








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 

podzim 2019



28

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
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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



Ještě toho nemáte dost?  
Vyzvedněte si zdarma tištěné číslo 

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

Seznam distribučních míst naleznete na:  

www.qmag.cz/distribuce


