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Zleva: Jana Zbořilová, Monika Staňková a Michaela Zumrová

Milé a milí, promrzlí či zahřívající se, 

když jsme v redakci začali pracovat na tomhle vánočně-novoročním, prostě zimním Quartieru, bylo září. Venku 
ještě vládlo léto, sluníčko bylo při síle a svítilo hned od rána, ale my už začali žít Vánocemi. Daleko byly podzimní 
plískanice a škrábání zamrzlých skel.

Ale nedalo se nic dělat, museli jsme se dát do práce. A tak jsme začali porcovat kapra, vzpomínat na nejlepší 
vánoční filmy, sepisovat tradice zimního období, objevovat neznámá fakta o Vánocích, vybírat tipy na dárky… 
prostě jsme se naplno naladili do vánočna. A protože zima nejsou jen Vánoce a s novým Quartierem musíte 
vystačit až konce února, nezapomněli jsme ani na další zimní radovánky. Tak například pro vás máme skvělý 
plán pro výlet na hory, který si užijete, i když nelyžujete. Pokud chcete vyrazit dál než do Krkonoš nebo do Alp, 
pozveme vás za magickou atmosférou karnevalu do italských Benátek. K tomu v Quartieru samozřejmě najdete 
spoustu dalšího zajímavého čtení o tématech, osobnostech a místech, která za to stojí.

Přejeme Vám, aby Vaše letošní Vánoce byly klidné i veselé, tradiční i neobyčejné, ale hlavně šťastné a pohodové 
a aby Vás v novém roce 2020 provázelo jen to dobré. My se o to budeme snažit, seč nám našich 4x 112 stran 
ročně bude stačit!

 
 
Vaše 
 
Monika Staňková & Jana Zbořilová 
vydavatelky magazínu
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Říkali jsme si, že alespoň jednou za rok vy-
jedeme za hranice našeho „mateřského“ 
Hradce Králové a přivítáme nové vydání 
Quartieru pro změnu zase na jiném místě 
ve východních Čechách. Tentokrát padla 
volba na podzimní – narozeninové – číslo. 
A že to byla volba skvělá, můžeme s jisto-
tou potvrdit! Už třetí narozeniny našeho 
magazínu a zároveň jeho v pořadí 13. čís-
lo jsme oslavili v nádherných prostorách 
K-Triumf resortu ve Velichovkách. Nechy-
běly tváře podzimního vydání architektka 
Helena Dařbujánová s dcerou Žofií, vyni-
kající jídlo, dort ani privátní prohlídka re-
sortu s jeho ředitelkou Kamilou Řípovou.  

(red) 
foto: Jakub Misík

Quartier

Všechno nejlepší, 
Q! 

zima 2019/20



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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ré jste před pár lety podnikla. 
EB: Právě díky tomu má pro mě spojení se 
značkou Jaguar v tomto skoro až duchovní 
význam. Obrovská symbolika tkví v jednom 
konkrétním okamžiku, který jsem zažila 
právě v Amazonii. Během expedice jsem 
měla možnost setkat se s místními indiány 
a jejich šamanem, který nemluvil žádným 
známým jazykem. Když jsme poslední den 
odjížděli, tak ke mně přišel, dal mi svoji 
ruku na srdce, druhou na to své a popr-
vé promluvil. Vyslovil slovo, kterému jsem 
pochopitelně vůbec nerozuměla, sundal 
si z krku šňůrku se zubem, dal mi ho na 
můj a to slovo zopakoval. Posléze jsem se 
dozvěděla, že ono slovo v jejich řeči značí 
jaguára neboli černého pantera a ten zub, 
který mi věnoval, je právě z něj. Dokážete 
si to představit? V Amazonii zažijete tako-
vouhle věc a pak vás Jaguar osloví ke spolu-
práci! Není neobvyklé, že by se modelkám 
v rámci propagace značky půjčovala auta, 
ale Jaguar? Nesmírně si toho vážím, v mých 
očích se kruh uzavřel.

O panu hraběti je známo, že má vel-
kou zálibu v lovu, především v ryba-
ření. Co vy jako žena říkáte na ta-
kovou zálibu? Musela jste si i vy na 
svých expedicích v divočině občas 
„zašpinit ruce“? 
JK: Už bych to jako velkou zálibu nenazval, 

Oba jako ambasadoři Jaguaru řídíte 
vozy této značky. Jak jste spokojeni? 
JK: Může být s Jaguarem někdo nespoko-
jen? Je to prestižní záležitost a jako milov-
níka této značky mě jejich oslovení velmi 
potěšilo. Už můj strýček měl ve válečných 
dobách Jaguara, možná je láska k těmto 
vozům součástí rodinného dědictví. Navíc 
jeden z mých předků – Saša Kolowrat - byl 
dokonce automobilový závodník! 
EB: U nás rodinná tradice Jaguaru není, dě-
deček měl krávu a koně. (smích) 
JK: U koní a kočárů zase skončíme, pokud 
nezatáhneme za pomyslnou ruční brzdu 
a nezačneme se k přírodě chovat lépe. 

Pane hrabě, vy konkrétně usedáte za 
volant elektromobilu z této „stáje“. Je 
právě jeho šetrnost k přírodě jedním 
z důvodů, proč jste si ho vybral? Jako 
vlastník víc jak pěti tisíců hektarů 
lesů na Rychnovsku musíte k přírodě 
chovat zvláštní úctu. 
JK: Rozhodně to jeden z důvodů byl. Emise 
oxidu uhličitého se musí snižovat, je to vel-
ký problém a jediná možnost, jak tomu jít 
naproti, jsou právě elektrická auta. Ačkoli si 
myslím, že jde o přechodnou záležitost, tak 
se někde začít musí, a pokud to neuděláme, 
skončí to pro nás katastrofálně. Je to první 
krok na cestě, ale dle mého názoru na té 
správné. 
EB: Nad elektromobilem jsem ze stejného 
důvodu také uvažovala, ale jsem z jižní Mo-
ravy a v pětitisícové Strážnici ho zatím není 
kde nabíjet. (smích)

Vy jste si k přírodě vybudovala také 
hlubší vztah prostřednictvím expedi-
cí do Amazonie nebo Mongolska, kte-

moc to poslední roky nepřeháním, lovecké 
výpravy jsem hodně omezil. Není už tolik 
času. Ale zamlada, to bylo moje!
EB: Když pominu, že jsem měla možnost po-
dívat se na místa, kam normálně lidská noha 
ani nevkročí, tak nesmím opomenout fakt, že 
jsem vyrostla na jižní Moravě v malém měs-
tečku a dětství trávila s dědou v lese, kam 
jsme se vzduchovkou chodívali na kance. Je 
ale pravda, že až na těch expedicích jsem 
měla možnost sama lovit. Ne sice zbraní, ale 
prutem - chytala jsem ryby k večeři a ná-
sledně je kamenem zabíjela. Já vím, teď si 
určitě představujete modelku Bučkovou, jak 
mlátí šutrem rybu do hlavy. (smích) Ale je to 
tak, něco prostě jíst musíte. V tom souzním 
s filozofií domorodců, že je hrozně důležité, 
aby, když už člověk zabíjí zvíře, z něj spotře-
boval úplně všechno. Přesně jako to dělají už 
zmínění indiáni. V úctě zabijí zvíře a pak ho 
kompletně spotřebují. Usmrtí ho, protože ho 
potřebují - celá rodina se z něj nají, obleče 
a ve finále vytvoří i nějaké nástroje.

Jak to tak poslouchám, škoda, že jste 
zamlada neměl Elišku na loveckých vý-
pravách s sebou, byla by dobrý parťák! 
JK: Mě tyhle extrémy vždycky táhly, jezdíval 
jsem lovit mečouny přímo z lodi na moře, 
na nějaké vysedávání u rybníka a číhání na 
kapry, na to mě neužilo. Jednou jsem chytil 
výstavního mečouna, na zámku mám trofej. 
EB: Kolik vážil?
JK: 380 kilo, ale byl hubený. Bojoval jsem 
s ním na Mauriciu čtyři hodiny. 
EB: Takže Merlin! Toho jsem chytila v Řec-
ku. Nejlepší rybí maso, jaké jsem kdy jedla. 
JK: Souhlasím, je to lahůdka! Ne vždycky 
je ale taková lovecká výprava bezpečná. 
Vzpomínám si, jak jsem takhle jednou vyta-

ELIŠKA BUČKOVÁ A JAN KOLOWRAT:

Já, Jaguár
Jako symbol moci a síly uctívali divoké jaguáry už staří Aztékové. Dnes nejsou obdivováni o nic méně, ačkoli jsou 
ještě divočejší, prohánějí se po silnicích a místo tlap mají kola. „Jaguár se jako neohrožená šelma, která si nenechá nic 
líbit, ukrývá v každém z nás,“ říkají ambasadoři značky Jaguar, někdejší Česká Miss Eliška Bučková a současná hlava 

starobylého rodu Kolowrat-Krakowských hrabě Jan Kolowrat. 

Osobnosti čísla

„U koní a kočárů zase skončíme, 
pokud se k přírodě  

nezačneme chovat líp.“

zima 2019/20
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hoval z moře pracně udolaný úlovek, a než 
jsem stačil mrknout, vyskočil žralok, chňa-
pl po rybě, div že mi neurval ruku. Skipper 
na mě ječel, jestli jsem celý, a já na něj jen 
němně zíral a nechápal, co po mně chce. 
Byla to taková rychlost, úplný mžik. Vůbec 
jsem to nepostřehl. 
EB: V takových situacích funguje jedno 
pravidlo. Člověk musí respektovat přírodu 
a ona bude na oplátku respektovat jeho. 

Zažila jste i vy na svých toulkách po 
Amazonii a Mongolsku podobně ex-
trémní situace, kdy vám šlo o život? 
EB: V Amazonii jsem chytila horečku den-
gue, to bylo nepříjemné, ale jinak se mi nic 
vyloženě extrémního nepřihodilo. Ať se dělo 
cokoli, snažila jsem se adaptovat, ono mi 
nic jiného ani nezbývalo. Paradoxně mi ale 
tyhle exotické nemoci nebo jedovatá havěť 
nevadí, na to si časem zvyknete. Co jsem 
ale zvládala velmi těžko, byly extrémní vý-
kyvy počasí. Jsem hodně zimomřivá a to mě 
dohnalo právě v Mongolsku. Tamní prudké 
změny počasí jsou jedním slovem otřesné. 
Tři dny jsme jeli 150 kilometrů na divokých 
koních v tropických vedrech, abychom poté, 
co jsme postavili bivaky a přespali u řeky, se 
ráno probudili do minus 10 po kotníkách ve 
sněhu. Tak to byl pro mě opravdu šok. Ba-
lila jsem si spacák s vědomím, že v tomhle 
počasí budu tu řeku dalších osm dní sjíždět 
na raftech a spát venku pod stanem. Při-
znávám, že tehdy jsem si sáhla psychicky 
na dno, ale člověku to posune vlastní hra-
nice a donutí vystoupit z komfortní zóny. 

A to není nikdy na škodu.  Možná se ve mně 
vzbudil takový malý neohrožený jaguár, 
šelma, co se jen tak nedá a všichni ji v sobě 
někde máme. Že bych ale někdy měla po-
cit ohrožení života, to ne. Třicítky jsem se 
úspěšně dožila. (smích)

Té se úspěšně dožila i naše svobo-
da, od sametové revoluce uplynuly 
v listopadu tři dekády. Pro oba mu-
sely být tyto oslavy speciální – pro 
vás, Eliško, jako potomka revoluč-
ního roku je to víc než symbolické. 
Pro pana hraběte je to o to silnější, 
neboť kvůli poměrům v Českoslo-
vensku musel s rodiči v roce 1968 
emigrovat do Rakouska. 
JK: Třicáté výročí revoluce pro mě znamená 
strašně moc. Neuvěřitelně to letí, třicet let! 
Nechce se mi ani věřit, že ještě před poměrně 
krátkou dobou tu vládla těžká totalita. Vadí 
mi, že si spousta lidí neuvědomuje, jak moc 
důležité je vážit si toho, že dnes žijeme v de-
mokracii, že můžeme dělat věci, o kterých se 
mým rodičům ani nesnilo. Že můžeme chodit 
svobodně volit! Nerozumím tomu, že někdo 
se tohoto tvrdě vybojovaného práva dobro-
volně vzdá. Je třeba si připomínat každičký 
rok, kdy můžeme žít ve svobodě!

Vzpomínáte si ještě na den, kdy jste 
s rodiči odcházeli ze země? Bylo vám 
tehdy 10 let. 
JK: Velmi živě. Vzpomínám si, že jsme měli se 
sestrou hroznou radost, že nemusíme druhý 
den do školy – protože to bylo den před za-
čátkem školního roku. Tehdy u nás odpole-
dne zazvonila StB a navečer nám pak rodiče 
řekli, ať si zabalíme, že pojedeme do Rakous-
ka. Už nám ale neřekli, že se nevrátíme. Až 
když jsme byli za hranicemi, maminka se na 
mě v autě otočila a řekla, že odteď už nejsme 
občany Československa, že je konec. Když je 
vám deset, neberete to tak dramaticky, navíc 
k Rakousku jsme vždycky měli vztah, proto-
že babička pocházela ze Steyersbergu. I tak 

„Jeli jsme v úmorných vedrech 
na divokých koních a druhý den 
napadl sníh. To je Mongolsko.“ 

Osobnosti čísla

Eliška Bučková

• Narodila se se roku 1989 
v Hodoníně a má čtyři 
sourozence

• V roce 2008 vyhrála Českou 
Miss a tentýž rok skončila 11. 
na světové soutěži krásy Miss 
Universe

• Kromě modelingu také hraje 
v Divadle Broadway - zpívá 
v muzikálu Kvítek mandragory

• Po boku sportovního rybáře 
Jakuba Vágnera procestovala kus 
světa, vyrazila na expedice do 
Amazonie či Mongolska 

zima 2019/20
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U pana hraběte je to zřejmé, ten je 
na východě Čech „doma“. Zajímá mě 
však, jaký vztah ke zdejšímu regionu 
má rodilá Moravačka Eliška Bučková? 
EB: Rozhodně pozitivní! Do Orlických 
hor jsem jezdila s rodinou už jako dítě, 
poslední roky jsem sem jezdívala na ryby 
a poslední půl rok sem jezdím pro auto. 
(smích) Nejvíc mi učarovaly Říčky. Díky 
své práci se sem občas dostanu na ně-
jakou akci nebo přehlídku a žije tu jedna 
z mých nejlepších kamarádek. Na České 
republice miluji tu rozmanitost, každá 
její oblast má svůj charakter a kouzlo. 
Nelze srovnat třeba právě jižní Moravu 
s východními Čechami, a to je na tom 
vlastně krásné. 
JK: S těmi Orlickými horami jste mi udě-
lala radost. Pro mě jsou východní Čechy 
srdcová záležitost. Vždyť na Rychnovsku 
sídlí rod Kolowratů už přes tři sta let! 
V tomto kraji jsme skutečně doma. Zdej-
ší půdu, rybníky, lesy, hory máme v krvi. 
Místní krajina má úžasnou harmonii. Rád 
přiznávám, že k tomuto kraji cítím obrov-
skou zodpovědnost.
EB: Je důležité, aby člověk cestoval po svě-
tě, protože je to nejlepší škola života. Pře-
devším je však důležité, abychom jako Češi 
poznali Českou republiku. Začněme u ní! 
JK: Přesně tak, ze všeho nejdřív poznejme 
svoje kořeny. Svoji vlast. 

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv Elišky Bučkové

to ale pro nás cizina byla. Německy jsem v té 
době skoro neuměl, ale protože jsme hned 
první týden museli nastoupit do školy, velmi 
rychle jsem do toho vplul. Děti to v tomto 
mají jednodušší, během dvou měsíců jsme 
v pohodě komunikovali. Nic jiného vám ne-
zbývá, když musíte, tak musíte. Jak řekla Eliš-
ka, vzbudí se ve vás ten bojovný jaguár. Jen 
si vzpomínám, že jsem si vždycky z nějakého 
nevysvětlitelného důvodu pletl věnec (kranz) 
a hrábě (rechen), ačkoli si ta slova nejsou 
v němčině ani trochu podobná. (smích) 

Jaký to byl pocit, když padla Berlín-
ská zeď a vývoj událostí v Čechách 
vám umožnil návrat do vlasti?
JK: S rodiči jsme samozřejmě dění v Evro-
pě pečlivě sledovali, nejen co se děje doma 
v Čechách, ale i v Maďarsku nebo Rumun-
sku. Na ten den, kdy jsem se dozvěděl, že 
je konečně po všem, si pamatuji dokonale. 
Řídil jsem zrovna z Vídně a v rádiu hlásili, že 
v Československu padl komunistický režim. 
Byl to nejhezčí a nejemocionálnější zážitek, 
který jsem mohl zažít. Měl jsem radost za 
celý národ. Jakmile to šlo, jeli jsme se podí-
vat domů do Rychnova. 
EB: Jak jste správně řekla, jsem revoluční 
dítě, a tak si přirozeně nepamatuji, jaké to 
tu bylo předtím. Znám to jen z vyprávění 
rodičů a prarodičů, přesto vím, že to byla 
těžká doba. Na druhou stranu mi však rodi-
če říkali, že si dřív lidé víc pomáhali, víc se 
sdružovali. Dnes už si každý jede sobecky 
na sebe. Stejně jako panu hraběti ale i mně 
vadí, že si hlavně mladá generace svobody 
neváží, jak by měla. Současní absolventi 
základních škol nemají zájem o historii, žijí 
buď teď, nebo hodně v budoucnu a hlavně 

žijí virtuálním životem na sociálních sítích. 
Být prezidentkou, tak tu dojde k pár změ-
nám. (smích)

Co máte na mysli?
EB: Určitě bych omezila přístup na sociální 
sítě a pro chlapy zavedla povinnou vojnu, 
protože mi přijde, že chlapi přestali být 
chlapy. Je ale pravda, že i my ženy jsme také 
dost ztratily z vlastní ženskosti. Chybí nám 
něžnost a jemnost. 
JK: S těmi sociálními sítěmi absolutně sou-
hlasím. V tomto smyslu dochází u lidí k jisté 
degeneraci. Virtuální svět je sice hezký, ale 
život je jinde. 

Pane hrabě, k roku 2019 se váže ješ-
tě jedno vaše osobní výročí. Je tomu 
přesně 20 let, co jste od svého otce 
převzal do správy rodový majetek – 
tisíce hektarů lesů a půdy, rybníky, 
ale také rychnovský zámek, zámek 
v Černíkovicích a další nemovitos-
ti. Jak na onen „předávací“ rok 1999 
vzpomínáte?
JK: Když mi tatínek ještě za svého živo-
ta majetek předával, řekl mi: „Tak odteď 
mám volné ruce a na krku to máš celé ty“. 
Cítil jsem, jaká mě zalila obrovská zodpo-
vědnost, padla na mě tíha všeho, co budu 
muset zvládnout. Postupně mi také zača-
lo naplno docházet vše, co mi tatínek celý 
život nenápadně vštěpoval. Vždycky mi 
říkal: „Nejdřív hospodářství, pak budovy. 
Na ty se totiž musí někde vydělat.“ To je 
veliká pravda. 

Před druhou světovou válkou byla na 
váš majetek, jako na drtivou většinu 
statků šlechty, uvalena německá nu-
cená správa, posléze vám ho zabavi-
li komunisté. V jakém stavu jste jej 
v roce 1992 prostřednictvím restitucí 
dostali zpět?
JK: Jedním slovem v žalostném. Sám 
sebe jsem se ptal, jestli to vůbec všech-
no zvládneme dát do pořádku. Lesy, 
které jsem od tatínka v roce 1999 přebí-
ral, byly v kondici, to ano, ale budovy, to 
je vždycky běh na dlouhou trať. Ovšem 
třeba zámek v Rychnově nad Kněžnou 
prochází velkou rekonstrukcí právě teď, 
do konce roku bude hotovo a příští rok 
se vrhneme na přilehlý kostel Nejsvětěj-
ší Trojice. 

 „Vztah k Rakousku jsme měli, 
pocházela z něj babička, i tak to 

ale pro nás byla cizina.“

Jan Egon Kolowrat 
Krakowský Liebsteinský 

• Narodil se v roce 1958, má sestru 
– dvojče Dagmar, je ženatý a má 
syna a dceru

• Je vnukem Hanuše Kolowrata, 
který se v roce 1939 připojil 
k petici české šlechty 

• Na Rychnovsku vlastní víc jak 
5,4 tisíce hektarů lesa, také 
několik východočeských rybníků 
a patří mezi Top 20 největších 
soukromých vlastníků půdy 
v republice 

• Sídlí na rychnovském zámku a je 
současnou hlavou rychnovské 
větve starobylého rodu 
Kolowrat-Krakowských

Osobnosti číslazima 2019/20



14

Podzim – akcí rej! 
Přestože podzim byl, co se dění ve východních Čechách týče, nabitý a pestrý, chtě nechtě musel ustoupit zimě. V re-

dakci nám to ale nedalo a za pár vybranými akcemi se ještě jednou krátce ohlížíme. Připomeňte si je spolu s námi! 

NÁBŘEŽÍ SAUNAŘŮ   
První říjnový víkend v centru Hradce Králové pěkně propotil - vůbec poprvé 
se tu totiž konalo Nábřeží saunařů. Během tří dnů se z rozehřátého nábřeží 
vrhly do labských vln desítky nadšenců. Kromě pořádného pocení a pravi-
delného ochlazování nechyběl ani pestrý doprovodný program. Návštěvníci 
mohli zhlédnout film o architektuře, přednášku o Laponsku nebo si zatančit 
na set pražské DJky Nevinnost. 

METRO V PCÍCH   

Možná jste si toho na třídě Míru také všimli – 
v Pardubicích v Paláci Hybských bude zastávka 
metra! Nebo ne? V redakci nás to zaujalo, a tak 
jsme zjistili, jak to s „podzemkou“ je a bude. 
A pokud už jste se těšili na brázdění města me-
trem, asi vás zklameme. „Šlo v této fázi o vtip, 
ale co není, může být. Odezva je opravdu veliká 
a nabídka sklepů není malá,“ říká se smíchem 
autor nápadu Ondřej Hybský s tím, že do pro-
storu už se chystá nový nájemce. 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
SOUROZENCŮ 
PONEROVÝCH
Krásné ženy v ještě krásněj-
ších šatech – tak by se dala 
shrnout módní přehlídka sou-
rozeneckého dua Nikol a Ja-
kuba Ponerových v králové-
hradecké Petrof Gallery pod 
taktovkou Agentury Butterfly. 
Návrháři představili své nej-
novější kousky z volnočasové 
kolekce, společenských šatů 
i doplňků. Součástí přehlíd-
ky bylo i klavírní vystoupení 
talentovaného umělce z Jiho-
africké republiky Eltona Lo-
dewyka.    foto: Michal Kobrle

Kulturazima 2019/20
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NÁMĚSTÍ VÁCLAVA HAVLA  
Oslavy sametu pojal Hradec ve velkém. Kromě rekon-
strukce papírové zdi na Ulrichově náměstí (str. 14-15) 
se v předvečer 30. výročí svobody konal také svíčkový 
průvod na počest Václava Havla. Jeho jméno totiž od 
téhož dne nese i část kampusu místní univerzity. Na 
zatím nejmladším hradeckém náměstí najdete i Hav-
lovu pamětní desku. 

FESTIVAL  
UMĚNÍ A MÓDY  

První ročník Festivalu designu 
a umění uspořádala na sklonku 
září v srdci hradeckého Velké-
ho náměstí FOX Gallery. Hosty 
čekalo devět módních přehlídek 
známých i začínajících návrhářů, 
performance, koncert i následná 
afterparty. Část z dobrovolného 
vstupného putovala na dobročin-
né účely.  

VAŘENÍ DÁMSKÉHO 
KLUBU Q

Vařečky připravit! Pod dohledem 
šéfkuchaře Petra Lázničky a jeho 
týmu z Eat and Experience Cate-
ring se členky a členové Quartier 
clubu v pardubické Restauraci Na 
Kovárně naučili, jak správně vařit 
thajské speciality. A co si uvařili, 
to si i snědli – tradiční Pad Thai, 
Green Curry a Hovězí na pepři. 
Nechcete už přístě chybět? Staň-
te se členy Quartier clubu i vy, 
více na str. 7.  

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ  
JITKY ZADROBÍLKOVÉ  
Jak to dopadne, když vymění vizážistka své štětce za 
ty malířské se můžete zajít podívat do Ateliér salonu 
Dagmar Popové na Velkém náměstí v Hradci Králové. 
Prodejní výstava obrazů Jitky Zadrobílkové odstarto-
vala v polovině října a trvá až do konce roku. Vybírat 
můžete z takřka třicítky originálních maleb.   

Jitka Zadrobílková (uprostřed) na vernisáži výstavy svých obrazů na Velkém náměstí

Kulturazima 2019/20



Obrázek 
ne nepodobný tomu, 

jaký se naskýtal před třiceti 
lety, byl v listopadu opět k vidění 

na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. 
V listopadu 1989 zde ještě pod dohledem 
sochy Klementa Gottwalda, jehož jméno 
náměstí i neslo, vyrostla symbolická zeď 
z papírových krabic. Nyní ji tu Hradečáci 

postavili znovu, a dokonce dvakrát – tu první 
rozmáčel déšť, druhá však už vydržela až 

do oslav kulatého výročí. 

Foto: Vojtěch Tuček
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PAVEL KREJČÍ:

Pořád to není blbý
Režisér Pavel Krejčí patří k Českému rozhlasu už neuvěřitelných 45 let. V královéhradeckém studiu nahrál stovky kilo-
metrů magnetofonových pásků četby na pokračování, rozhlasových her či dramatizací povídek nebo románů. Účinkovat 
mu do nich ochotně jezdili herečtí bardi z Prahy. Velká jména do Hradce lákal rafinovaně: Josefa Somra na kamarády 
z hereckých začátků, Josefa Beka na nostalgii rodného města, Josefa Vinkláře na oblíbeného autora. Spisovatele Fran-
tiška Nepila, který přijížděl namlouvat své knihy, lákat ani nemusel. „Ten přijížděl vždy s lahví šampaňského a bačkorami,“ 
vypráví s úsměvem režisér, který v uměleckém světě platí za legendu. Když je řeč o současnosti dramatické tvorby na 

rozhlasových vlnách, zvážní a přiznává, že se rozhlas změnil.

V 60. letech jste studoval Vysoké 
učení technické v Brně. To zní velmi 
vzdáleně od rozhlasové práce.
Maminka chtěla, abych měl praktické 
vzdělání, ale mně na vysoké škole začalo 
docházet, že to není nic pro mě. Daleko 
víc mě lákal a bavil umělecký svět, musíte 
si představit Brno na sklonku šedesátých 
let s atmosférou právě zrozeného zázra-
ku Divadla Husa na provázku a básnic-
kými bardy Oldřichem Mikuláškem a Ja-
nem Skácelem. Dodnes mě mrzí, že jsem 
tehdy nesbíral ty poetické skvosty, které 
jen tak mimoděk trousili na ubrousky ve 
vinárnách, kde jsme společně sedávali. 
Když jsem později po událostech srpna 
1968 musel opustit vysokou školu, odešel 
jsem na vojnu a pak jsem se vrátil domů, 
do svých rodných východních Čech. 
A protože jsem se tehdy hodně pohybo-
val v kultuře a ve sportu, vedla pak krátká 
cesta do hradeckého rozhlasu. Začínal 
jsem v roce 1975 jako hlasatel, pak jsem 
se víc a víc ocital v terénu a natáčel jsem 
reportáže, po třech letech ze mě byl reži-
sér. Přirozeně jsem do toho dorostl.

Do hradeckého rozhlasu jste přišel 
před téměř 45 lety, to číslo budí obrov-
ský respekt. Navíc to bylo za norma-
lizace. Jaký tehdy rozhlas vlastně byl?
Úplně jiný než dnes. Především vysí-
lal nikoliv celodenně, ale každý den jen 
dvě hodiny. Dovedete si představit, oč 
víc jsme měli času na práci, na dokona-
lou přípravu. V hradeckém rozhlasu byla 
taky skvělá parta, která držela při sobě, 
a i když to zní jako fráze, práce nás teh-
dy bavila. Natáčela se spousta skvělých 
pořadů, dnes to jsou podle mě perly 

Kulturazima 2019/20
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Každý asi díky médiím zná práci fil-
mového režiséra. V čem je práce jeho 
rozhlasového kolegy jiná?
Já jsem úplně původně tíhnul k výtvar-
nému umění a filmu, chtěl jsem studo-
vat kameru na FAMU. To se mi nesplni-
lo, ale stal se ze mě rozhlasový režisér, 
při práci jsem vystudoval DAMU. A uvě-
domil jsem si, že ten rozdíl není zase 
tak velký. Já jako režisér to celé řídím, 
nesu hlavní vizi, jen místo kameramana, 
který by snímal scénu, je tu mistr zvuku, 
který snímá dění ve studiu. A je mno-
hem víc na posluchači, jaký „film“ se 
mu při poslechu rozhlasového díla bude 
před očima odehrávat. 

Do vašich pořadů za vámi do hradec-
kého studia přijížděla velká jména 
českého herectví, která muselo být 
obtížné „ulovit“. Na co tihle velikáni 
zabírali?
Přiznávám, že jsem to dělal záměrně – 
lákal jsem je k nám na jejich vazbu k regi-
onu. Ladislav Mrkvička jezdil vzpomínat 
na léta v hradeckém divadle a pozdravit 
se se zdejšími přáteli z té doby, podobně 
i Josef Somr. Luděk Munzar zase dřív žil 
ve Smiřicích a také přijížděl rád, čehož 
jsem využíval, a zval jsem s ním i jeho 
ženu Janu Hlaváčovou. Podobně Josef 
Vinklář měl nedaleko chalupu, jemu jsem 
navíc nabídl k interpretaci jeho oblí-
beného autora. Řadu slavných hereček 
a herců jsem ale musel přilákat, ačkoliv 
neměli k našemu kraji žádnou vazbu, tře-
ba Stellu Zázvorkovou a Helenu Růžičko-
vou do slavných rozhlasových kabaretů 
nebo Květu Fialovou s Naďou Konvalin-
kovou do pohádek. Tam šlo o to nevyjít 
s nimi z kontaktu, i když jsme zrovna nic 
netočili. No a byli i tací, které lákat ne-
bylo potřeba, kteří jezdili často, protože 
jsme se měli rádi, to byl třeba spisovatel 
František Nepil, který přijížděl zásadně 
s lahví šampaňského a s vlastními bač-
korami. (smích) 

Máte mezi interprety své nesplněné 
přání?
Mám. Je to Viktor Preiss. Moc jsem o něj 
stál, ale bohužel se to nikdy nepovedlo.

Zeptal bych blíže se na dva z těch spl-
něných – hradeckého rodáka Josefa 
Beka a lokálního patriota Stanislava 
Zindulku. 
Pepíček Bek byl obrovský hradecký pa-
triot, skvělý člověk a báječný herec. Hned 
naše první nahrávka přinesla lehce kon-
fliktní situaci, kdy jsem ho musel opravo-
vat na konci textu – on sice skončil, ale 
neuzavřel text. Tak jsem mu říkal „No, 
takhle ne, pane Bek“ a vlastně jsem byl na 
rozpacích, že opravuju takového veliká-
na. Ale jeho velikost spočívala i v tom, že 
uměl vzít kritiku. Řekl mi jen „Hele, pocem 
a ukaž mi to!“ a nabídl mi tykání. Báječně 
jsme se skamarádili, jen bohužel těch let 
po revoluci, kdy jsme mohli začít natáčet 
zajímavá díla, už mu moc dopřáno nebylo. 
Ale do „Hradečku“, jak říkal, chtěl přijet 
kdykoliv a na cokoliv. 

No a Stanislav Zindulka byl téměř můj 
osobní přítel. Miloval nejen svoje rodné 
Krkonoše, ale i Hradec, kde žil a hrál. Byl 
to neobyčejně pokorný člověk, báječný 
vypravěč a velký znalec Podkrkonoší. Ni-
kdy nezapomněl, že je z Jilemnice, a ne 
z Brna nebo z Prahy.

Jakou úlohu má vůbec dramatická 
tvorba v dnešním rozhlase, který se 
snaží být on-line a trendy?
Má pořád velkou úlohu a myslím, že ještě 
větší ji čeká. Její současnost je ve vlast-
ním vysílání bohužel dost utlumená, ale 
žije na zhusta vydávaných nahrávkách 
dramatizací, her a četeb na CD nosičích 
nebo v podobě audioknih. Rozhlas se 
prostě změnil. Ale ten hlad po vysílání 
dramatických útvarů nás dostihne. Bu-
doucnost proto vidím růžově. Sice možná 
ne už od zítra, ale ono se to stane. Už to 
můžeme vidět třeba ve stoupající oblibě 
podcastů, které jsou pro mě jednou z vla-
štovek blížící se renesance tohoto žánru.

Vaše pořady jsou v Českém rozhlasu 
velmi často reprízovány. Posloucháte 
se po těch deseti, ale i čtyřiceti letech?
Upřímně? Poslouchám. Někdy si samo-
zřejmě říkám, že jsem to či ono měl udělat 
líp, vybaví se mi, kdy některý herec ne-
mohl, a proto musel zaskočit jiný, nebo kde 
jsem chtěl scénickou hudbu, ale rozhlas 
zrovna neměl, obrazně řečeno, pětistovku 
na trumpetistu, a tak jsem musel vystačil 
s hudbou z fonotéky. Ale jindy, když svoje 
věci poslouchám, a těch situací je naštěstí 
víc, si řeknu, že to pořád není blbý.

Emil Stelinger 
foto: Ondřej Šlambora

hradeckého rozhlasového archivu, tře-
ba pořady s krkonošskými písmáky nebo  
s lidmi, kteří ještě mluvili tamním náře-
čím. Paradoxem je, že tehdy se takové 
pořady dokonce natáčet musely, měli 
jsme zadání, abychom obsáhli celý kraj 
a zmapovali různé regionální zajímavos-
ti. S velkou pokorou musím říct, že jsem 
tehdy natočil řadu fakt dobrých věcí se 
skvělými lidmi, bez ohledu na okolnosti 
jsem za to vděčný. Ovšem nechtěl bych, 
aby to vyznělo jako nějaké nostalgické 
oplakávání starých časů. Jsem rád, že ta 
doba skončila, nechtěl bych, aby se někdy 
opakovalo to kádrování a buzerace.

Na to se právě chci zeptat. Nakolik 
vás tehdy politické poměry svazovaly 
ve vaší práci? 
Jen co jsme přijeli z natáčení, už se mě ně-
kdo ptal, jak to, že jsme natáčeli s někým, 
kdo podepsal 2000 slov. Z deseti písniček 
jste nemohl dát víc než jednu zahraniční. 
Nebo stačilo někde v předvánočním pro-
gramu použít slovo Mikuláš a už tady byl 
příkaz nahradit ho Dědou Mrázem. Možná 
to dnes zní legračně, ale sranda to fakt ne-
byla. Byla to značně paranoidní doba, lidi 
byli na hodinu vyhazováni z práce a pro-
fesně i osobně likvidováni. Já sám jsem byl 
třeba tehdejšími papaláši nařčen z toho, 
že upřednostňuji nekomunistické herce 
před herci z řad členů KSČ. S velkou vděč-
ností vzpomínám na Hynka Pecha, herce 
tehdejšího Divadla Vítězného února i poz-
dějšího Klicperova divadla, který se mě za-
stal, a myslím, že mě tím tehdy i zachránil. 
Vzal si slovo a řekl, že to tak není, že já si 
prostě vybírám ty herce, kteří rozhlasovou 
práci umí. A bylo hotovo. (smích)

A bylo těžší prát se tehdy s cenzurou, 
nebo dnes s tlakem komerční konku-
rence?
To se možná ani nedá srovnat, ale v něčem 
si to přece jen podobné je. Boj s cenzurou 
nešlo vyhrát, přinejlepším jsme do vysílá-
ní občas něco propašovali, byly to takové 
privátní vzpoury, které vám tu a tam daly 
pocit, že jste režimu uštědřil aspoň malý 
dloubanec. Ovšem stejně tak nejde dnes 
vyhrát boj s komerčními stanicemi. Je to 
vlastně nepochopení té situace – pod-
le mého názoru by Český rozhlas neměl 
ani tak konkurovat komerčním stanicím, 
jako by spíš měl nabízet alternativu, být 
kulturní institucí, dávat prostor i menši-
novým žánrům. Pokud se budeme snažit 
stavět Český rozhlas do role konkurence 
komerčních stanic, bude dál vítězit tlak 
na povrchnost a zkratkovitost. To mi při-
jde přinejmenším škoda.

„Boj s cenzurou nešlo vyhrát, 
byly to jen takové privátní 

vzpoury.“
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Zakladatelé fondu Monika (druhá zleva) a Pavel Staňkovi

Charitativní akce roku

Předposlední listopadová sobota patřila v Hradci Králové charitě ve velkém stylu. Nadační 
fond Aquapura Pavla a Moniky Staňkových pořádal v Petrof Gallery velkolepý galavečer, 
na kterém spolu s dlouholetými partnery a hosty oslavil své takřka desetileté působení. 
Aquapura je v současnosti jediným fondem v České republice, který se zaměřuje na po-
moc tromboembolikům, tedy pacientům trpícím poruchami srážlivosti krve. V nádherných 
prostorách Stavby roku 2018 představitelé fondu během večera předali řediteli Fakultní 
nemocnice Hradec Králové (FN HK) prof. MUDr. Vladimíru Paličkovi, CSc., dr. h. c. nové 
přístroje na měření účinnosti léku na ředění krve a také šek v hodnotě 150 tisíc na nákup 
přístroje na podporu dechu, který poputuje kriticky nemocným dětem Dětské kliniky FN 
HK. Vrcholem večera pak byla charitativní dražba, při které se na pomoc pacientům s poru-
chami srážlivosti krve vybralo neskutečných 195 tisíc korun. 

(red) 
foto: NF Aquapura
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MISTR SVĚTA VE STŘELBĚ

Že je Hradec líhní prvotřídních sportovců, 
není žádná novinka, přesto máme pokaž-
dé radost, když se tento fakt zas a znova 
potvrdí! Tentokrát zazářil handicapovaný 
střelec Tomáš Pešek, který se stal v aus-
tralském Sydney mistrem světa ve střelbě 
ze vzduchovky. Úspěch je to o to větší, že 
jde o první titul v této disciplíně handica-
povaných sportovců pro Českou republiku. 
Ještě jednou gratulujeme!  

THÁLIE PRO DRAK
Cena Thálie v kategorii alternativní a loutkové 
divadlo se v roce 2019 udělovala vůbec poprvé 
a hned skončila v Hradci Králové! V Národ-
ním divadle prestižní ocenění přebíral herec 
Divadla Drak Milan Hajn za svou roli v dobro-
družné londonovce Bílý tesák. Ta už byla v mi-
nulosti ověnčena loutkářskou cenou Erik za 
nejinspirativnější představení sezony 2017/18. 

A JE OTEVŘENO!

Tak jsme se dočkali! Výstavní budova králo-
véhradeckého Muzea východních Čech se po 
víc jak roční rekonstrukci znovu otevřela ná-
vštěvníkům. Oprav se dočkala vnější fasáda, 
okna a také vnitřní prostory. Muzeum, které je 
jedinou národní kulturní památkou na území 
města, se tak svou aktuální podobou přiblížilo 
té původní, kterou jí vtiskl architekt Jan Kotěra 
zhruba před sto lety. Novinkou je atraktivní vy-
hlídka na panorama města z muzejní střechy.  

DVOJITÁ JEDNIČKA
Velká pardubická - tradiční událost podzimu, 
tentokrát s pořadovým číslem 129, i letos na-
plnila ochozy pardubického dostihového zá-
vodiště. Šampionem se stal temperamentní 
devítiletý hnědák Theophilos žokeje Josefa 
Bartoše, který byl jedničkou už na startov-
ní listině. Pro jezdce je to už třetí vítězství 
v tomto legendárním dostihu.

AŽ NA VRCHOL 

Nejvyšší vrchol Orlických hor se může 
od konce října pochlubit zbrusu novou 
rozhlednou. Vyhlídková věž na Velké 
Deštné má půdorys nepravidelného pěti-
úhelníku, měří takřka 18 metrů a tyčí se 
v nadmořské výšce 1 115 metrů. Dobrou 
zprávou je, že kochat se nádhernými pa-
noramaty budete moci celoročně, výstup 
na ni je navíc zdarma. 

„TYRŠÁKY“ PARKEM ROKU
Titulem Park roku 2019 se od podzimu pyš-
ní Tyršovy sady v Pardubicích. Malebná 
podzámecká zeleň s výraznou promenádou 
si získala srdce porotců v celorepublikové 
konkurenci dalších 13 parkových ploch. Pro 
Tyršovy sady je to další prestižní úspěch, 
připomeňme, že v roce 2017 byly dokonce 
vyhlášeny Stavbou roku!   

Podzim byl v našem regionu na události stejně pestrý jako padající listí na stromech! Některé z klíčových okamžiků 
uplynulého kvartálu dokonce dominovaly na předních stránkách republikových médií. Šest z nich si připomeňme v pra-

videlné rubrice Quartieru i my!

Stalo se  
na východě Čech 
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MILAN ŠATNÍK:

Nejsem blonďatý 
Freddie 

Muzikanta Milana Šatníka Queen pohltili už jako dítě. Nejdřív zkoušel písně Freddie Mercuryho zpívat „na vlastní hlas“, 
později vystupoval i režíroval různé hudební tribute show ve Státech i v Jihoafrické republice. Dnes se už pětadvacetiletý 
zpěvák věnuje vlastní tvorbě, Freddie a Queen v něm přesto rezonují dál. S osobním asistentem Mercuryho Peterem 
Freestonem vede studentské osvětové přednášky o AIDS a jako jediný Čech si zahrál v hollywoodském megafilmu 

Bohemian Rhapsody. „Jejich hudba je pro mě pořád modla, ale já už jsem jinde,“ říká v rozhovoru pro Quartier. 

Hádám, že poslední rok jste si pozor-
nost médií užil povážlivě, když jste 
jako jediný Čech hrál v hollywood-
ském trháku o kapele Queen Bohemi-
an Rhapsody. Ve scéně, kdy Mary pří-
jíždí za Freddiem do Mnichova, aby ho 
vytrhla ze spárů záporáka Paula, hra-
jete jednoho z jeho německých přátel.
Jen se na mě podívejte, já nikoho jiného 
než Němce snad hrát ani nemůžu. (smích) 
Role árijců-hajzlíků mě provází celou moji 
hereckou kariéru. I do Bohemian Rhapsody 
jsem se dostal na základě role v dokumentu 
Zradil jsem Hitlera, kde jsem ztvárnil nacis-
tu. Byla to tehdy moje vůbec první zkuše-
nost před kamerou, hrozně mě to chytlo 
a od té doby jsem si zahrál ještě v seriálu 
První republika nebo ve filmu Po čem muži 
touží. Bohemian Rhapsody je ale určitě 
srdcovka, hrozně dlouho mi to nedocháze-
lo. Asi až v momentě, kdy film vyhrál čty-
ři Oscary, všude se o něm psalo a já se na 
sebe díval na obrazovce na letišti, kde ho 
pouštěli. Říkal jsem si, že se mi to nakonec 
asi opravdu nezdálo. 

Jak se vám to podařilo, to jste prostě 
poslal svoje fotky do Londýna a oni 
vás vybrali? 
Řadu let už spolupracuji a přátelím se s Pe-
terem Freestonem, bývalým osobním ta-
jemníkem Freddie Mercuryho, který byl 
pochopitelně přizván, aby na filmu spolu-
pracoval. Režisér Bryan Singer mu v létě vo-
lal, aby za ním na pět dní přiletěl do Londý-
na něco k filmu probrat, a nakonec se Peter 
vrátil týden před Vánoci. Já jako zanícený 
fanatik do Queen jsem mu volal někdy v říj-
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Osvětová přednáška pro školy o AIDS, kde 
na životní story Freddie Mercuryho uka-
zujeme, jak nebezpečná tato nemoc je a co 
dokáže. Paralela s Titanicem je jasná: Fred-
die i Titanic byli giganti, legendy, které po-
slala ke dnu jedna jediná neopatrnost. Ne-
bylo vůbec jednoduché s tímto projektem 
prorazit, občas jsme naráželi na odmítavé 
postoje škol, které měly pocit, že osvětu 
nepotřebují. Proto měl projekt i tři roky 
pauzu, už jsme byli unavení někoho dokola 
přesvědčovat, že to má smysl. Jenže poté, 
co se odvysílala Bohemian Rhapsody nám 
s Peterem došlo, že všichni - i současní stu-
denti - teď díky filmu vědí, kdo byl Freddie 
Mercury a na co zemřel. Předtím znali pí-
seň We Will Rock You, ale neměli potuchu, 
kdo ji zpívá. Film byl takovým impulzem 
celý projekt postavit znovu na nohy. Od 
ledna 2019, kdy jsme do toho začali znovu 
šlapat, jsem TFA Project dostal na turné do 
Mexika, amerického Clevelandu, v jednání 
je Argentina a Holandsko. Uplynulý rok mě 
nabil obrovskou chutí a energií TFA Project 
posouvat dál. 

Posouváte ale i další projekty - své. 
Co zpěvák Milan Šatník a jeho cesta?
V minulosti jsem jako muzikant hod-
ně cestoval po světě s různými kapelami 
a hrál převzaté věci, hodně tribute zále-
žitostí. Díky tomu jsem měl možnost vy-
stupovat na západě USA, v Jihoafrické 
republice, v Mexiku, opravdu na nesmírně 

zajímavých místech. Došlo mi ale, že mě 
to nenaplňuje, a tak jsem před čtyřmi lety 
oslovil Petera, jestli by mi nenapsal text 
písničky o Freddiem. Nakonec to bylo tak 
dobré, že jsem si u něj „objednal“ dalších 
11, že uděláme CD. Po třech letech průšvi-
hů a kopanců jsme konečně ve fázi, kdy 
děláme na albu Another step in time, což 
je v překladu „další krok v čase“ – vlast-
ně pro nás oba. Odpoutáváme se od toho, 
co bylo, a jdeme vlastní cestou. Už nechci 
prosazovat někoho jiného, chci to být já. 
Termín vydání alba už raději neříkám, ale 
přál bych si jaro – březen nebo duben. 

Se zpěvem písní kapely Queen jste 
vlastně začínal, vystupujete ještě 
dnes s hity Freddieho?
Je to bohužel nálepka. Snažím se od toho 
distancovat, ale je to těžké. Když vystupuji na 
talkshow s Peterem, kde hraji se svojí kape-
lou Bohemians, tak sice hrajeme vlastní tvor-
bu, ale přesto musíme zařadit Queeny, pro-
tože ti lidé na to čekají. Peru se s tím, protože 
nejsem Freddie, nemám podobný hlas a ta 
hudba je pro mě sice modla, ale už jsem jinde. 
Rád si je zazpívám, ale když mi někdo řekne 
blonďatý Freddie, ježí se mi chlupy.

Michaela Zumrová 
foto: archiv Milana Šatníka

nu napnutý jak struna, jestli bych se nemohl 
na pár dní přiletět podívat na natáčení, zdali 
by mě neprotáhl do zákulisí, nebo - úplně 
troufale – jestli bych si tam nemohl rovnou 
zahrát. Přiznal, že na to nemá páky, ale ze-
ptá se. Za týden volal zpátky, ať pošlu fotky 
ze svých předchozích natáčení na oficiální 
e-mail castingu 21th Century Fox. Za dalších 
pár dní zazvonil telefon znovu a Peter poví-
dá: „Mám pro tebe dobrou a špatnou zprá-
vu. Ta dobrá je, že si zahraješ ve filmu, ale ta 
špatná je, že zase Němce.“ (smích)

Nakonec jste v oscarovém snímku 
dostal čtyři natáčecí dny. Jak na ně 
vzpomínáte? 
Hned po příletu mě vzali do kostymérny. 
Byl to ohromný čtyřpatrový barák s tisíci 
kostýmy uvnitř, kde jsem se celý den doko-
la převlékal z jednoho modelu do druhého 
a zkoušel různé kombinace. Natáčecí dny 
probíhaly tak, že mě ráno vyzvedlo auto, jeli 
jsme asi hodinu a půl za Londýn do takové 
zbohatlické čtvrti, kde stály domy hodně 
podobné německým, které producenti pro 
mnichovskou scénu potřebovali. Po snída-
ni jsme zasedli do maskérny a posléze jeli 
na plac, kde nás seznámili s plánem dne, 
a čekalo se na scénu. Hrozné na tom bylo, 
že všechny čtyři dny vytrvale pršelo, byly 
tři stupně nad nulou a do toho ještě pršel 
filmový déšť. Během toho jsem se spřátelil 
s představitelem záporáka Paula Allenem 
Leechem, díky němu také ve filmu zazní 
mé skutečné jméno. Než jsme šli na plac, 
chytil mě za rameno a říká: „Hele, potřebu-
jeme nějaký německý jméno, nějak tě přece 
musím oslovit – co takhle Hanz nebo Johan, 
i když to je blbý. Jak se jmenuješ – Milan? To 
zní taky německy, tak to necháme.“ 

Tohle budete jednou vyprávět vnou-
čatům! Jste ještě v kontaktu s někým 
ze štábu?
S režisérem Bryanem Singerem. Potom, co 
jsem končil poslední natáčecí den, za mnou 
přišel, podal mi ruku a řekl: „Ty jsi ten Mi-
lan, co dělá s Peterem, viď. Stavte se za 
mnou dneska večer, pokecáme.“ A tak jsme 
večer seděli v jeho megalomanském dvou-
patrovém apartmá s výhledem na Londýn, 
popíjeli a bavili se jako staří známí. Vůbec 
jsme neřešili práci, byl úplně v pohodě. 
Druhý den jsme si to zopakovali, pozval 
nás do michelinské restaurace, kam přišel 
v teplákové soupravě. Vůbec na nic si ne-
hrál a dodneška o sobě víme.  

Už sedm let se ve spolupráci prá-
vě s Peterem Freestonem věnujete 
osvětovému projektu TFA (Titanic 
Freddie Aids). O co jde? 

„Role árijců-hajzlíků mě 
provází celou hereckou 

kariéru.“

Milan Šatník s Peterem Freestonem na přednášce TFA Project 

Milan Šatník (vpravo) si zahrál v oscarovém 

snímku Bohemian Rhapsody
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Dřevěný skvost 
jménem Probošt

Turisté před ním zůstávají stát s otevřenou pusou, našinci neskrývají slzy dojetí. Světový betlémářský unikát, 
celodřevěný Proboštův mechanický betlém, je už pěkných pár desítek let doma ve východních Čechách a ani po víc 
jak století své existence nepřestává fascinovat napříč generacemi. „Není to jen kus dřeva, má duši a vzbuzuje velké 

emoce,“ shodují se v rozhovoru pro Quartier ředitelka Třebechovického muzea betlémů Renata Pazderová a jeho 
vedoucí Petra Jahnová.   

Vzpomenete si ještě na svůj první 
kontakt s Proboštovým betlémem? 
PJ:  Asi odpovím jako drtivá většina – poprvé 
jsem betlém viděla jako dítě na školní exkur-
zi. Prvotní pocity si nevybavím, ale předpo-
kládám, že láska na první pohled to nebyla. 
(smích) Protože však v muzeu pracoval můj 
otec, začala jsem sem jako studentka cho-
dit na brigády a náš „vztah“ s Proboštem se 
utužil. Dnes už je to dobrých 20 let, co jsme 
spolu takřka v denním kontaktu, a když se 
nějakou dobu nevidíme, chybíme si. Nebo 
alespoň betlém mně. Když jsme ho před 
pár lety přestěhovali do náhradních prostor 
a zapínal se jen občas, zjistila jsem, že mi 
chybí, že si ho nemůžu poslechnout. Takhle 
to má s Proboštovým betlémem většina lidí, 
není to jen kus dřeva, má duši a emotivně 
působí na všechny – malé i velké.    
RP: Když jsem uvažovala o tom, že bych se 
o ředitelský post vůbec ucházela, šla jsem si 
muzeum v klidu sama prohlédnout. Stejně 
jako Petra i já jsem pochopitelně Probošta 
viděla už jako dítě, ale tentokrát to bylo jiné. 
Nejenže jsem šla do nové moderní budovy, 
kde bylo mnohem víc betlémů, než jsem si 
pamatovala, ale měla jsem ještě to štěstí, že 
jsem se trefila do hluššího místa a Probošta 
měla jenom pro sebe. Vzpomínám si, jak jsem 
před ním seděla jako zařezaná, obdivovala, jak 
je perfektně nasvícen a opatřen nádherně na-
mluveným komentářem. Všechny emoce na 
mě padaly přesně, jak měly. Byla jsem z toho 
celá omámená a ani nevím, jak jsem vyšla ven. 

Netrpíte už vůči Proboštovu betlému, 
jak se tak říká: „pracovní deformací“? 
Jak na něj reagují běžní návštěvníci? 
RP: Jeden případ za všechny: v rámci obje-
vování Královéhradeckého kraje k nám do 

muzea přijeli na exkurzi japonští youtube-
ři. Vůbec jim vysvětlit, co jsou to betlémy, 
k čemu slouží a proč je tak nadšeně sbíráme, 
to byl první oříšek. Druhý nastal, když se 
odmítli nechat vyfotit, otráveně vytáhli mo-
bily a ptali se, jestli tu máme někde zásuvku, 
aby mohli nabíjet. Říkali jsme si, tuhle ná-
vštěvu zachrání jen Probošt. A to byste měla 
vidět! Seděli jak přibití, postupně odkládali 
telefony a fascinovaně zírali na betlém. Jak-
mile komentář skončil a v sále se rozsvítilo, 
vstali a zasypali nás otázkami. Nedokázali 
třeba pochopit, jak je možné, že někdo před 
sto lety dokázal rozkukat tu kukačku. Kde se 
vzal ten zvuk, když není elektronický? Na-
konec odjížděli nadšení a ještě rádi se ne-
chali vyfotit. (smích) 
PJ: Pak tu pravidelně zažíváme dojemné 
scény plačících babiček z domova důchod-
ců. Pustíme jim Probošta, ony v komentáři 
slyší pana učitele v originále, navíc jak mlu-
ví o betlému, a propukají v pláč (řídící učitel 
František Skřivan betlém zakoupil v roce 
1934 a tím ho zachránil, pozn. redakce). Jsou 
to emocionálně nesmírně silné zážitky. Vět-
šinově se také dospělí návštěvníci shodují, že 
jim betlém po letech přijde menší. Není se ale 
co divit, když na betlém koukáte dětskýma 
očima, zdá se vám prostě tak nějak větší.   

Lepší místo, kde nasát tu pravou svá-
teční atmosféru, než je právě vaše 
muzeum, bychom ve východních Če-
chách hledali jen těžko. Co chystáte 
na letošní svátky? 
PJ: Jako každý rok budou všude betlémy. Le-
tos jsme otevřeli typicky vánoční výstavu 
s názvem Dědečkovy betlémy, která volně na-
vazuje na loňskou s titulem Babiččiny betlé-
my. Stejně jako loni spolu s každým betlémem 

představujeme i příběh jeho autora – ten-
tokrát toho nadšeného šikovného dědečka.  
Většinou jsou to řezbáři, ale máme tu betlémy 
i z keramiky nebo slámy. Tato výstava končí 
na Hromnice, stejně jako se dřív na Hromnice 
betlémy schovávaly zase na příští svátky. Kaž-
doročně se také už řadu let snažíme veřejnos-
ti představit určitou betlémářskou oblast. Na 
kontě tak máme papírové betlémy ústeckoor-
lické, skleněné betlémy ze Železného Brodu, 
betlémy z Lichtenštejnska, přičemž poslední 
dva roky jsme představovali betlémy a betlé-
máře Orlických hor. Letos se posuneme jen 
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o kousíček, a to do oblasti Králík, která je jed-
na z nejstarších a nejvýznamnějších betlémář-
ských oblastí v republice. Chystáme pocho-
pitelně program i pro děti, každou adventní 
neděli se bude v muzeu konat akce – chystají 
se k nám řezbáři nebo perníkářka. 
RP: Zkraje adventu 7. prosince také spolupo-
řádáme tradiční Betlémské trhy. Třebecho-
vice pod Orebem jsou partnerským městem 
Betléma v Palestině, a tak jsou zdejší trhy 
v tom nejlepším slova smyslu trochu jiné než 
tradiční vánoční trhy, které pořádá každé 
větší město. Snažíme se je stavět po vzoru 
starobylých tržišť, která stála právě v Betlé-
mě – úzké uličky, stánky nahečmané jeden na 
druhý, všudypřítomní oslíci, velbloudi. Akce 
je rok od roku větší, už jsme na celém náměs-
tí, nechybí doprovodný kulturní program. 

Když jste zmínila Babiččiny betlémy, 
loni tu vystavovala své počiny i deva-
desátiletá dáma, která začala betlémy 
vyřezávat v neuvěřitelných sedmde-
sáti. Který z příběhů dědečků-vysta-
vovatelů vás nejvíc chytil za srdce? 
PJ: Osobně asi betlém, který vytvořil pan 
Seka z Ivančic, z rodiště Vladimíra Menšíka. 
Je z keramiky a ztvárnil v něm obyvatele obce 
– své sousedy. Zajímavostí je, že autor byl 
právník a až do své smrti v roce 1993 nechtěl, 
aby byl betlém vystavován, takže poté, co 
zemřel, se jeho díla ujal syn a teď ho může-
te obdivovat u nás. Má 120 figur, je poměrně 
rozsáhlý, každá figurka má přitom v betlémě 
své pevné místo, které se nesmí měnit.

RP: Vůbec stavění jednotlivých betlémů do 
výstavy je zajímavé, Dědečkovy betlémy ne-
byly výjimkou. Většinou obdržíme spolu 
s betlémem i plánek, který je ale ne vždy zcela 
dotažen, takže zbývá prostor pro naši vlastní 
kreativitu. Když se celý betlém postaví, tak se 
také musí doaranžovat. Je to svým způsobem 
i hodně výtvarná a designérská práce.
PJ: Je to tak, některé betlémy mají jasně 
daná pravidla rozestavění jednotlivých fi-
gurek a částí včetně podstavce a pak jsou 
betlémy, kde mám volnou ruku. Hodně jsem 
si vyhrála například u těch ústeckoorlic-
kých, ty jsou z papíru a staví se do mechu. 
Před zahájením výstavy tak všichni kolegové 
dostali za úkol shánět mech podle předem 
jasných kritérií – jen žádné bochánky, ale 
hezký rovný! V atriu jsme potom celé léto 
sušili desítky igelitek mechu. 

Prozraďte ještě, co chystáte v „kula-
tém“ roce 2020? 
RP: Slavíme 600. výročí Orebitů – tedy míst-
ních husitů, kteří se v roce 1420 shromáždili 
na zdejším kopci jménem Oreb a vytáhli na 
Prahu bojovat proti křižákům. Hlavní osla-
vy jsou v plánu na 25. dubna, kdy právě na 
Orebu chystáme velkolepé tábořiště, rekon-
strukci bitvy, řadu stánků, zahraje dobová 
kapela, chybět nebudou ani ukázky výzbroje. 
V muzeu budeme mít už od začátku roku na 
programu na toto téma odborné přednášky, 
chystáme také novou expozici a doprovod-
ný program pro děti, v plánu je také vydání 
sborníku. Ten byl naposledy vydán, když se 

Co jste možná nevěděli 
o Proboštovi

• Jediný betlém v republice, 
který je prohlášen národní 
kulturní památkou

• Měří 6,9 m na délku, 2,2 m na 
výšku s hloubkou 1,9 m

• Tvoří ho na 2 tisíce 
vyřezávaných dílů 

• Za dobu jeho existence se 
ztratila jediná figurka – slon, 
který se nevrátil z výstavy 
v Kanadě, později byl nahrazen 
věrnou replikou

• Mechanický betlém původně 
rozhýbávala velká klika, 
dnes si mohou „zatočit“ už 
jen významní hosté. Mezi 
posledními to byl například 
kardinál Dominik Duka, 
norská velvyslankyně Siri Ellen 
Sletner nebo první dáma Ivana 
Zemanová

Kultura

slavilo 500. výročí v roce 1920. Na Orebity 
zaměříme i muzejní noc a naučnou stezku. 
O betlémy ale nepřijdete, ty jsou v třebecho-
vickém muzeu doma a budou i nadále! 

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík 

Tým Třebechovického muzea betlémů včetně jeho ředitelky Renaty Pezderové (druhá zprava) a vedoucí Petry Jahnové (po její pravici)
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JAROSLAV SOUČEK:

Ochotníci jen tak nevymřou 
Z řadové pozice v korporátu se vypracoval až na vysoké manažerské posty, kde působil více jak deset let. Dostatečně 
dlouho na to, aby se „dopracoval“ k syndromu vyhoření a sáhl si tak na dno svých psychických sil. V  ten moment 
si Jaroslav Souček uvědomil, že je na čase dělat, co ho baví a spojil know-how své původní profese s celoživotním 
koníčkem, nebo jak sám říká „koněm“ – ochotnickým divadlem. Dnes se v  hradeckém Impulsu věnuje vzdělávání 
amatérských umělců a v Polici nad Metují roky vede vlastní ansábl. „Na amatérském divadle je krásné, jak spojuje lidi. 

Na jevišti stojí dělník s ředitelem a nikdo to neřeší,“ říká v rozhovoru pro Quartier. 

Valnou část kariéry jste prožil v kor-
porátním prostředí velké banky, jako 
manažer jste trávil celé dny v obleku 
a s klíčky od služebního auta v kapse. 
Nestýská se vám? 
Vůbec. Na takových pozicích musíte mít, 
jak já říkám, speciální psychickou výbavu 
včetně velkého ega, abyste v ní dokázali 
přežít každodenní boje o moc a vypořádat 
se se svým svědomím. Já jí evidentně neměl, 
a proto jsem z toho „vnitřního konfliktu“ 
a z něj pramenícího stresu vyhořel, sbíral 
jsem se pak fyzicky i psychicky několik mě-
síců. Věčná korporátní honba za výkonem 
a ziskem mě zkrátka dohnala. Ale především 

jsem postupně dospěl k tomu, že už nazrál 
čas, abych se začal věnovat jen tomu, co mi 
dává smysl a přestal dělat kompromisy. 

Stejně jako teď v Impulsu – Centru 
na podporu uměleckých aktivit jste 
se věnoval edukaci. Akorát už ne-
vzděláváte bankéře, ale amatérské 
umělce. Jak se to člověku stane, že 
takhle „přesedlá“? 
Kromě patřičného vzdělání a zkušenos-
tí musíte mít také jednoho celoživotního, 
v mém případě, „koně“ – amatérské diva-
dlo. Já se v divadle prakticky narodil, navíc 
do rodiny vyhlášených ochotníků. Děda 

s babičkou, maminka, oba strýci – všichni 
ochotničili. Děda byl navíc správce polické-
ho Kolárova divadla, měl tam správcovský 
byt, a tak jsem už od útlého věku divadlem 
načichal. Když nad tím tak přemýšlím, ne-
měl jsem kam uhnout. Pravdou ale je, že 
jsem ani nechtěl.  

Sám jste dlouhá léta principálem po-
lického souboru Kolár. Jak se změ-
nil vztah veřejnosti k ochotníkům 
a amatérské kultuře vůbec od dob, 
kdy jste začínal?  
Faktem je, že ochotnické divadlo zažívá roz-
mach. Pamatuji jeho útlum, to bylo po same-
tové revoluci, kdy se lidem otevřela spousta 
možností, a mohli dělat cokoli. Věnovat se 
studiu, soukromému podnikání, realizovat 
se v práci a na ochotničení najednou nebyl 
čas. Po těchto hektických raných devade-
sátkách se to ale stabilizovalo a vnímám, 
že postupem let to „ochotnické hnutí“ zase 
nabývá na síle, přibývá městských i venkov-
ských souborů a spolků, přibývá lidí, kteří do 
toho jsou zapálení, a naplňuje je to.   

Na to právě reagujete i v Impulsu a na 
podzim jste otevřeli pestrou nabídku 
divadelních kurzů právě pro amaté-
ry-nadšence. Čemu všemu se u vás 
mohou přiučit?
Letos jsme se zaměřili na samotný funda-
ment, na základy divadelní práce. Otevřeli 
jsme tedy semináře základů herectví, re-
žie, scénografie, divadelní produkce, dra-
maturgie. I amatéři totiž potřebují určité 
řemeslné základy a je jedno, jestli už v ně-
jakém ansámblu jste, nebo ho chcete tepr-
ve založit. Pro ty právě začínající soubory 
máme k dispozici odborného poradce, le-
gendu mezi východočeskými ochotníky, 
režiséra, herce a pedagoga Alexandra Gre-
gara, který jim pomůže, s čím potřebují. 

Kultura

Jaroslav Souček v ateliéru hradeckého Impulsu
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Když už jsme u těch kapacit, pro-
zraďte, koho se vám podařilo jako 
lektory kurzů do Hradce přilákat? 
Na workshop scénografie jsme se domluvili 
s Kamilem Bělohlávkem, což je profesio-
nální scénograf a výtvarník, mimo jiné dr-
žitel Ceny divadelní kritiky za scénografii. 
Pracuje pro Divadlo Drak nebo liberecké 
Naivní divadlo. Divadelní produkci zase 
lektoruje Tereza Sochová, což je výkonná 
producentka a ředitelka Divadla Disk a pe-
dagožka na DAMU. Seminář dramaturgie 
vede Tomáš Jarkovský, nový ředitel Divadla 
Drak a zkušený autor a dramaturg. Režii 
si vzal pod křídla Aleš Bergman, vedoucí 
Ateliéru činoherního herectví na JAMU. 
Co se herectví týče, jednáme například 
s Davidem Novotným, v lednu navíc star-
tují i kurzy tvůrčího psaní se spisovatelem 
Emilem Haklem. Mimo to samozřejmě běží 
kurzy pro amatérské fotografy, výtvarné 
kurzy a do budoucna bychom rádi vzkří-
sili i filmovou konzervatoř. Cílem je totiž 
v Hradci zakořenit koncept dlouhodobého 
a systematického vzdělávání v amatérské 
kultuře. Něco na způsob lidových konzer-
vatoří, které existovaly v 80. letech a byly 
to takové tehdejší ostrůvky svobody. Lidé, 
kteří je absolvovali, z nich čerpají dodnes.

Není právě proto amatérská kultura 
spíše záležitostí starších ročníků? 
Vůbec ne, i mladší generace se o ni zajímá 
a chce se v ní realizovat, jen ji baví něco 
trochu jiného než nás zamlada. Hodně jsou 
teď populární improvizační show a trochu 
alternativnější pohybové divadlo. Vidím to 
sám - když jsem začínal režírovat, dělal jsem 
s dětmi, pak jsem na dlouhá léta zakotvil 
u dospělých a nedávno jsem se zase vrátil 
mezi mladé a pracuji se studenty středních 
škol. Jsou pro to nesmírně zapálení, tudíž se 
nebojím, že by ochotníci jen tak vymřeli. 

Pravdou je, že ochotníci mají u nás 
dlouhou tradici, jen těch přehlídek 
amatérského divadla, které se po 
republice každoročně konají,  je ne-
počítaně.
A jsou nesmírně důležité! Ochotníci díky 
tomu mají možnost vzájemně se potkat, 
nasdílet zkušenosti a porovnat svoji 
tvorbu s ostatními. Na některých větších 
přehlídkách dokonce zasedá i odbor-
ná porota složená z profesionálů, kteří 
fundovaně rozeberou jednotlivá před-
stavení a dají zpětnou vazbu. Pamatuji 
i doby, kdy byli hodně ostří a spíš těm 
ochotníkům vzali chuť do práce, to už se 

ale dnes děje velmi zřídka. (smích) Osob-
ně mám rád třeba Krakonošův divadelní 
podzim ve Vysoké nad Jizerou, krásnou 
přehlídku pořádají také v Poděbradech 
nebo Červeném Kostelci. Tam tím celé 
město absolutně žije a v době konání ne-
seženete jediný volný pokoj. 

Co byste poradil těm, kteří uvažují, že 
by se vrhli na dráhu ochotnictví? 
Obklopit se těmi správnými lidmi, tedy 
stejnými nadšenci, jako je člověk sám. 
U amatérského divadla je strašně důležitá 
parta, která ho tvoří. Jednotlivci na sebe 
musí být vzájemně naladění a kopat za 
stejnou věc. Konflikty přijdou, to je nevy-
hnutelné, obzvlášť u „umělců“, kteří jsou 
dost emotivní, vždycky ale musí zvítě-
zit láska k divadlu. Na amatérském diva-
dle je krásné, jak spojuje lidi. Hraje vedle 
sebe ředitel s dělníkem a nikdo to neřeší. 
Třeba v našem divadelním spolku se na 
jevišti pravidelně schází manažer, účetní, 
obchodní ředitel, úpravář vody, prodejce, 
údržbář, podnikatel i ředitel školy. Je to 
pestré a to je na tom skvělé! 

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík

Kultura
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Hyundai
Assistance

Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba:  4,8‒5,8 l/100 km, CO2: 109‒132 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Již od 499 990 Kč*

Hyundai prémie  70 000 Kč

Nízké splátky
s nulovým navýšením

Sada zimních
kol zdarma

Nejvýhodnější
Hyundai pojištění

Slevová tankovací karta
na 5 let zdarma

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

Hyundai TUCSON - kombinovaná spotřeba: 4,2–7,8 l/100 km, emise CO2: 110–179 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.

www.hyundaihk.cz
HYUNDAI Hradec, s.r.o.
Bratří Štefanů 978, 500 03 Hradec Králové
+420 732 881 811 / www.hyundaihk.cz

Vyrazte s námi do éry nového přístupu k zákazníkům!

•  Limitovaná edice Hyundai Tucson IceBreaker Vám přináší atraktivní výbavu,
ve které nechybí vyhřívání sedadel i volantu a další prvky včetně bezklíčového 
vstupu do vozu. 

• Pohon 4x4 můžete mít se zvýhodněním 50 %. 

•  Zcela zdarma získáte kompletní sadu zimních kol a balíček zimního příslušenství!

Hyundai
Assistance
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HYDRATACE AŽ  
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Voda je životadárná, bez ní by se naše tělo 
jednoduše neobešlo a stejně je na tom 
i naše pleť. Vykašlete se jednou provždy 
na rozšířený blud, že hydratační krémy na 
bázi vody při nízkých teplotách v pleti za-
mrzají a mohou za prasklé žilky v obličeji. 
Naše pleť totiž potřebuje v mrazu vláhu víc 
než v horkých letních dnech! Jakmile tep-
loty padnou pod nulu, pokožka se hůř pro-
krvuje, vítr ji snáz vysušuje a první mrazíky 
dehydratační zkázu spolehlivě dokonají. 
Vezmete-li v úvahu časté přechody z vy-
topených místností ven na vzduch, dostá-
vá pleť objektivně zabrat. Kožní bariéra se 
opakovaně narušuje a pokožka ztrácí svou 
přirozenou obranyschopnost. 

Jak tomu účinně předcházet? Hydratujte se 
především zevnitř. Zvyšte příjem tekutin, 
dopřávejte si neslazený čaj, vodu nebo džus 
ředěný čistou vodou bez bublinek. Omezte 
dlouhé polehávání ve vaně, jen tak zamezíte 
druhotnému vysušování. Jezte hodně ovoce 
a zeleniny – vitamíny projasňují pokožku, to 
je bez debat! A především - mažte, mažte, 
mažte – místo lehkých gelových krémů vol-
te v zimních měsících hutnější krémy, kte-
ré ochranný film pokožky řádně promastí. 

Pakliže vám byla do vínku nadělena mastná 
pleť, takové krémy vám spíš přitíží. Jděte 
na to od lesa a chraňte svou kůži a vlasy 
od základů – čepicí, šálou a rukavicemi, rty 
potom kvalitní rtěnkou nebo jelením lojem. 
Jste-li majitelkou zralejší pleti, naneste pod 
vrstvu krému ještě ochranné sérum. Vsaďte 
na přípravky obsahující rostlinné oleje, ara-
midy, lipidy, glycerin a vitamíny A, C a E. 

NENÍ DEN JAKO NOC
Denní péče je důležitá, zapomínat bychom 
ale neměli ani na tu noční, kdy pleť po odlí-
čení odpočívá a regeneruje. V zimních mě-
sících volte noční krémy s obsahem antioxi-
dantů, které posílí právě obnovující procesy 
buněk, ale také pomohou v boji proti volným 
radikálům. Těm je pleť v zimě vystavena o to 
víc, může za to především horší smogová 
situace ve městech. Kromě každovečerního 
rituálu si alespoň dvakrát do týdne dopřejte 
vyživující pleťovou masku. 

OSTRÉ ZIMNÍ SLUNCE
Škodlivé UV záření se k zimnímu spán-
ku rozhodně neuložilo, myslete na to 
a pravidelně ošetřujte pokožku krémem 

s ochranným SPF faktorem. Sluníčko 
nepodceňujte hlavně na horách, avšak 
vězte, že ani při běžném chození po měs-
tě naši pleť nijak nešetří. Chystáte-li se 
brázdit svahy ve vyšších nadmořských 
výškách, přibalte si rovnou opalovací 
přípravek s širokospektrální UVA i UVB 
ochranou. Nebudete se muset obávat 
spálení, pigmentových skvrn ani předčas-
ného stárnutí. 

NEZAPOMEŇTE  
NA RTY A RUCE
Rty jsou na tom v zimě vůbec nejhůř, 
neboť vrstva kůže, která je pokrývá, je 
mimořádně tenká. Navíc neobsahuje 
tuky, a tak vlivem mrazu rychle vysychá 
a praská. Myslete na svou pusu a pravi-
delně ji během dne vyživujte pečujícím 
balzámem, vedle nešlápnete ani s tyčin-
kou obsahující UV filtr. Nemůžete-li vy-
jít ze dveří bez rtěnky, volte krémovější 
s hydratačním efektem, matující by rty 
ještě více vysušovaly. Pozornost věnujte 
v zimních měsících také rukám, ty pečlivě 
promazávejte mastnějším krémem a ne-
trapte je v mrazu bez rukavic. 

(red)

Vločky  
ve tváři!
Uzavřete mír s vlastní pletí a buďte tu pro ni 
v mrazu, větru i za ostrého zimního sluníčka. 
Vrátí vám to hned na jaře, to si buďte jisti! In-
spirujte se našimi tipy, jak mít pleť pod kont-
rolou o Vánocích stejně jako po novém roce. 
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Trochu se děsíte sousloví „vánoční výzdoba“, 
a tak raději opět zůstanete v komfortní zóně 
svaté trojice světýlka – stromeček – věnec? Ale 
no tak, letos už ne! Květinové studio La Vital 
otevřelo na podzim zbrusu nový e-shop, kde 
najdete veškeré dekorace z jejich dílny na jed-
nom místě a vyzdobíte tak svůj domov pomy-
slně od hlavy až k patě. „Na www.lavitaldeco.cz 
najdete široký výběr dekorací od drobných ozdob 
přes svícny, lucerny, světelné řetězy až po vázy, 
věnce a další nezbytnou vánoční výbavu do-
mácnosti,“ říká majitelka studia Lucie Vitíková.

A co, že bude letošní zimu zaručeně in? Z ba-
rev frčí tóny růžové, šedé, bílé a stříbrné. 
„Pokud si Vánoce neumíte představit bez tra-
diční červené barvy, zkuste letos ladit odstíny 
marsaly – dala by se připodobnit k temně rudé 
zemité barvě s hnědými odlesky. Kombinujte 
struktury, nebojte se zapojit peříčka, která de-
koracím letošní zimní sezony dominují a ne-
opomeňte ani veškeré ‚fluffy‘ načechrané do-
plňky - například z na dotek velmi příjemného 
mikroplyše,“ doplňuje Lucie Vitíková.

Pro inspiraci jsme vám několik kousků z no-
vého e-shopu Květinového studia La Vital 
vybrali, nakupovat už ale budete muset sami. 
Tak šťastné a dekorované! 

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík 

LA VITAL DECO:

Když si tradice 
a styl notují 

Zažehněte doma tu pravou vánoční atmosféru s dekoracemi královéhradeckého Květinového studia La Vital. To pro 
vás už deset let navrhuje a tvoří originální interiérové a exteriérové dekorace pro každou sezonu, místo i příležitost. A co 

letos frčí, prozradila Quartieru majitelka La Vital Lucie Vitíková. 
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Fenomén  
Chanel

Gabrielle „Coco“ Chanel. Žena, která dýchala protiklady. Navzdory tehdejší nadvládě načančanosti roz-
dupala veškerá módní pravidla a nastolila minimalismus. Přestože se nikdy nevdala, muži hráli v jejím 
životě zcela zásadní roli. Ačkoli vyrostla v sirotčinci, přátelila se s nejvýznamnějšími osobnostmi své 
doby. Seznamte se s příběhem miláčka Coco. S dámou, která naučila ostatní ženy nosit perly, kalhotové 

obleky, sukně těsně pod kolena a Chanel No. 5.





Příběh Coco Chanel je jako vystřižený z romá-
nu Charlese Dickense. Chudá dívka, která se 
ze sociálního dna sirotčince vypracovala až na 
samý vrchol, stala se světově uznávanou mód-
ní návrhářkou a její odkaz žije dodnes. Kdo by 
to byl kdy řekl do děvčátka z ani ne třicetitisí-
cového městečka Saumur ve Francii. 

Coco, vlastním jménem Gabrielle Chanel, se 
narodila v srpnu roku 1883 do rodiny podo-
mního obchodníka Alberta Chanela a jeho 
družky Jeanne Devolle. Když bylo Gabrielle 
dvanáct, přišla společně se dvěma bratry 
a dvěma sestrami o matku, načež všech pět 
sourozenců skončilo v klášterním sirotčin-
ci. Tam ji jeptišky naučily bravurně ovládat 
jehlu a nit, a tak vlastně určily její další cestu. 

Bez peněz a jasných vyhlídek do budoucna 
nastoupila ve dvaceti ke své tetě do obcho-
du s oděvy v ještě menším městečku Mou-
lins, a přestože ze srdce nerada šila, brzy se 
rozkřiklo, že jí to s jehlou a nití jde jako po 
másle, a Gabrielle si začala budovat vlastní 
klientelu. Po pracovní době si se sestrou 
přivydělávala ještě jako zpěvačka v kaba-
retech v Moulins a Vichy. Právě tam začali 
mladé Gabrielle přezdívat Coco - „miláček“. 
Při jednom vystoupení v lázeňském Vichy 
se také seznámila s prvním ze svých osudo-
vých mužů – zámožným chovatelem koní 
Etiennem Balsanem. 

Několik let byla jeho milenkou a svěřený 
čas využila na maximum. Nejenže ji bohatý 
Etienne uvedl do společnosti, ale naučil ji 

chodit, mluvit a dýchat jako dámu z vyš-
ších kruhů. Coco se tak brzy naladila na 
své budoucí klientky – manželky bohatých 
francouzských podnikatelů, umělkyně, 
modelky… Jejich románek skončil v roce 
1910, kdy Coco „přesedlala“ na exmilencova 
dobrého přítele – ještě o kousek bohatšího 
britského aristokrata Artura Capela, pře-
zdívaného „Boy“. Právě on financoval její 
expanzi do Paříže a přímořského letovis-
ka Deauville, kde Coco tvořila své luxusní 
klobouky a později začala navrhovat i spor-
tovní oblečení. První ucelenou kolekci pod 
svým jménem uvedla ještě před koncem 
války a představila světu dnes již ikonické 
„malé černé“, košilové šaty (skandálně bez 
korzetu, který v té době zcela bezostyš-
ně dominoval) nebo úplet, který se do té 
doby používal výhradně na spodní prádlo. 
Neskutečně úspěšnou pracovní jízdu však 
pouhé dva dny před Vánoci roku 1919 zka-
lila smrtelná autonehoda Artura Capela. 
Snovému francouzskému páru Coco & Boy 
byl konec.  

Truchlíc nad ztrátou životní lásky, pono-
řila se Gabrielle s vervou sobě vlastní do 
práce. Zlomovým pro značku Chanel byl 
rok 1921, kdy se Coco vrhla na návrhy do-
plňků a parfémy. Ten nejproslulejší vůbec 
– Chanel No. 5 – spatřil světlo světa ještě 
tentýž rok na Vánoce a hned následující 
rok zaznamenal snové tržby. Coco se da-
řilo. Její podniky čítaly na čtyři tisíce za-
městnanců a tehdy už čtyřicetiletá módní 
návrhářka se těšila velké oblibě britské 

šlechty. Mezi její milence patřil vévoda 
z Westminsteru nebo Edvard VIII. – princ 
z Walesu, přátelila se také s Winstonem 
Churchillem, Marilyn Monroe nebo Gra-
ce Kelly. Ženy napříč kontinenty po jejím 
vzoru zadupaly střapaté korzety a pestro-
barevné nadýchané sukně na dno skříně 
a začaly se oblékat střídmě a komfortně ve 
jménu nejvyšší elegance – do žerzejových 
kostýmků tlumených barev, námořnických 
kalhot a svetrů. 

Studená sprcha přišla s vypuknutím 
druhé světové války. Tisíce zaměstnan-
ců Chanelu byly rázem bez práce, Coco 
zavřela veškeré své butiky, až na jeden 
jediný v Paříži. Válku prožila v nacisty 
okupovaném hlavním městě po boku  ně-
meckého důstojníka Hanse Güntherema 
von Dincklage, čímž značně utrpěla její 
pověst a Francouzi ji po osvobození do-
konce obvinili ze zrady a kolaborantství.
To vyústilo v její emigraci do Švýcarska, 
kde nakonec strávila dlouhých devět let. 
Právě odtamtud, z pohodlí „návrhářské-
ho důchodu“ sledovala revoluci, kterou 
do módního průmysl přinesl svou kolek-
cí New Look v roce 1947 Christian Dior. 
Ženy na jeho popud začaly opět oblékat 
honosné a zdobené róby, které válkou 
znuděná a znechucená část dámské po-
pulace vítala s otevřenou peněženkou. 
A na to se Coco se svou vášní pro jedno-
duchost a střídmost dívat nemohla. A tak 
v roce 1953, v jen těžko uvěřitelných 70 
letech ohlásila v módní branži comeback. 
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Třebaže první počiny v nové éře Chanelu 
byly přijaty poměrně vlažně, Coco nepře-
stala pracovat až do své smrti a úspěšně 
vrátila vlastní značku na výsluní. 

Gabrielle Coco Chanel zemřela ve spán-
ku ve svém luxusním apartmánu v paříž-
ském Hotelu Ritz 10. ledna 1971. Bylo jí 88 
let. Následující roky v její práci pokračoval 
pověřený asistent, a to až do roku 1983, 
kdy se stal kreativním ředitelem Chanelu 
dnes už legendární návrhář Karl Lagerfeld. 
Ten značku rovněž vedl až do svého skonu 
v roce 2019.  

Když se Coco novináři v 50. letech ptali, co 
stojí za jejím úspěchem, odvětila, že hodně 
tvrdé práce a trocha vkusu. Stačí však po-
hled na některý z jejích ikonických mode-
lů a dojde vám, že to byl právě vkus, čeho 
měla na rozdávání.

Michaela Zumrová

Coco Chanel s Arturem Capelem

Design, móda & krása
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To ale neznamená, že bych tentokrát měla 
z ceny menší radost, to v žádném případě. 
Kromě nadšení cítím i obrovské zadosti-
učinění. Jsem vděčná, že naši dobře odve-
denou práci a s ní související úspěch může-
me dál zhodnotit. Do budoucna je to velká 
motivace nejen pro mě, ale pro celý tým, 
na kterém to tu celé stojí a padá. Díky této 
ceně se navíc potvrzuje to, co jim od za-
čátku kladu na srdce. To, že se vyplatí dělat 
svou práci srdcem a opravdu poctivě, do-
držovat veškeré postupy, neustále se vzdě-
lávat a pracovat na sobě. Jedině to přináší 
výsledky, jedině to má smysl. V neposlední 
řadě je toto ocenění i skvělou zprávou pro 
naše klienty. Celou svoji kadeřnickou kari-

Už počtvrté jste obhájila cenu, kterou 
udílí prestižní italská značka vlasové 
kosmetiky Framesi a jež se dostává 
jen těm opravdu nejlepším kadeřnic-
tvím v Evropě. Jaký je to pocit? 
Jak správně říkáte, není to pro nás popr-
vé, asi nejsilněji jsem to prožívala, když za 
námi před pár lety přiletěl osobně prezi-
dent Framesi Dr. Fabio Franchina. Pokud 
pracujete v nějakém oboru a znáte jeho 
čelní představitele, jsou pro vás nesmírně 
významní a z takové návštěvy se vám chce 
štěstím skoro omdlít. (smích) Pro nás to 
tehdy znamenalo něco podobného, jako 
kdyby do módního butiku přijel osobně 
ocenit práci týmu samotný Karl Lagerfeld! 

éru se snažím dělat hodně věcí jen pro ně. 
Jsem perfekcionistka a to má pochopitelně 
svá pro a proti. Nicméně si myslím, že můj 
tým tuto moji vlastnost v tom nejlepším 
slova smyslu převzal a klientky to oceňují. 
Umí pochválit, povzbudit. Je to úžasná vý-
měna pozitivní energie. 

Salon Perfekt slaví 14 let. Jak vzpomí-
náte na své začátky? 
Jako na velmi náročné období, začínali jsme 
tehdy úplně od nuly. V místech, kde dnes 
na Slezském Předměstí salon stojí, nebylo 
nic. Jen tráva. Ležela jsem tehdy tři měsí-
ce doma s těžkým zápalem plic a Perfekt 
si vlastnoručně namalovala. S těmi velkými 

KADEŘNICKÝ SALON PERFEKT:

Tvrdá práce se vyplácí

Ve filmu se rozdávají Oscary, v gastronomii zase michelinské hvězdy. Podobně významné ocenění se každoročně udílí 
i mezi kadeřníky a už počtvrté zamířila cenná plaketa do Hradce Králové – konkrétně do rukou kadeřnického týmu 

Salonu Perfekt Jany Baladránové. A redakce byla u toho! 

Jana Baladránová (uprostřed s plaketou) s celým týmem Kadeřnictví Perfekt  
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francouzskými okny a vzdušnou, otevře-
nou recepcí. Do Hradce jsem chtěla vždyc-
ky, předtím jsem pracovala deset let jako 
kadeřnice v Náchodě. Tohle všechno, co 
vidíte, je můj splněný sen. 

A jak vzpomínáte na své působení 
v Náchodě, je to velký rozdíl? 
Obrovský. V Náchodě jsem pracovně strá-
vila deset let. Hned po škole, to mi bylo 
osmnáct, jsem si tam otevřela malé ka-
deřnictví o jedné místnosti, navíc v patře 
naprosto otřesného baráku. Má pracovní 
doba začínala v 7 hodin a končila i v 11 ve-
čer. Byla jsem tam sama a musela se otáčet. 
První dva měsíce byly šílené, ale postupně 
si ke mně zákazníci našli cestu, ba co víc 
– vraceli se. Šeptanda tehdy zafungovala 
perfektně. Do půl roku už jsem měla rela-
tivně dost práce a do roka plný diář. Když si 
na to dnes vzpomenu, zažívala jsem hroz-
ný workoholismus, ale když je vám dvacet, 
svoji práci milujete a za nikým nespěcháte, 
dá se to nějakou dobu tak praktikovat.

Kdy tedy přišel ten impulz odejít do 
Hradce? 
Když jsem se po pár letech vypracovala a za-
čala jezdit na poměrně drahá školení, učila 
se náročnější a náročnější střihy, do detai-
lu rozumět složení barev, ale i pečujících 
a stylingových přípravků na vlasy. Zkuste si 
ale v Náchodě hodinu stříhat klientku a pak 
si říci 120 korun, to zkrátka přestávalo dá-
vat smysl a já cítila, že je čas se posunout. 
Vysnila jsem si Hradec a díky podpoře ro-
dičů začala plánovat stavbu salonu. Shodou 
okolností jsem se však tou dobou sezná-
mila se svým budoucím manželem, který 
měl na Slezském Předměstí firmu a v jejím 
sousedství volný pozemek. Nejdřív jsem se 
toho bála – odejít z centra města? Tam budu 

úplně mimo! Nakonec se to ale paradoxně 
ukázalo jako výhoda, protože v centru věčně 
není kde zaparkovat, takže tento můj „útěk“ 
klienti naopak kvitovali. Nutno říci, že by 
to nešlo bez pomoci manžela, který už měl 
v té době s podnikáním zkušenosti a hodně 
mě toho naučil. Posléze nastal úkol asi nej-
těžší – sehnat ten pravý tým. A že to dalo 
opravdu zabrat! Každý zaměstnavatel vám 
potvrdí, jak těžké je kvalitní lidi najít a udr-
žet si je. Vzpomínám si, jak jsme chodili po 
městě s náborovými letáčky a zastrkávali je 
za stěrače aut. Dnes mohu hrdě říci, že se 
to opravdu povedlo, neboť lidé, se kterými 
jsem začínala, tu pracují dodneška. První 
roky však byly náročné, kolotoč školení, za-

učování, práce od rána do večera. Stojím si 
ale za tím, že se to vyplatilo.

Váš salon je v Hradci Králové spojen 
především s jedničkou v prodlužová-
ní vlasů - značkou Great Lengths. Jak 
vnímáte toto spojení?   
Podařilo se mi získat výhradní zastoupení 
pro celou Českou republiku, a tak máme 
klientky opravdu ze všech koutů země, 
showbyznys nevyjímaje. Přímo zde také ka-
deřníky na tuto metodu prodlužování kaž-
dý týden školíme. Great Lengths je zkrátka 
pojem – ne náhodou jsou jejími tvářemi 
Beyoncé, Madonna nebo Britney Spears. 
Jde opravdu o špičkovou kvalitu v prodlu-
žování - zkrátka Porsche mezi vlasy. Proto 
mě toto spojení Perfektu a Great Lengths 
nesmírně těší a zároveň zavazuje. Troufám 
si však říci, že naše klientky oceňují pocti-
vou práci. Samy vidí, že chceme, aby měly 
zdravé vlasy, že se pídíme po tom, co prá-
vě jejich vlasy potřebují, že náš tým tomu, 
co dělá, skutečně rozumí. To bych ostatně 
poradila všem dámám, aby se více zajímaly 
o práci svého kadeřníka či kadeřnice, aby 
se ptaly a nepodléhaly slepě tomu, co jim je 
řečeno či porazeno. Setkala jsem se s tolika 
příklady nešetrné péče nebo špatného uži-
tí přípravků pramenícími z neznalosti nebo 
nezkušenosti, které dokážou nenávratně 
poškodit vlasový váček! Ne vždy také platí, 
že co je drahé, je kvalitní.

Michaela Zumrová
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Ještě toho nemáte dost?  
Vyzvedněte si zdarma tištěné číslo 

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

Seznam distribučních míst naleznete na:  

www.qmag.cz/distribuce


