celovečerním filmu, by mě 
nenapadlo,“ vysvětlil sám Kolečko s tím, že 
„se to tak všechno nějak sešlo“ a dávalo to 
smysl. V jeho nejnovějším počinu excelují 
Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková, Vojtěch 
Dyk a Petra Nesvačilová. 

Kdo se rád bojí a miluje kultovní horor „To“, 
užije si i jeho pokračování. Po 27 letech se vše 
vrací na stejné místo a všichni poznamená-
ni hrůznými zážitky z minulosti budou čelit 
klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečněj-
ší než kdy jindy. V hlavních rolích James McA-
voy, Jessica Chastain a další. Premiéra filmu 
„To: Kapitola 2“ brázdí plátna kin od 5. září.

Máme tu i jednu velkou filmovou lahůdku. 
Nový film Václava Marhoula „Nabarvené 
ptáče“, natočený podle stejnojmenného 
světového bestselleru spisovatele Jerzyho 
Kosińského, byl vybrán do hlavní soutěže 
Mezinárodního filmového festivalu v Be-
nátkách. Pravděpodobně se nebude jednat 
o komerční trhák, ale myslím, že to patří do 
skupiny „must see“. V kinech od 12. září.

Skvostný 
kinopodzim! 

Prázdniny a dovolené skončily, návrat do tvrdé reality pracovních a školních povinností je naproti tomu právě tu. Pojďte 
zahnat chmury do kina! Přečtěte si, jaké skvělé filmy na babí léto a podzim chystají v multikině CineStar Hradec Králové.

Tipy

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě 
multikin CineStar

Přes prsty, distributor: CinemArt

Ad Astra, distributor:  CinemArt

podzim 2019
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inzerce

R E S O R T
-

Jen 20km od Hradce Králové

“To pravé pro váš byznys”

Dárkové poukazy
Pobytové a wellness balíčky
Sezónní menu
Konference a teambuildingy
Krytá a venkovní sportoviště

aneb strhující příběh o tom, jak konstruktér 
aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Mi-
les postaví pro automobilku Ford revoluční 
závodní auto, aby mohli zvítězit nad Enzem 
Ferrarim v závodu 24 Le Mans ve Francii 
v roce 1966. Držitel Oscara Matt Damon 
a Christian Bale ve filmu inspirovaném sku-
tečnou událostí, premiéra 14. listopadu. 

A konečně něco pro děti. Když říkám 
něco, tak s velkým N. Přichází pokračo-
vání úspěšného filmu studia Walta Dis-
neye, „Ledové království 2“. První diváky 
přivítá 21. listopadu. Děti se mohou těšit 
také na pokračování „Pat a Mat 3“ - od 5. 
prosince a pro odrostlejší děti i dospělé 

je tu nové pokračování Jumanji, tentokrát 
s názvem „Jumanji: Next level“, které si 
svou premiéru odbude 12. prosince.

Pochopitelně nesmíme zapomenout ani 
na fanoušky filmové série Star Wars, těšte 
se na další díl s podtitulem „Vzestup Sky-
walkera“. Plakát i trailer vypadá skvěle, tak 
snad bude skvělý celý film, zapište si datum 
19. prosince.

Přeji vám krásný podzim a těším se na vás 
v multikině CineStar Hradec Králové. Le-
tošní nabídce totiž nelze odolat! 

Tomáš Volt

hofová, Zdenka Procházková, Petr Nárož-
ný, Dana Syslová a další. Představte si, že 
jste rodilý Newyorčan a zdědíte chátra-
jící zámek v Čechách spolu s podivným 
personálem, zpátečnickým kastelánem 
Josefem (Martin Pechlát), bodrou hospo-
dyní paní Tichou (Eliška Balzerová) a hy-
pochondrickým údržbářem Krásou (Pavel 
Liška). Film bude mít premiéru 24. října, 
ale v Hradci bude uveden jako Dámská 
jízda už 14. října, a to navíc za přítomnosti 
filmové delegace!

Nejradši bych vás seznámil se všemi filmo-
vými peckami podzimu, ale prostor je ome-
zený, takže už jen telegraficky. „Le Mans“ 

Tipy

Poslední aristokratka, distributor: Falcon Ledové království 2, distributor: Falcon

podzim 2019
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PODVOD ZLATÉHO FARAONA
Petra Klabouchová

Pod žárem afrického slunce se v Egyptě 
při luštění záhad zapotil i Hercule Poirot, 
nejslavnější detektiv z pera Agathy Chris-
tie. Tentokrát však zalistujeme v detek-
tivce s českou stopou. Nález starého de-
níku v domě mladé Egypťanky s českými 
kořeny spustí v Káhiře nebývalý povyk. 
Lidé se ztrácejí za zvláštních okolností 
a někdo má enormní zájem na tom, aby 
si mladá žena deník svého pradědečka 
– českého milovníka archeologie Eduar-
da – nikdy nepřečetla. Jaké je tajemství 
Eduardova přátelství se slavným Howar-
dem Carterem? A nestal se Tutanchamon 
pouhou zástěrkou jednoho z největších 
podvodů v historii?

POSLEDNÍ PRÁZDNINY
Jan Cimický

Kouzelné slovo, prázdniny! Trvá nekoneč-
ně dlouho, než se přiblíží, a pak zase moc 
rychle uběhnou. Tak se to opakuje každý 
rok. Pavlovi je třináct, když příběh začíná, 
a on, stejně jako jeho vrstevníci, kamará-
di a spolužáci, lační po dobrodružství. Co 
všechno se dá podnikat v klukovské fantazii 
a nejlépe alespoň ve dvou! Sám se člověk 
nudí… A tak kluci, aniž by si to uvědomova-
li, procházejí den za dnem, objevují a hle-
dají a svými zážitky se pozvolna stávají do-
spělejšími. První prázdninové lásky, stejně 
jako náhodné setkání se zločinem, školní 
dny i touha něco stvořit. Každý den přináší 
něco nového. Jejich poznání světa je někdy 
křivolaké, ale vždy upřímné a opravdové.

JIŘÍ HUBAČ – ŠLECHTIC PŘÍBĚHŮ
Patrik Ulrich

Napsal řadu velkých lidských příběhů, které 
baví i rozplakávají už několik generací. Víme 
ale, jak velký byl jeho příběh? Na to odpo-
vídá životopisný titul věnovaný scénáristovi 
Jiřímu Hubačovi, autorovi takových skvostů 
stříbrného plátna a televizní obrazovky jako 
Fany, Učitel tance, Babí léto, Sanitka, Dob-
rá voda, Ikarův pád či Tažní ptáci. Kniha 
jej představuje nejen jako slavného autora, 
ale především jako člověka a celoživotního 
obhájce pravdy. V rozhovorech s nejbližšími 
i kolegy vyvstává před námi obraz nejen mi-
mořádně pracovitého tvůrce, ale i vzorného 
manžela a otce. Biografii doplňuje bohatý 
výběr ze soukromého rodinného archivu 
i z filmových projektů.

Tipy

Jistot čas
Léto může být každý rok jiné – jednou horké a sluncem zalité, jindy chladné a deštivé… a někdy taky pěkně rozmarné. 
Na co se ale můžete spolehnout, je fakt, že po létě přijde podzim. A ten je pokaždé stejný. Začne nenápadně babím 
létem a chladnějšími rány, která naše krky jakoby mimochodem omotají šálami, a pak přejde do deštivých, chladných 
a čím dál kratších dnů. A zase budete mít rýmu a zase se budete brouzdat barevnými listy. Pojďme si tenhle čas jistot 

zpříjemnit knižními sázkami na jistotu – dobrou detektivkou, silným příběhem nebo zaručenou kuchařkou.

podzim 2019
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PŮLNOČNÍ HODINA
Laura Trinderová, Benjamin Read

Právě odbila půlnoc. Připravte se, skvělé 
dobrodružství začíná! Emilyina výstřed-
ní matka se zálibou v punku a její nená-
padný a zamlklý otec zmizeli. Dívka brzy 
přijde na to, že uvízli v podivném nočním 
světě, ve kterém se čas zastavil o půlno-
ci, a jenž obývají příšery a strašidla vše-
ho druhu. A všechny jsou jí v patách. Vy-
zbrojena jen pořádně proříznutou pusou 
a oschlým obědem v krabičce se přesto 
vrhá do hledání pravdy. Co má její rodina 
společného s Půlnoční hodinou? Dokáže 
zabránit tomu, aby náš svět ovládla věčná 
noc? A stihne to dřív, než sní svůj jediný 
sendvič?! Napínavý příběh s prvky sci-fi 
pro větší děti.

MĚJTE SE RÁDA
Mel Noakes

Nadáváte si v duchu za to, co jste řekla, že 
jste nestihla termín nebo že vypadáte hlou-
pě? Máte pocit, že vaše tělo je nedokonalé 
nebo že nejste správně oblečená? Cvičíte, 
protože se cítíte provinile kvůli jídlu, kte-
ré jste snědla? Pracujete dlouho do veče-
ra, abyste ukázala šéfovi, kolegům i sobě, 
že jste dost dobrá? Vyvíjíte na sebe tlak ve 
snaze být dokonalá? Z nekonečného kolo-
běhu stresu a úzkostí vás zachrání tato kni-
ha. Je plná rad a nápadů, které vám nejspíše 
budou připadat velmi snadné a jednoduché 
– a o to přesně jde. Sebeláska není nukle-
ární věda. Pravidelná porce sebelásky totiž 
prospívá zdraví.

Emil Stelinger

RAKOUSKO-UHERSKO
Wilhelm J. Wagner

Autor s pomocí neznámých fotografií ze 
soukromých archivů a dobových map před-
stavuje mnohotvárnost především městské 
kultury a každodenní život v Rakousku-
-Uhersku období let 1804 – 1914. Probou-
zí tím pochopení pro kulturní bohatství 
podunajské monarchie a problémy jejích 
obyvatel. S přáním, aby se chyby vládnou-
cích a ovládaných už neopakovaly. „Proto 
by evropští státníci udělali dobře, kdyby se 
zamýšleli nad osudem habsburské monar-
chie. Zabývali by se tak totiž nejen četnými 
problémy ostatních evropských států, nýbrž 
i problémy, jež vznikají, když někdo chce 
vládnout mnoha zcela rozdílným, často vzá-
jemně znepřáteleným kulturám a národům.“ 

Dobroty 
paní Makronkové DOBROTY PANÍ MAKRONKOVÉ

Radka Luňáková

Nejdřív to byl koníček, pak se z toho stala vášeň a nakonec i práce snů. Cukrářce 
Radce Luňákové z Černilova nedaleko Hradce Králové už pár let nikdo neřekne 
jinak, než „paní Makronková“. Jestli někdo naučil Čechy milovat tyhle sladké mi-
nidortíky, původem z Francie, je to právě ona. Pod značkou Malý princ je peče už 
čtyři roky a její sladká hvězda stále stoupá. Důkazem toho je i první kuchařka plná 
receptů, ve které shrnuje vše ze svého cukrářského umění. Kdo by čekal jen mak-
ronkové recepty na sto způsobů, bude se divit! Radka Luňáková toho peče daleko 
víc a naučí to i vás.

Tipypodzim 2019



Ať už toužíte ještě naposledy užívat čerstvého vzduchu, nebo už poprvé usednout do pohodlných 
sedaček, máme pro vás podzimní nabídku akcí všeho druhu na východě Čech. Vyrazíte na svatební veletrh 
v zámeckých kulisách, pouštět draka nebo na plochou dráhu? To už necháme na vás.

Naposled ven, 
poprvé dovnitř

90
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HRADECKÁ DRAKIÁDA 
28. 9., Hradec Králové  

 
Podzimní nebe si nelze představit jinak 
než s komíhajícími se siluetami pestro-
barevných draků. V Hradci se o to každo-
ročně stará Centrum Sion se svou tradiční 
Hradeckou drakiádou. Letošní (již 25.!) 
ročník se uskuteční v sobotu 28. září od 
15 hodin na louce za Kauflandem. Kromě 
pouštění draků je připraven doprovodný 
program pro celou rodinu.

ZLATÁ PŘILBA 
6. 10., Pardubice

71. ročník nejstaršího plochodrážního 
závodu na světě zve do Pardubic, popr-
vé se tu jel ovšem už před 90 lety. Kaž-
doročně se zde domácí závodníci stře-
távají se světovou elitou. Vloni zvítězil 
Australan Jason Doyle, český motocyk-
lista naposledy před dvěma lety. Byl jím 
Václav Milík mladší.

ZROZENÍ 
17. 10. – 31. 12., Hradec Králové 

Jak to dopadne, když vizážistka vymě-
ní své štětce za ty malířské? To můžete 
zjistit na výstavě v Atelier salonu Dagmar 
Popové v Klicperově ulici, kde své obra-
zy vystavuje Jitka Zadrobílková. „Baví mě 
malovat obrázky, které mají ducha. Vizá-
žistika mi dala cit pro barvy. Jsem ráda, že 
jsem našla něco, co dělá radost mně i dru-
hým,“ říká autorka.

SPOLEČENSTVO 
VLASTNÍKŮ 
26. 10., Pardubice

 
Hru talentovaného divadelníka Jiřího 
Havelky, spojeného s divadlem VOSTO5, 
uvede Východočeské divadlo Pardubice. 
Oč v ní jde? Čtrnáct sousedů na schůzi 
SVJ řeší nejen katastrofální stav plyno-
vých rozvodů v domě, ale také rozpadající 
se střechu, absenci výtahu, prachbídnou 
úklidovou službu, nálety holubů, pánské 
návštěvy u staromládeneckého souseda… 

WEDDING MARKET  
BY SABINA 
19. 10., Dobřenice

Plánujete-li svůj velký den na rok 2020, 
je už teď na podzim nejvyšší čas začít 
sbírat inspiraci a pomalu odstartovat 
přípravy! Tradiční Wedding Market 
by Sabina vás uvítá v kouzelných pro-
storách Zámku Dobřenice nedaleko 
Hradce Králové. Na své si přijdou nejen 
budoucí nevěsty, ale i jejich partneři. 
Otevřeno 12 - 18 hod.

JAZZ GOES TO TOWN
8. – 12. 10., Hradec Králové 

Podzim a jazz. To je už taková hradecká 
kotva. Mezinárodní festival Jazz Goes to 
Town přináší každoročně do tradičních 
hradeckých sálů i na nezvyklá místa jazz 
ve všech podobách. V letošním programu 
se představí interpreti z 20 zemí na čty-
řech kontinentech, pro víc než polovinu to 
bude jejich česká premiéra.

Tipypodzim 2019



92

OKOLO HRADCE 
1. 11., Hradec Králové 

Muzeum východních Čech po rekonstruk-
ci otvírá s několika novými výstavami. Pře-
devším milovníkům cyklistiky je určena 
expozice Okolo Hradce aneb Hradečáci 
na kole, která představí mnohdy unikátní 
velocipédy z doby první republiky, kdy se 
jízdní kolo stalo neodmyslitelnou součástí 
vybavení téměř každé zdejší rodiny.

MINT MARKET 
9. 11., Pardubice

Už třetí ročník Mint Marketu Pardu-
bice, trhu se svěží módou, šperky, de-
signem a delikatesami, na kterém svá 
díla představí kreativní tvůrci z celé 
republiky, otevře své brány v areálu 
Automatických mlýnů. Těšit se mů-
žete na originální výrobky českých 
módních návrhářů a designérů, pocti-
vé jídlo, hudbu a skvělou náladu.

ZÁMEK PLNÝ KNIH 
8. 11., Pardubice

Už podeváté se v Pardubicích uskuteční 
knižní veletrh, tentokrát však kvůli pro-
bíhající rekonstrukci zámku výjimečně 
v sále Ing. Jana Kašpara v budově kraj-
ského úřadu. V průběhu let se veletrh 
stal oblíbenou přehlídkou menších re-
gionálních nakladatelství nebo vydava-
telů specializujících se na odbornou či 
populárně naučnou literaturu.

MĚSTO PLNÉ LAMPIONŮ 
9. 11., Hradec Králové

Pohádková cesta večerním městem, 
stovky zářících lampionů a velké pře-
kvapení na konci. Průvod Město plné 
lampionů zve do ulic podzimního Hrad-
ce Králové i tento rok, kdy jej pořadate-
lé z Centra Sion připravili na sobotu 9. 
listopadu. Z Malého náměstí se průvod 
vydá v 17 hodin, půl hodiny předem bude 
možné koupit na místě lampion.

ZIMNÍ KRÁLOVNA 
30. 11. Hradec Králové

Nenechte si ujít tradiční charitativ-
ní představení, tentokrát s názvem  
Zimní královna, jehož výtěžek po-
může hemato-onkologickému od-
dělení Dětské kliniky Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové. Tuto akci  
již podeváté v řadě pořádá známá 
operní pěvkyně Ema Hubáčková. 
Akce se uskuteční 30. listopadu od 
18 hodin v sále Filhramonie Hradec 
Králové.

CINEMA OPEN  
29. – 30. 11., Hradec Králové

Jubilejní 10. ročník festivalu ne-
závislého filmu Cinema Open 
v hradeckém Biu Centrál tradičně 
připravuje Centrum uměleckých 
aktivit Impuls. Vloni festival na-
vštívilo na 600 diváků, zájem byl 
nejen o filmy samotné, ale i o tzv. 
master class – besedy s režiséry, 
scenáristy a dalšími osobnostmi 
filmového odvětví. Letos festival 
láká na řadu novinek!

Tipy

foto: Luboš Lorinc

podzim 2019



14. ŘÍJNA 
OC AUPARK HRADEC KRÁLOVÉ

www.aquapura.cz

přednášky lékařů FN HK o syndromu
turistické třídy nebo rizicích užívání
hormonální antikoncepce

měření krevního tlaku

odborné konzultace

program pro děti

ochutnávky

soutěže o ceny

jumping show v podání
FitStyle HK
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Doors & Windows Solution, jak zní celý ná-
zev firmy, se jednoduše řečeno zabývá vý-
plněmi všech stavebních otvorů – dveřmi, 
okny, plotovými dílci, vraty… Možná si řek-
nete, proč nekoupit dveře v supermarketu, 
okna neobjednat přes internet a plot či vra-
ta řešit až později. Ve firmě DWS mají jiný 
názor, kromě prověřené kvality totiž sázejí 
na promyšlenost a řešení, které má hlavu 
a patu. Proč nemít sladěný plot s garážový-
mi vraty? A třeba i s okny a dveřmi?

„Tahle estetická souhra veškerých výplní je 
něco, co si spousta lidí při plánování stavby 
mnohdy jednoduše neuvědomí. Později se to 
samozřejmě těžko dohání. Naším benefitem 
je ale nejen design. V první řadě bych rád 
řekl, že produkty, které nabízíme, patří ke 
špičce ve svém oboru. Dalším plusem a kon-
kurenční výhodou naší nabídky je řešení 
Smart solution – jednoduché a komplexní 
ovládání všech prvků pomocí ovladače nebo 
mobilní aplikace,“ vysvětluje Leoš Vágner, 
jehož firma staví na více než dvacetiletých 
zkušenostech v oboru a referencích od ma-
lého rodinného domu v domovském Hradci 
Králové až po moderní komplexy bytových 
domů v zahraničí.

Bojíte se, jak všechny ty moderní techno-
logie zvládnete ovládat a kdo vám je vůbec 
nainstaluje? DWS svým klientům nabízí 
mnohem víc než jen prodej, který končí pře-
dáním a zaplacením zboží. „Daleko častěji 
s klientem projdeme celý proces – od výběru 
designu, přes specifikaci materiálu až k volbě 
konkrétního produktu, ale ani pak nekončí-
me. Vše, co prodáváme, dokážeme nainstalo-
vat, a protože si za svou práci ručíme, samo-

zřejmostí je záruční a pozáruční servis, který 
sami poskytujeme,“ vypočítává Vágner. DWS 
nabízí kromě dveří, oken, plotů a vrat také 
další produkty, které napomáhají k pohodo-
vému bydlení – vnitřní i venkovní žaluzie či 
rolety, markýzy, branky, brány a další.

Široký výrobní program, který DWS nabízí, 
umožňuje cílit jak na klienty z řad soukro-
mých investorů, tak na architekty, projek-
tanty, stavitelské firmy i podnikatele, kteří 
budují haly, výrobní závody či jiné objekty 
pro komerční provoz. „Ono je to vlastně 
pokaždé to samé – poskytnout to nejlepší 
a nejvhodnější řešení, vyjít maximálně vstříc 
potřebám a pomoct s výběrem. Ovšem kva-
lita a sortiment našich dodavatelů společně 
s našimi zkušenostmi nám skutečně dávají 
možnost nabízet to nejlepší jak pro rodinu, 
která staví dům pro bydlení, tak i firmám, ať 
už investují vlastní peníze nebo staví pro in-
vestora,“ říká Leoš Vágner. 

A co je aktuálně šlágrem v nabídce DWS? 
Komplexní a promyšlená řešení všech výplní 

to jsou samozřejmě také, ale zároveň klien-
ti „letí“ i na pravý opak – na rychlé dodání 
produktu s omezeným výběrem parametrů. 
Typicky jde o interiérové dveře, které DWS 
umí dodat z portfolia výrobce Pol-Skone už 
do 10 dnů! Kdo by se obával, že bude mít na 
výběr jen jeden nebo dva okrajové, nejlev-
nější typy dveří, zmýlil by se. Za necelé dva 
týdny totiž můžete dostat kterýkoliv z nej-
prodávanějších modelů, ať už si vyberete 
jakýkoliv povrch.

Pokud vás naopak straší nekonečná šíře 
všech možných typů a designů dveří či oken 
a nevíte, co je výplň DTD či jestli jsou lep-
ší okna dřevěná nebo hliníková, nezoufej-
te. V DWS preferují osobní přístup, a proto 
každého zájemce nejdříve zvou do svého 
showroomu v Hradci Králové, nedaleko kru-
hového objezdu u ČKD, nalevo od výpadov-
ky na Jaroměř. Razí tu totiž teorii, že první 
službou, kterou můžou poskytnout, je pro-
fesionální poradenství. 

Emil Stelinger

DWS:

Dveřmi i oknem
Znáte pořekadlo o tom, jak někoho vyhodí dveřmi a vrátí se oknem? V showroomu DWS v Hradci Králové byste s touhle 
hrou vystačili nadlouho. Prezentují tady totiž dlouhou řadu modelů dveří a oken. Ovšem vyhazovat vás odtud rozhodně 
nebudou. „Vítáme u nás každého – ať už stavíte rodinný dům, podnikáte ve stavebnictví nebo investujete do stavby 

průmyslové budovy, v naší nabídce pro vás určitě něco máme,“ usmívá se Leoš Vágner, jednatel firmy DWS.

Leoš Vágner
jednatel DWS

podzim 2019



Galavečer NF AQUAPURA

• Prohlídka prodejní galerie PETROF Gallery
• Představení činnosti NF AQUAPURA
• Slavnostní večeře
• Hudební a taneční vystoupení 
• Charitativní dražba

Již 23. listopadu od 18 hodin 
v PETROF Gallery v Hradci Králové.
Z ceny každé zakoupené vstupenky připadne 25% na činnost NF AQUAPURA. 
Děkujeme, že již téměř 10 let spolu s námi pomáháte pacientům s poruchami srážlivosti krve. 

www.galaveceraquapura.cz
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kteří by pro Škodovku realizovali počí-
tačové konstrukce. Pro ně to byla skvělá 
příležitost, která se ještě násobila onou 
euforií doby 90. let. U té firmy v Němec-
ku se skutečně vyškolili, nakonec však 
k otevření pobočky v Česku nedošlo, 
a tak se pánové odvážně rozhodli, že si ji 
otevřou sami. Tak vznikl Swell se sídlem 
v Lázních Bělohradě a posléze i s kance-
láří v Hořicích - v prostorách Kulturního 
domu Koruna, který v současnosti spon-
zorujeme. Mezi Hořičáky se dodneška 
vypráví, jak se tam vždycky dlouho do 
noci svítilo. U svého prvního vzácného 
počítače s konstrukční licencí se střídali 

na směny. Sehnat takový počítač nebylo 
tehdy vůbec jednoduché ani levné. Vzali 
našetřené peníze, popůjčovali si po zná-
mých, a když s těmi miliony přišli v Pra-
ze za dodavatelskou firmou, museli se 
modlit, aby jim koupě toho počítače byla 
vůbec schválena! Pocházel totiž z USA 
a museli jste získat speciální dokument, 
ve kterém jste potvrdili, že na něm ne-
budete vyvíjet embargované produkty 
do zapovězených zemí. To povolení jim 
tehdy kuriózně podepsal sám americký 
prezident G. Bush starší, protože ředitel 
jeho kanceláře měl dovolenou. Dodnes 
ten dokument mají.

Široké úsměvy a hořické trubičky na 
stole. Vítejte v Altranu! Ačkoli spíš 
než jako Altran vás místní znají pod 
značkou Swell. Společnost, kterou 
před 26 lety založila v Lázních Bě-
lohradě trojice nadšených konstruk-
térů. Vzpomínáte ještě na ty úplné 
začátky firmy? 
Já už je znám jen z vyprávění, když jsem 
do Swellu nastupoval, byl na trhu už 14 
let. Na úplném začátku stáli tři muži: Lu-
bomír Drašar, Pavel Krois a Petr Novotný. 
První dva zmínění pánové mi vyprávěli, že 
v roce 1991 náhodou objevili inzerát jedné 
německé firmy, která hledala odborníky, 

HOŘICKÝ ALTRAN:

Žijeme budoucností
Když v roce 1993 začínali, měli jen malou pronajatou kancelář v prvním patře místního kulturáku. Dnes zaměstnávají 
na 240 odborníků a pyšní se titulem jedné z nejrespektovanějších vývojářských společností na světě. Výkonný ředitel 
společnosti Altran CZ Petr Havlík prozradil, jaké byly začátky „hořického snu“ specialistů na vývoj automobilů a co se 

chystá v budoucnu. Neboť budoucnost, to je, oč v Altranu běží především!  

Byznyspodzim 2019
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Se znalostí aktuální situace to zní 
skoro jako takový „český, potažmo 
hořický sen“. Víc jak čtvrtstoletí je ale 
dlouhá doba, firma jistě zažila mnoho 
zlomových okamžiků. Které to byly? 
Neoznačil bych to asi za zlom, ale jeden z dů-
ležitých okamžiků byl rok 2000, kdy se jeden 
ze zakladatelů Petr Novotný se skupinkou 
zaměstnanců oddělil a založili v Hradci Krá-
lové firmu Airon Technic, která se později 
stala součástí španělské skupiny IDIADA. Dá 
se tedy říct, že Swell stál u zrodu obou těch-
to firem. Ještě předtím, a to byl určitě zlom, 
byl rok 1999, kdy pánové koupili v Hořicích 
výrobní halu a začali se věnovat prototypové 
výrobě částí karoserie aut, tedy hlavně ob-
rábění a lisování. Právě stavba prototypů je 
i v rámci naší současné Altran skupiny uni-
kátní. Máme po světě řadu dalších firem, kte-
ré se věnují inženýrskému vývoji, ale zhmot-
nit jej do fyzických dílů umíme jen u nás. 
Dalším klíčovým okamžikem v historii firmy 
byl jednoznačně vznik vývojové a testovací 
zkušebny v roce 2005. Ta vznikla v garáži naší 
tehdejší budovy na náměstí, s prvním strojem 
pro měření základních vlastností materiálů, 
takzvanou „trhačkou“, které jsme potřebovali 
znát pro naše výpočty. Dnes je to špičková 
laboratoř s desítkami technologií, která ve 
své specializaci na testování automobilových 
součástí a díky našim lidem nemá přinejmen-
ším ve střední Evropě srovnání. Zmíním i rok 
2008 a stavbu Centra vývojových služeb, což 
byl do té doby náš nejambicióznější projekt. 
Tehdy jsme ještě netušili, že to je teprve za-
čátek, první etapa výstavby. Dnes už stavíme 
pátou. Protože nám už před pár lety přišlo, že 
těch zlomů máme za sebou požehnaně, ne-
chali jsme si v nedalekém lomu vylomit velký 
pískovcový blok a nechali do něj s místním 
kameníkem vytesat právě otevření vývojové-
ho centra jako memento. Postupně jsme pak 
do něj dotesávali další letopočty. No, a když 
jsme potom spojili síly s Altranem a Swell 
přestal být Swell, nechali jsme vylomit další 
monolit a do něj tesáme dál. Je to hezká pa-
triotická tradice, která do města kamenné 
krásy patří. 

Zaujala mě vývojová a testovací zku-
šebna, co si pod tím představit? 
Víte co, rovnou vás naučím dívat se na auto 
jinak! Na jeho jednotlivé díly, za kterými 
je spousty vývoje a dobrodružství, než se 
s nimi jako řidička a uživatelka auta setká-
te. Třeba takové zpětné zrcátko. Dnes už 
vám nepřijde divné, že se za jízdy netřese, 
že si ho zevnitř můžete páčkou nastavit 
stejně dobře v horku i mrazech. Ale aby 
to tak skutečně bylo, musí nejprve projít 
řadou testů. Musíte se někdy přijít k nám 
do zkušebny podívat. Když jedete, auto se 

třese, ať už vlivem motoru nebo vozovky, 
to je holý fakt. Tyto vibrace se přenášejí 
na všechny díly v autě, i na to zrcátko. My 
tuto situaci testujeme na tzv. shakerech – 
pro vaši představu jde o takový obrovský 
obrácený reproduktor, na který zrcátko 
upevníme a postupně testujeme všechny 
možné frekvence, které může při provozu 
zažít. S pomocí laseru pak zjišťujeme, zda 
a kdy se chvěje. To jsou důležité vstupy 
do jeho konstrukce – někde se musí ubrat 
hmotnost, jinde vyztužit, aby byl výsledek 
stoprocentní. Vaše zrcátko to musí zvlád-
nout jak na Sibiři, tak na Sahaře, a to v zcela 
nezměněném stavu. Testují se kličky nebo 
zámky dveří, ovládací síly nastavení loketní 
opěry nebo sklopení sluneční clony, včet-
ně odsunutí krytky toho malého šikovného 
zrcátka, které ženy dobře znají. To vše běž-
ně v autě berete do ruky, aniž vás cokoliv 
zaskočí nebo překvapí. Vše jde přirozeně 
hladce, ať už je auto vymrzlé nebo stojí celý 
den na slunci. A to je výsledek mnoha testů 
a vylepšování u každého modelu vozu. 

A co takové změny teplot? Ty také 
testujete?
Počasí je samostatnou kapitolou. Všechny 
díly v autě musí vydržet mráz, horko, déšť, 
sníh, prach z cest nebo vodní trysky a kar-
táče v myčce. Pro tyto testy používáme kli-
matické komory, které dokážou simulovat 
hluboké mrazy i úmorná vedra nebo slu-
neční záření. Máme tu i laboratorní myčku 
a další zařízení, kterým s humorem říkáme 
vodní atrakce. Testuje se také stálost barev 
nebo otěruvzdornost materiálů v interiéru. 
Ty se nesmějí odřít používáním stejně jako 
třeba kvalitní pohovka. Neexistuje, aby ča-
sem vybledly či zkřehly. Musejí snést polití 
agresívní limonádou, kontakt s krémem na 
opalování nebo dítko, kterému se v autě 
udělá špatně. Na to vše existují standardi-
zované testovací chemikálie. Jednotlivé díly 
procházejí emisními a dokonce i čichovými 
testy, zda se z plastů v interiéru neuvolňují 
pro posádku potenciálně nepříjemné a ne-
žádoucí výpary. Zkrátka mnoho pečlivé 
laboratorní práce. I proto u nás v materiá-
lové zkušebně pracuje mnoho žen. Umíme 
tu také v rámci testování úspěšně urychlit 
proces opotřebení jednotlivých dílů v autě. 
Co se může ulomit používáním za 10 let, tu 
odhalíme už za pár dní. Je to nesmírně zají-
mavý obor, ve kterém se snoubí část virtuál-
ního vývoje a oblast oněch klukovských snů 
– je to takové lego pro velké kluky i holky. 

Vašim prvním klientem byla Ško-
da Auto. Jak na spolupráci s tímto 
prestižním gigantem zakladatelé 
vzpomínali? 

Většinou nadšeně, vždy s velkým zau-
jetím. Prvních 10 až 15 let byla dokonce 
našim jediným klientem. Byli chytří a na-
učili se velmi rychle dělat to, co Škodovka 
zrovna potřebovala. Tím, že neusnuli na 
vavřínech a rostli dál, mohli jí nabízet víc 
a víc, až do roku 2009, kdy dorazila krize. 
Já jsem nastupoval do firmy v roce 2007 
jako jeden z obchodníků a tehdy jsme se 
začínali naplno rozkoukávat po jiných 
klientech. Když si vzpomenu na osudný 
rok 2009, tak právě se Škodovkou se nám 
vlivem krize propadly obchody o polovi-
nu. Byla to pro firmu těžká zkouška. Mu-
seli jsme přistoupit ke všem dostupným 
opatřením vedoucích k přežití, řada za-
městnanců byla doma za sníženou mzdu. 
Naprosto skvělým zjištěním pro nás však 
bylo, že až na výjimky se všichni vrátili! 
To byl jeden z okamžiků, kdy se mi po-
tvrdilo, že jsme firmou s velmi pevným 
jádrem těch nejlepších lidí. Možná to zní 
jako klišé, ale Altran je skutečně firmou, 
která stojí na lidech. Na skvělých lidech!   

Ať se pořád jen neohlížíme, co čeká 
Altran v budoucnu? 
Čeká nás spousta krásných aut, na kte-
rá se můžete těšit. Tím, že pracujeme na 
vozech, která budou jezdit až za tři roky, 
žijeme trochu napřed. Čeká nás rozvoj 
v Mladé Boleslavi, v létě jsme tam otevřeli 
nové vývojové centrum hned vedle Ško-
dovky. Předpokládám, že budeme růst 
především personálně, těšíme se na nové 
kolegy! V Hořicích jsme oproti tomu začali 
stavět další novou halu, která bude úplně 
dokončena v květnu příštího roku a její 
součástí bude další rozvoj zkušebny a spe-
ciálních přípravků. V oblasti stavby proto-
typů směřujeme k větším celkům, jako jsou 
třeba celé kapoty nebo celé dveře. Je také 
možné, že z toho silného proudu, kterého 
jsme díky spojení s Altranem součástí, se 
staneme dílem něčeho ještě většího. V létě 
totiž Altran vstoupil do jednání s Capgemi-
ni, globálně největší společností v oblasti 
IT. Je tedy možné, že se staneme součástí 
čtvrtmilionového inženýrského celku, jenž 
bude přetvářet svět v digitální technologie. 
Osobně si však pořád myslím, že bude po-
třeba onen fyzický produkt, protože člověk 
je živá bytost a speciálně při přepravě po-
třebujeme kolem té živé bytosti schránku. 
Musí být bezpečná, krásná, užitečná a jak 
bude vypadat, tak na to se můžete jen těšit! 
Určitě i my v Altranu na tom budeme mít 
svůj podíl. Jsme součástí vývoje a svým dí-
lem měníme budoucnost.

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík 

podzim 2019



grafický design
multimédia
online média
tiskové služby
marketing & PR

www.fifty-50.cz

Gloria 
Musealis 

2013

Hlavní město cyklistů  
Cena cyklistického  

marketingu 2014 

Musaionfilm  
Černý Janek  

2014

Nejlepší regionální  
marketingový produkt 

v cestovním ruchu 2014



Turist propag  
2016/2017

Tourregionfilm  
2017

 Cena vládního výboru  
pro osoby se zdravotním  

postižením 2017

 Zlatý erb  
2019



100

Byznys

MOUNTFIELD HK BUSINESS CLUB:

Patron partnerů 
hradeckého hokeje
Už třetím rokem se o partnery hradeckého hokeje z řad komerčních subjektů i veřejného života aktivně stará Mount-
field HK Business Club. Kromě celoroční péče a pravidelných akcí pro členy patří do společného kalendáře příznivců 

extraligového týmu Mountfield HK také večer před startem nové sezóny, který se letos konal 3. září.

Pozvání přijala řada významných osobností veřejného života včetně primátora Alexandra Hrabálka (vpravo).

podzim 2019
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Prezident Mountfield HK Business Clubu Martin Soukup k tomu říká: „I přes hektickou 
dobu, kterou si ovšem někdy sami ještě víc zrychlujeme, je potřeba se občas zastavit, potká-
vat se s přáteli, kteří mají podobné zájmy a vytvářet síť kontaktů, které pomáhají. To je náš 
Mountfield HK Business Club.“ Ve fotografiích se ohlížíme za zářijovým večerem. 

(red) 

foto: archiv Mountfield HK Business Club

inzerce

Byznys
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Co je podle vás aktuálně největším 
problémem firem?
Jednoznačně je to nedostatek pracovních 
sil a také úprava pracovního práva v České 
republice. Právní úprava v zákoníku práce 
je velmi nepružná a zaměstnavatelům ne-
umožňuje velkou flexibilitu a řekl bych, že 
dost jednoznačně chrání zaměstnance. To 
samozřejmě není špatně, zájmy zaměstnan-
ců jsou oprávněným nárokem a zákoník prá-
ce je musí reflektovat. Na druhé straně se 
ovšem často zapomíná, že by zákoník práce 
měl být zrovna tak oporou pro zaměstna-
vatele, nástrojem organizace pracovních 
vztahů a také, jako každý zákon, bičem na 
všechny nepravosti. Určitě to není tak, že by 
zaměstnavatel byl pouze povinen a zaměst-
nanec naproti tomu jen oprávněn. Na obou 
stranách pracovního vztahu vznikají povin-
nosti i nároky. Jako současný problém číslo 
jedna bych ovšem zdůraznil přetahování za-
městnanců a s tím související problémy.

Co si pod tím představit?
Nedostatek pracovních sil samozřejmě 
způsobuje to, že se firmy přetahují o za-
městnance, a tak jsou na trhu práce zcela 
běžné i situace, kdy zaměstnanec odejde 
ze současného zaměstnání na nové místo, 
aniž by dodržel výpovědní dobu. Tím se 
dostáváme k tomu, co jsem popisoval před 
chvíli, tedy že dodržovat zákoník práce 
musí obě strany. I takovéto situace, kdy se 
zaměstnanec chová problematicky k za-
městnavateli, od kterého odchází, pro naše 
klienty musíme řešit. 

Často se hovoří o přemíře kontrol 

a inspekcí ze strany úřadů a dalších 
institucí v českém prostředí. Můžete 
to potvrdit?
To množství je někdy opravdu zarážející. 
Ostatně kontroly jsou další velké téma, kte-
rým se společně s našimi klienty zabýváme. 
Mám velkou radost, že se nám daří naše 
klienty provádět kontrolami bez toho, aby 
dostali pokutu či sankci. Podnikatele kont-
roly samozřejmě straší, ovšem ne proto, že 
by měli černé svědomí, ale spíše se obávají 
jejich složitosti, komplikovanosti a nesrozu-
mitelnosti, a především vlastně nevědí, jak 
se při nich chovat, jaké jsou jejich povinnosti 
a na druhé straně také jejich práva. A kont-
rol je nyní opravdu hromada. Od inspekce 
práce až po životní prostředí.

Životní prostředí je takový problém 
pro podnikání?
Celosvětově i v České republice je otázka ži-
votního prostředí velkým tématem a v pod-

statě je to tak správně – chránit životní 
prostředí a pečovat o něj. Ovšem leckdy se 
dobrý úmysl trochu zvrtne. Naši klienti musí 
mnohdy investovat do potřebných techno-
logií i desítky milionů, protože nastavené 
regulace jsou čím dál přísnější a náročnější 
na splnění. Také proto jsem rád, že členem 
týmu naší pobočky v Hradci Králové je JUDr. 
Tereza Snopková, Ph.D., která pro klienty 
řeší právě řízení před Českou inspekcí ži-
votního prostředí a související otázky re-
gulace v této oblasti, od dopadů provozu na 
životní prostředí až po imisní limity. 

Z toho, jak současnou situaci v čes-
kém podnikatelském prostředí popi-
sujete by se zdálo, že je snad někdy 
lepší firmu prodat…
Ano, někdy i nad tím podnikatelé přemýš-
lejí. (smích) Protože ono by se to nejen tak 
zdálo, ale bohužel tomu mnohdy i tak je. 
Tady vám mohu upřímně říct, že aktuálně 
je situace na trhu firem taková, že se naku-
puje ve velkém a transakční poradenství je 
znovu na vzestupu. Z právních a daňových 
prověrek, které pro klienty provádíme pak 
vidím, že se velmi zlepšuje situace v pod-
nicích co do připravenosti k prodeji. Ně-
kdy je to samozřejmě i důsledek nyní často 
skloňované generační výměny ve firmách, 
respektive nemožnosti přechodu řízení fir-
my z generace zakladatelské na generaci 
nástupnickou, kdy současně nelze nebo se 
nepodaří předat řízení firmy někomu mimo 
rodinu vlastníků a do hry pak přichází pro-
dej firmy. Také v takových situacích jsme 
naším klientům oporou. 

(red)

ARROWS ADVISORY GROUP:

Advokát, nejlepší 
přítel podnikatele

„Podnikatel, ten se má!“ Také jste to už zaslechli? Možná ano a možná to slyšel i leckterý podnikatel, který si u toho 
pomyslel, že by svůj život a starosti související s prací každému aspoň na pár měsíců přenechal na zkoušku. „Hroma-
da kontrol, zákoník práce chránící zaměstnance, nezbytné investice do technologií, nutnost vypořádat se s regulací… 
Takový je dnes život podnikatelů v České republice a my jim pomáháme hájit jejich práva,“ říká v rozhovoru o největších 
trablech podnikání a současné náladě v podnikatelském prostředí JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., společník advokátní kan-

celáře ARROWS zaměřené na právní a daňové poradenství pro korporace a podnikání.
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ní flowerboxy, ideálně ze stabilizovaných, 
trvanlivých růží, které vám vydrží krásné 
tři až pět let. Stále vypadají jako čerstvě 
utržené a z jednorázového daru se tak stá-
vá trvalá dekorace, připomínka,“ říká maji-
telka Květinového studia La Vital v Hradci 
Králové Lucie Vitíková. Dogmata padají i co 
se barevnosti týče, ani v nejmenším se ne-
musíte omezovat na klišoidní rudé květy, 
růžové, bílé nebo snad modré. E-shop La 
Vital má v nabídce i krémový odstín, fialo-
vou nebo meruňkovou barvu růží. 

Ovšem jak známo, v životě nás občas po-
tkávají chvíle, kdy je drahou polovičku 
potřeba potěšit o trochu víc. I na takové 

K svátku, narozeninám, výročí, z lásky nebo 
jen tak pro radost. Existuje snad špatný 
důvod k tomu obdarovat ženu květinou? 
V La Vital na to mají stejný názor a jejich 
květinový internetový obchod je vám tak 
otevřen se širokou náručí! Vybírat můžete 
z rozsáhlé nabídky kytic, vazeb, dekorací 
a květinových boxů včetně milých dárků 
uvnitř. Vaší fantazii nechť se meze nekla-
dou! Jenže znáte to, čím pestřejší nabídka, 
tím složitější výběr. Zjistili jsme proto za 
vás, co aktuálně nejvíc frčí! 

„Klasikou jsou pořád růže. Už dávno se však 
nemusíte omezovat jen na ty řezané s dlou-
hými stonky, pořád oblíbenější jsou luxus-

momenty je však květinový e-shop hele-
mesekytkynese.cz připraven. V takových 
případech klikejte na položku „Květinové 
boxy s dárkem uvnitř“ a pak už jen volte, jak 
moc se chcete vyvolené omluvit či vlichotit. 
Zvítězí lahev kvalitního vína, sektu, čokolá-
da nebo makronky? Na vyžádání vám však 
v La Vital do vybrané květinové nádhery 
ukryjí cokoli – luxusní šperk, parfém nebo 
třeba hodinky. Zkrátka a dobře - skvostný 
dárek 2v1, absolutní win-win! 

Pořád je vám to málo? Pořád je to příliš kla-
sická a málo originální nabídka, která nedo-
sahuje kvalit vaší drahé? Nezoufejte, pořád 
to ještě není vše! Květinový e-shop heleme-
sekytkynese.cz totiž nabízí i skutečně ne-
tradiční kytice a vazby. Objednat si tak mů-
žete například kytici růží černých jako noc, 
plnou prvotřídních uzenin či zeleninových 
pamlsků. Na pompézní kytici ze zázvoru, 
papriky, pórku, česneku a jarní cibulky do-
poručujeme podívat se hned teď, na tako-
vou rozhodně jen tak nezapomenete! Je libo 
něco osobnějšího? Co takhle květinový box 
ve tvaru začátečního písmena jména adre-
sátky? I takové v nabídce spolehlivě objevíte. 

Dost však bylo lákavých slov, nejlépe se 
stejně přesvědčíte sami. Snad jen poslední 
rada na závěr – pánové a dámy, nezapo-
meňte k doručované kytici připojit vzkaz! 
Nejenže ho máte od La Vital ke každé ob-
jednávce zdarma, ale obdarovaná či obda-
rovaný bude navíc bezpečně vědět, komu 
na závěr dne skočit kolem krku. O to se 
přece ochudit nenecháte! 

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík

Design, móda & krása

Majitelka La Vital Lucie Vitíková

KVĚTINOVÉ STUDIO LA VITAL:

Heleme se, 
kdo to kytky nese!

Ženu ani květinou neuhodíš. A  rozhodně nerozesmutníš! Věnujte jednu právě té své milované - mamince, 
sestře, partnerce či kamarádce. Hezky se vzkazem a  doručením z  „ručky do ručky“ jako ve filmu! Přesně 
takový pocit výjimečnosti můžete své vyvolené dopřát i  v  Hradci Králové. A  přitom stačí jen pár kliknutí  

na www.helemesekytkynese.cz – internetovém obchodu známého Květinového studia La Vital.
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Božské rituály  
pro krásu 

Letošní léto jste si užila. Hodně užila! Slunce vás líbalo pravidelně po lících, na krku i čele a nejen tam. Výsledkem však může 
být suchá, napjatá pokožka mdlé barvy nebo hůře – plná pigmentových skvrn. Nezoufejte, v královéhradeckém Estetickém 
laserovém centru Estela jsou připraveni! S přicházejícím podzimem si pro vás přichystali sérii luxusních pečujících rituálů 

„after sun care“, při kterých si nejen báječně odpočinete, ale zároveň své pokožce dopřejete tolik potřebnou kúru!

pečujícím rituálům v duchu after sun care. 
Připravili jsme pro naše klientky celkem tři 
procedury, přičemž každá z nich se přímo 
zaměřuje na řešení těch nejčastějších pro-
blémů, které pokožku po letní sezoně sužují: 
dehydratace pleti, sluneční hyperpigmen-
tace a péče o citlivé oční okolí, které snáz 
podléhá vzniku vrásek. Všechny procedury 
jsou maximálně relaxační v délce 75 minut.“

Estela tak díky této nabídce profesionálního 
dermatologického ošetření výrazně rozšiřuje 
portfolio svých procedur, jako je chemický 
a enzymatický peeling. O královské hýčká-

ní vaší pleti se kromě rukou profesionála 
postarají přípravky vysoce kvalitní lékařské 
kosmetiky z Velké Británie Medik8. „Jedná se 
skutečně o ty nejúčinnější produkty, které jsou 
na trhu k dispozici,“ doplňuje Petra Velichová. 

A o jaké procedury v rámci rituálu „after sun 
care“ tedy půjde? Jak již bylo řečeno, vybírat 
můžete ze tří typů: Hydrating care, Brigh-
tening care a Rejuvenating care. Hydrating 
care potěší každou ženu, kterou trápí suchá, 
sluncem unavená pokožka se sklony k šu-
pení a vzniku dermatóz. Brightening care 
se zase perfektně hodí pro každou, která po 

Stejně jako zima, i léto je pro naši pokožku 
extrémní záležitostí. Ostré sluneční paprs-
ky, věčné působení chlorované a slané vody 
si na pleti vybírá svou daň různě: červená-
ním, rozšířenými žilkami, flíčky, pupín-
ky. Pokud i vy na své tváři pozorujete, že 
po prázdninách není tak úplně v kondici, 
máme pro vás tip, jak „letní škody“ efek-
tivně napravit a užívat si opět svěží, zářivé, 
barevně sjednocené pokožky plné života. 
Díky hradecké Estele je navíc cesta k vy-
touženému cíli víc než příjemná, což po-
tvrzuje i certifikovaná terapeutka centra 
Petra Velichová: „Letošní podzim věnujeme 
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HYDRATING CARE

Rituál oslavující čerstvost a plnost, ze které se 
můžete po proceduře těšit a zároveň se ra-
dovat ze znovuzískané hydratované pokožky!

Ideální pro vás, které trápí:
-    dehydratovaná a sluncem unavená pokožka
-   citlivá a reaktivní pokožka s nelepšícím 

se pocitem suchosti
-   pokožka se sklonem k šupení a tvorbě 

dermatóz

Délka procedury: 75 minut
Ideální a dlouhotrvající hydrataci dodáme 
vaší pokožce aplikací alespoň 3 procedur.

BRIGHTENING CARE

Rituál pomáhající sjednocení barevného 
tónu pleti s aplikací účinných depigmen-
tačních látek v rukou profesionála!

Ideální pro vás, které trpíte:
-  více či méně výraznými pigmentovými 

skvrnami
- nesjednocenou barvou pleti
- mdlou pokožkou „bez života“

Délka procedury: 75 minut
Pro redukci výraznější pigmentace dopo-
ručujeme proceduru vícekrát zopakovat 
v kratších časových úsecích.

REJUVENATING CARE

Rituál přinášející znatelné omlazení pleti, 
který se zaměřuje nejen na problematické 
partie oblasti očí, ošetření se týká také krku. 

Ideální pro vás, které sužují:
-   první známky stárnutí (skvělé i jako pre-

vence pro ženy 30+)
-  hlubší vrásky spojené se suchou pokož-

kou
- mimické vrásky okolo očí 

Délka procedury: 75 minut
Redukci linií vrásek očekávejte po 3 apli-
kacích.
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inzerce

slunění řeší nepěkné barevné stopy na ple-
ti - hyperpigmentaci, trápí ji obecně barevná 
nejednotnost pokožky a její celkový mdlý zjev. 
Rejuvenating care pak ocení dámy, které tou-
ží po omlazení pleti, především v kritických 
partiích očí. „U každého rituálu doporučujeme 
minimálně tři opakování pro zajištění opravdu 
dlouhotrvajícího efektu. Konkrétně u Rejuve-
nating care již skutečně po třetím ošetření po-
znáte znatelnou redukci drobných mimických 
i hlubších vrásek spojených se suchou pokožkou. 
Perfektně se tato procedura hodí i jako preven-
tivní ošetření proti vráskám pro ženy nad 30 
let,“ dodává s úsměvem Petra Velichová. 

Tak, dámy, plán na letošní podzim je jas-
ný! Odpočinek a kvalitní péče budiž naším 
společným mottem pro nadcházející roč-
ní období. Už teď navíc můžeme prozra-
dit, že podzimní nabídkou rituálů v Estele 
rozhodně nekončí. Na zimu chystají nové, 
tentokrát v duchu Intensive Winter Cure. 
Výjimkou nebude ani jaro. Na to si ještě 
nějaký ten pátek počkáme, rozhodně se ale 
máme na co těšit! Tedy, na viděnou v če-
kárně Polikliniky III na Benešově třídě, kde 
estetické laserové centrum sídlí. 

Michaela Zumrová
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Fenomén Dior 
Co se vám vybaví, když se řekne Dior? Ikonická Rouge 999, Eau de Cologne Fraiche, obrovský 
klobouk nebo široká sukně? Ačkoli nositel tohoto jména, geniální návrhář a vizionář nečekaně 
zemřel už před 62 lety, jeho odkaz nepřestává uchvacovat. A to nejen ve světě módy.
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Christian Dior. Francouz, Vodnář a nena-
pravitelný milovník sladkého. Také ote-
vřený homosexuál, jehož zběsilý životní 
styl ho přivedl v dvaapadesáti nečekaně do 
hrobu. Ale začněme hezky popořádku… 

Christian se narodil 21. ledna 1905 v Nor-
mandii jako druhé dítě zámožného tovární-
ka Maurice Diora. Když mu bylo pět, přestě-
hovali se do Paříže. Přestože nikdy netrpěl 
nouzí a prožíval klidné dětství, v rodině pří-
lišné pochopení pro svou osobnost neměl. 
Bratr Raymond ho soustavně šikanoval, otec 
tlačil do kariéry diplomata. Když se mla-
dý Christian ohradil, že chce život zasvětit 
umění, tvrdě narazil. U obou. Na přání ro-
dičů se tak nakonec vydal studovat politi-
ku, avšak možná i kvůli vrozenému odporu 
k podobným aktivitám, se v oboru nikdy 
neuchytil. Aby si vydělal na živobytí, ski-
coval portréty a prodával je za domem. Ve 
třiadvaceti se mu však podařilo otce umlu-
vit a díky jeho finanční pomoci si Christian 
otevřel malou uměleckou galerii. Dlouho se 
z ní však netěšil, vlivem hospodářské krize 
zkrachovala už po třech letech. V šestadva-
ceti tak Christian začínal znovu od nuly, od 
dráhy umělce už však neupustil. 

Ještě před válkou pracoval u návrháře Ro-
berta Piqueta, později narukoval. Když pak 
v roce 1942 z armády odešel, nechal se za-

Dům v Normandii, kde Christian Dior s rodinou bydleli a později trávili léto. Dnes tu sídlí jeho muzeum. 

podzim 2019
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městnat u návrháře Luciena Lelonga a na-
vrhoval šaty pro manželky elitních nacistů 
a francouzských kolaborantů. Jeho sestra 
Catherine přitom byla ve stejnou dobu člen-
kou francouzského odboje, zajalo ji Gestapo 
a válku prožila v koncentračním táboře Ra-
vensbrück. Christian na její počest později 
pojmenoval svůj první parfém - Miss Dior. 

Hned po válce se mu s finanční pomocí 
jeho mecenáše, textilního krále Marcela 
Boussaca, který ve své době patřil mezi 
nejbohatší muže Francie, podařilo otevřít 
první módní salon. V něm se Dior sna-
žil navázat na předválečný francouzský 
luxus. Zatímco konkurence se ženám, 
které po válce bojovaly s nedostatkem 
látky, snažila vyjít vstříc „úspornější-
mi“ modely, Dior se odmítal omezovat. 
Jeho první kolekce, kterou představil 12. 
února 1947 v Paříži, proto vzbudila velký 
rozruch - někteří jej kritizovali, že ženy 
obléká do tapet, většina dam se ho ale za-
stávala, protože jim vracel pocit skutečné 
ženskosti. Typickým podpisem se staly 
úzká ramena, vosí pas, zdůrazněná prsa 
a dlouhá, široká sukně. Christian Dior se 
tak stal idolem nové generace a králem 
„haute couture“. Jeho modely chtěli mít 
všichni, a kdo si je nemohl dovolit, sna-
žil se je okopírovat z levnější látky. Ješ-
tě nikdy nebyla touha po módě tak velká 

jako s jeho příchodem na scénu. Na kaž-
dou novou kolekci ženy netrpělivě čeka-
ly. Dior se stal oblíbeným návrhářem jak 
hvězd v Hollywoodu, tak v politice. Každá 
linie, ať už to byl „New look“ či „Ligne Co-
rolle“ byly zaručený hit. Během 12 let roz-
šířil své podnikatelské aktivity do 15 zemí 
a zaměstnával na dva tisíce lidí. Mezi nimi 
i mladého Francouze, jehož jméno budete 
znát určitě – Yvese Saint Laurenta. 

Jen s oblečením se však nespokojil, spo-
lu s první kolekcí uvedl i svou první vůni, 
již zmiňovanou Miss Dior. V pořadí dru-
hou pak byla vůně Diorama, která vznikla 
o dva roky později a pro značku Dior ji 
vytvořil Edmond Roudnitska. Hotový pře-
vrat ve světě vůní pak nastal v roce 1953, 
kdy spatřila světlo světa Eau de Cologne 
Fraiche - první unisex vůně v dějinách. 
Snem Diora byl údajně i parfém založe-
ný na vůni milovaných konvalinek. Ten si 
splnil s Diorissimem. 

Dior je však pojmem i v dekorativní a pe-
čující kosmetice – ikonické číslo 999 na-
jdete u rtěnek, laků na nehty, tvářenek 
i lesků na rty. Jeho příběh přitom vychází 
z roku 1953, kdy se Christian Dior snažil 
najít perfektní odstín rudé rtěnky, kterou 
by jeho modelky vynesly na přehlídkové 
molo. Žádnou takovou opravdu dokonale 
rudou rtěnku nenašel, a tak vytvořil dva 

odstíny – Rouge Dior 9 a Rouge Dior 99. 
Jejich spojením posléze vznikla Rouge 
Dior 999, která údajně sluší úplně každé!   

Diorův život hluboce poznamenal hek-
tický životní styl, prokládaný neustálými 
hádkami a konflikty s rodinou, která ni-
kdy nepřijala fakt, že je gay. Špatné vztahy 
měl zejména se svým bratrem Raymon-
dem, který ho v dětství zavíral do tmavého 
sklepa. Naopak v oblibě měl svou neteř, 
Raymondovu dceru Françoise. Z té se však 
před válkou stala nadšená přívrženkyně 
nacismu. Podle francouzského dědického 
práva měl sice po Diorově smrti (protože 
neměl děti ani žijící rodiče) jeho majetek 
dědit bratr, ale v souvislosti s vleklými 
spory se Christian rozhodl svou rodinu 
dobrovolně vydědit.

Christian Dior zemřel na dovolené v Itá-
lii v říjnu 1957 na srdeční selhání. Někte-
ré prameny uvádějí, že se tak stalo, když 
večeřel rybu, jiné, že při karbanu, další 
přisuzují srdeční slabost divokému sexu. 
Faktem však je, že mu tehdy bylo pou-
hých dvaapadesát. Po jeho smrti se stal 
uměleckým ředitelem módního domu 
jeho někdejší učedník Yves Saint Laurent 
a značku Dior de facto zachránil před 
krachem.

Michaela Zumrová
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K-Triumf Resort
hotel, restaurace, wellness

Hustířanská 209, Velichovky
www.k-triumf.cz

R E S O R T
-

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

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

ARROWS advisory group
komplexní právní služby

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

Studio La Vital
květinové studio

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

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

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

DWSolution s.r.o. 
Doors & Windows solution

Náchodská 607, Hradec Králové
www.d-w-s.cz

Zámek Dobřenice
Místo pro vaši svatbu

Dobřenice 1 , Dobřenice
www.zamekdobrenice.cz

Obuv Dapi
dámská a pánská obuv, kabelky a doplňky

Malé náměstí 129, Hradec Králové
www.dapi.cz

V HRADCI KRÁLOVÉ: Alin - moderní byt - Gočárova třída 1208/21 • ARROWS advisory group - Klicperova 1266/1 • Assenza Café & Tapas - Švehlova 
443 • Ateliér salon dagmar popová - Klicperova 263 • Bikero - nám. 5. května 835/10 • BISTRO u dvou přátel - Soukenická 55, Pivovarské náměstí 
• Café Local - Švehlova 307 • Dapi - Malé náměstí 129/1 • Estela estetické laserové centum - E. Beneše 1549 (budova Polikliniky III) • f.privée - 
Brněnská 375/2 • FiftyFifty kreativní agentura - Lesní 2080/6a • Filharmonie Hradec Králové - Eliščino nábřeží 5 • Fit4Fun Flošna - Malšovická 
779/2 • FitStyle - Šafaříkova 666 • Fly Zone Park OC Atrium - Dukelská tř. 1713/7 • Galerie Café - Úzká 138/13 • Galerie moderního umění - Velké 
nám. 139 • Hodiny Dědič - Švehlova 307/3 • Kadeřnický salon Perfekt - Víta Nejedlého 1100 • Kadeřnictví Jeaniss - Jana Pospíšilová - Balbínova 
1261 • Kadeřnictví Viktor Borčický - Tomkova 620/20 • Kavárna Cross Café - Gočárova tř. 20, Hradecká 1250/2, Dukelská tř. 1713/7 (OC Atrium) • 
Knihovna města Hradce Králové - Wonkova 1262/1a • Kosmetický salon Cosmeo - K. H. Máchy 749 • Květinové studio La Vital - Svitavská 1814/2 
• Miele Center Vlášek - Mrštíkova 2140/11 • Muzeum východních Čech – kavárna - Eliščino nábřeží 465 • Oční klinika Visus - E.Beneše 1549 
(budova Polikliniky III) • Oční optika Styl - Švehlova 366/9 • OlfinCar - Na Rybárně 1670 • Paradis Fashion - Úzká 138/13 • Polstrin Design - Pražská 
tř. 685/15 • ProSpánek - Pilnáčkova 357 • Restaurace Aquarium - Rybova 1901/14 • Restaurant Na Statku - Pražská 29/146 • Salon AfroDité - 
Šafaříkova 581/4 • Starbucks - Brněnská 1825/23a (Futurum) • Stratos Auto BMW - Březhradská 195 • Taneční studio T-BASS - Gagarinova 844 
• Technologické centrum - Piletická 486/19 - Letiště • TopStyl boutique - Masarykovo náměstí 391/13 • Unicredit Bank - Ulrichovo nám. 854/1 • 
Veronika Ladická - kosmetické studio - Wonkova 385/28 • Vinárna Boromeum - Špitálská 183 • Vinotéka u Mazlíka - Rybova 1904/2

V PARDUBICÍCH: AMSalon - Smilova 308 • Café Bajer - Tř. Míru 763 • Cross Café - Tř. Míru 110 • Čokoláda Café Bajer - Zelenobranská 2 • Dapi - Třída 
Míru 71 • Elektro Vlášek - Pernerova 2802 • f.privée - Čechovo nábřeží 1790 • Fine Fitness - Jindřišská 276 • France Car - Dražkovice 156 • Krajská 
knihovna v Pardubicích - Pernštýnské nám. 77 • Mlsoun Pardubice - Smilova 337 • Pekárna Optimista - Automatické mlýny • Perník Janoš - Věry 
Junkové 306 • Boutique Paradis Fashion - Sladkovského 767 • Prosekárna - Třída Míru 420 • ProSpánek - S. K. Neumanna 2869 • Východočeské 
muzeum v Pardubicích - Zámek č.p. 2

NA DALŠÍCH MÍSTECH VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH: Infocentrum Revitalizace Kuks - Kuks 72 • Restaurace Baroque - Kuks 57 • Baroque 
ve dvoře - T. G. Masaryka 80, Dvůr Králové nad Labem • Baroque dvoreček - Revoluční 79, Dvůr Králové nad Labem • Baroque u tří růží - Růžová 2, 
Broumov • Oční klinika Visus - Manželů Burdychových 325, Červený Kostelec; Pulická 99, Dobruška; Pod Branou 331, Kostelec nad Orlicí; Němcové 
738, Náchod; Dobrušská 356, Opočno; 17. listopadu 291, Police nad Metují; Bratří Čapků 773, Úpice • Cafe 59 ® - Tyršovo nám. 299, Choceň • Café 
Orangerie - Pražská 1, Chlumec nad Cidlinou

Kde najdete 

TopStyl boutique
dámský a pánský boutique

Masarykovo náměstí (naproti kašně), 
Hradec Králové, www.topstyl.cz



Smím nosit?

Masarykovo náměstí a Švehlova ulice 321, Hradec Králové
www.topstyl.cz

dámský a pánský boutique

Široký výběr společenských šatů, obleků a smokingů.




