
112 stran
šťavnatého čtení

ja
ro

  2
02

0

Nejdřív jsme  
se minuli

Rozhovor s manžely a herci  
Miroslavem a Kateřinou Táborskými

 
Den D

Řekněte si své ano na východě Čech

 
Čekali jsme tě, jaro

Velký jarní speciál

 
Génius s ostrými lokty

Architekt Josef Gočár, jak ho možná neznáte





@quartiermagazin

@quartiermagazin

Sledujte nás na sociálních sítích:

K dostání na vybraných místech uvedených na 
qmag.cz/distribuce

www.quartiermagazin.cz





Zleva: Michaela Zumrová, Monika Staňková a Jana Zbořilová

Milé a milí,

taky se vám zdá, že se dny prodlužují jen pomalu, že svetrů už bylo dost a že je na čase najít sluneční brýle?

Nám tedy ano. A právě proto chceme, aby pro vás nový Quartier byl takovou první vlaštovkou blížícího se 
jara. A i když jarní Quartier sám o sobě ještě jaro nedělá, doprovodí vás tohle číslo až do konce května. A tou 
dobou už bude jaro dávno v plném proudu! Aby to proudění bylo co nejpříjemnější, máme pro vás opět 112 
stran čtení, ze kterého na vás zaručeně dýchne jaro, ačkoliv se ho za oknem třeba zatím nebude dostávat. 
Vrátíme se společně do zahrad a dozvíme se, co musíme udělat, aby největší strom i poslední bylinka vítaly 
jaro v co nejlepší kondici. Abychom ve skvělé formě vstoupili do jara i my, chce to pořádnou porci svěžesti na 
talíři - pusťte si jaro do kuchyně! S našimi recepty to bude hračka. A protože jarní optimismus nás po zimě 
strávené převážně za kamny doslova táhne ven, máme pro vás tipy na nejkrásnější evropské destinace, kde 
letos na jaře nesmíte chybět. Pokud se na rozjezd nové sezóny spokojíte s naší východočeskou domovinou, 
můžete se třeba vydat po místech spojených s tvorbou architekta Josefa Gočára, od jehož narození letos 
uplyne rovných 140 let. 

Už se taky nemůžete dočkat? Honem zalistujte! 

Inspirativní čtení a nádherné jaro vám přejí

Vaše 
 
Monika Staňková & Jana Zbořilová 
vydavatelky magazínu
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šéfredaktorka



568

BYZNYS  
Vstříc výzvám a novým  30 
příležitostem  
Když benefit neznamená 32 
jen peníze  
Pro město i pro lidi 34 
A dům se stává domovem 38 
Legenda jménem PRIM 40 

26

JARO
Vaječné? Báječné! 44
Svěžest na talíři 46
Jaru vstříc 48
Slavme jaro! 50
Homo zahrádkář 54
Mazaně na mazanec 56
Jaro jako ze žurnálu 58
Den D na východě Čech 62

OSOBNOSTI ČÍSLA
Nejdřív jsme se minuli 8

ŽIVOTNÍ STYL
S rozhlasem naživo 14
Gočár? Génius s ostrými lokty 16
Učíme naplno  20 
Zaostřeno na čočky 22 
Středomořský sen v Hradci 24 
Stereotyp mě zabíjí 26



SPORT
Votroci sobě 69
Velikonoce Na Větvi 72 
Pes je parťák, ne stroj 74 

KULTURA
Zima nepřišla 78
Obratník Draka 80 
Japonsko je srdcová záležitost 84 
Stalo se na východě Čech 87 

58

80

74

DESIGN, MÓDA & KRÁSA
Maira třikrát jinak 88
Můj český příběh není jen můj 90
Fenomén Versace 92

50

TIPY
Jaro v doupěti 96
Hybaj ven! 98
Na doma i (na)ven 102
Jaro na (kino)plátně 104
Východočeská abeceda 106



6

Každé vítání nového čísla je speciální 
událostí, vítání toho zimního je však 
událostí přímo sváteční! Vychází totiž 
před Vánocemi, a tak se těší ještě 
o kapku slavnostnější atmosféře. Zatím 
poslední zimní vydání jsme odhalili 
v showroomu značky Jaguar a Land 
Rover společnosti DekomSystem 
v Hradci Králové. Kromě redakce, 
přátel a podporovatelů magazínu 
a také luxusních vozů na akci nechyběly 
tváře čísla a ambasadoři značky Jaguar 
v jednom – někdejší Česká Miss Eliška 
Bučková a hrabě Jan Kolowrat. Ten je 
mimo jiné majitelem rychnovského 
zámku, který se na obálce Quartieru 
také objevil. 

(red) 
foto: Jakub Misík

Quartier

Šťastné a veselé  
s Jaguarem 

jaro 2020 



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. 3. 2020 - 31. 12. 2020
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Říkala mi – hele, on je fakt dobrej, měla bys 
ho vidět. A opravdu byl! 

V  té  době už  jste  ale  jednu  vysokou 
vystudovanou měl – hradeckou peda-
gogickou fakultu, obor fyzika a zákla-
dy techniky. Učil jste vlastně někdy? 
M: Dva měsíce v rámci povinné praxe v pá-
tém ročníku, kdy už jsem zároveň studoval 
prvák na DAMU. Měsíc jsem učil na základ-
ce a měsíc na střední škole. Základku jsem 
absolvoval v Praze, abych mohl chodit na 
zkoušky, a praxi na střední jsem si dal ke 
svému bývalému třídnímu na Gymnáziu 
J. K. Tyla v Hradci. To bylo drsné, proto-
že jsem se ho trošku bál. Byl dost přísný, 
zkrátka autorita. Z kádrových důvodů 
jsem předtím na gymnáziu studoval právě 
v matematicko-fyzikální třídě, protože to 
vypadalo, že jestli vůbec budu moct studo-
vat vysokou, tak jedině technického smě-
ru. Naštěstí, se to postupně uvolňovalo. 
Už v té době jsem ale hrál divadlo a na ty 
profilové předměty neměl tolik času, takže 
zrovna z fyziky a matematiky jsem měl na 
vysvědčení nejhorší známky. Byla ve mně 
malá dušička, když jsem za ním šel s tím, 
že jdu zrovna já k němu na praxi. On se ale 
zachoval úplně úžasně, chvíli na to lejstro 

Oba máte v rodném listě Prahu, přes-
to jste s Hradcem silně spojeni. Pane 
Táborský, vy jste zde dokonce vyros-
tl  a  vystudoval  vysokou  školu,  vaše 
žena tu zase získala své první loutko-
herecké angažmá. Je pro vás Hradec 
díky tomu tak trochu domovem? 
M: Už ne. Vždycky jsem říkal, že domov 
to pro mě přestane být ve chvíli, kdy na 
jiném místě v součtu strávím víc času než 
tam, a to se stalo. Do Hradce jsme se při-
stěhovali, když mi byl rok a půl, ve třiadva-
ceti jsem z něj postupně začal odcházet 
na fakultu do Prahy. Hradec je tak pro mě 
dětstvím a mládím, pojí se s ním hodně 
mých poprvé. Ať už šlo o první školy, lásky, 
sportovní a hudební kroužky a samozřejmě 
první kontakty s divadlem.  
K: To já jsem čistokrevná Pražačka křtě-
ná Vltavou! Je ale pravda, že když jsem se 
narodila, táta mě zapíjel v Divadle Drak, 
a když jsem do něj v roce 1981 jako deva-
tenáctiletá elévka nastoupila, byl to pro 
mě svým způsobem takový malý návrat 
„domů“. Kruh se uzavřel. 

V Hradci jste se ale neseznámili. 
M: To až v Praze. Když žena nastoupila do 
Hradce do Draku, já už byl pryč. Asi jsme se 
nejdřív měli minout. 
K: Potkali jsme se na Mirkově absolvent-
ském představení ve školním divadle DISK. 
Já tou dobou hrála právě v Draku, ale vy-
táhla mě na něj moje kamarádka, která teh-
dy studovala DAMU. Chodili s Mirkem do 
stejného ročníku, jen každý na jiný obor. 

koukal, pak se na chvíli se zamyslel a řekl: 
„Tak přijďte, a doufám, že to bude s nále-
žitým uměleckým přednesem.“ (smích) Na-
konec mě moc hezky ohodnotil. Takticky 
jsem se totiž snažil učit tak, jako nás učil 
on. 

Kateřino,  vám  byli  asi  největšími 
učiteli  vaši  rodiče  –  oba  loutkoher-
ci,  tatínek  Jiří  Středa  navíc  uznáva-
ný autor, režisér a dramaturg. Jak se 
tvářil na to, když jste se rozhodla vy-
dat v jejich šlépějích? 
K: Spíš než moje rozhodnutí to byl jeho ná-
pad. Přitom úplně nečekaný! Pravdou totiž 
je, že ačkoli jsem patřila mezi děti, které 
vyrůstají v zákulisí a hltají rodiče-herce na 
jevišti, táta moc neprahnul po tom, abych 
tuhle práci dělala. Ne, že by mě odrazoval, 
ale ani nijak zvlášť nemotivoval. Od patnác-
ti jsem hrála amatérské divadlo. Na moje 
představení občas přišel a řekl mi k tomu 
svoje, ale pořád to bral jako okrajovou zá-
ležitost. Moje chvíle přišla v době, kdy teh-
dejší přední loutkoherečka Draku Libuška 
Bogostová podruhé otěhotněla. Josef Kro-
fta, který soubor vedl, zavolal tátovi a ptal 
se, jestli ho nenapadá nějaká mladá holka, 
která by to za Libušku vzala. A táta mu 
do telefonu nečekaně povídá: „A nechceš 
vyzkoušet naši Káču?“ Přitom do té doby 
o mém loutkohereckém angažmá doma 
nepadlo ani slovo. Tak jsem do Draku zajela 
a konkurz udělala, ale jednoduché jsem to 
neměla. Všichni v mém angažmá pochopi-
telně viděli protekci, takže jsem  se musela 

MIROSLAV A KATEŘINA TÁBORŠTÍ:

Nejdřív  
jsme se minuli

Když jsou partneři zároveň kolegy v práci, je to vždycky trochu výzva. Když má navíc jeden druhého čas od času i řídit, to už 
je vůbec tenký led. Manželé Miroslav a Kateřina Táborští to přesto takhle úspěšně vedou už skoro třicet let. „Oba jsme hodně 
paličatí a impulzivní. Naše okolí se divilo, že jsme se zrovna my dva dali dohromady,“ říkají herci ve společném rozhovoru pro 
Quartier. K prvnímu rande držitele španělského Oscara a dcery někdejšího režiséra Divadla Drak přitom mohlo dojít v Hradci 

Králové, kde oba strávili kus života. Nikdy se tu ale nepotkali. „Nejdřív jsme se asi měli minout,“ shodují se smíchem. 

Osobnosti čísla

 „Moje narození tatínek zapíjel  
v Divadle Drak.“

jaro 2020 
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ohánět, abych uspěla. V Draku jsem strá-
vila krásné tři sezony a pak se dostala na 
DAMU. 

Když vás do toho tatínek takhle „na-
vezl“, pomáhal vám v začátcích?
K: Hodně mi pomohla právě Libuška Bo-
gostová, za kterou jsem zaskočila. Tak tro-
chu se mě ujala. Bydlely jsme pohromadě 
v jednom domě, tenkrát se mu říkalo Pe-
kárna a byla to vlastně taková herecká uby-
tovna. Po večerech, když holky usnuly, se 
mnou zkoušela, abych se do toho dostala. 
Byla nesmírně kolegiální a laskavá. Táta 
mi spíš dával konstruktivní zpětnou vaz-
bu, uměl být hodně kritický. Ve výsledku 
mi to ale hodně přinášelo, navíc jsem to 
od něj vždycky brala, protože jsem věděla, 
že to neříká, aby mi ublížil nebo mě shodil,  
a jeho slov si vážila.

V  roce  2004  jste  právě  s  tatínkem 
a  manželem  založili  divadélko  pro 
nejmenší diváky Anima candida, což 
znamená čistá duše. Jak na tuhle čis-
tě rodinnou spolupráci vzpomínáte?
K: S odstupem času hrozně ráda. 
M: Tchán byl v tomto oboru hodně dobrý 
a zkušený, tím byla naše spolupráce o dost 
snažší. Je ale pravda, že stejnou měrou byl 
taky paličatý a impulzivní stejně jako já 
a moje žena. Ač to byl někdy boj, nakonec 
jsme se vždycky domluvili – koneckonců cíl 
jsme měli totožný, dělat dobré divadlo. 

Nejenže se oba věnujete stejnému obo-
ru, ale prostřednictvím svého divadél-
ka  přímo  spolupracujete  na  jednom 
jevišti.  S  jedním  představením  spolu 
objíždíte republiku dokonce 22 let! Jde 
to skloubit se soukromým životem? 
M: Jak vidíte, tak jde. Ačkoli je pravda, že 
tu společnou práci zase tolik nepřehání-

me. Z mé celkové práce za měsíc tvoří ta 
s manželkou asi jen desetinu. Vždycky měla 
ještě nějakou svoji práci, ale rodina dlou-
ho stála hlavně na ní. Bylo mi ale jasné, že 
pokud má být v životě šťastná, tak se musí 
víc věnovat své profesi, kterou miluje a to 
je loutkoherectví. V Praze to není lehké. 
Na to, kolik má divadel, tak těch pro děti 
a navíc těch loutkových pro děti je málo. 
A tak, když pro nás před těmi 22 lety tchán 
napsal představení Povídejme si, děti, ve 
kterém mám já víc činoherní part a ona víc 
ten loutkoherecký, zapadlo to přirozeně do 
sebe. V průběhu let jsme ho přejmenova-
li na Pohádkové nepohádky Josefa Čapka 
a dnes už nám na něj vodí své ratolesti ro-
diče, kteří ho sami jako děti viděli. 
K: Nikdy jsem se společné práce neobáva-
la. Vzpomínám si, když s tím za námi táta 
přišel, mladšímu synovi byl asi rok a půl, ta 
představa se mi od začátku líbila.

Dobře, ponecháme-li stranou tvorbu 
pro  nejmenší,  co  takové  představe-
ní Relativita Divadla v Řeznické, kde 
svou  ženu  dokonce  režírujete.  Není 
to už úplně tenký led?
M: Sakra tenký! To jsem pochopil  velmi 
rychle. Navíc nemůžu říct, že se na něm 
umím pohybovat. (smích) Jako režisér ob-
čas něco zkritizovat musím, vycházím ale 
z toho, že oba svou práci máme tak rádi, 
že jsme schopni se o ní konstruktivně ba-
vit i doma. Přece jen člověk tráví v práci 
většinu života a považuji za štěstí, když 
může dělat, co ho baví. Navíc to byl nápad 
ředitelky divadla, aby v tom představení 
má žena hrála! Takže mám alibi, není to 
protekce.

Jako  herce  vás  vnímám  hodně  kon-
trastně.  Na  jednu  stranu  objíždíte 
se ženou a loutkovým divadlem čes-

ké kulturáky a pak  si  zapnu  televizi 
a vidím vás po boku hollywoodských 
hvězd jako Penélope Cruz, Sigourney 
Weaver nebo Matta Damona.
M: To je naše česká specialita. Jsme malá 
země a většina herců z takzvané špičky 
dělala vždycky všechno – rádio, televizi, 
divadlo, film, dabing. Všechny tyto žánry 
se vzájemně ovlivňují a herce obohacují. 
Pro mě je pořád nejvíc divadlo. Je to živý 
kontakt, něco, co se dá měnit a propra-
covávat. Samozřejmě každá spolupráce 
se zahraniční produkcí je zážitek a vel-
ká zkušenost. V mém případě to byla 
vždycky souhra náhod s projekty, které 
se točily v Čechách. Občas se do mě ně-
jaký režisér zakoukal a dal mi větší pro-
stor. Jako třeba u Kletby bratří Grimmů, 
kde jsem točil s Mattem Damonem 
a Heathem Ledgerem. Z nich se vyklubali 
úplně skvělí kluci! Sice kolem nich pořád 
běhala produkce a bodyguardi, ale nebyli 
to žádné primadony. Na place se ukázali 
jako skvělí parťáci. V pauze na oběd jsme 
si mezi karavany zahráli i fotálek. Tři 
dny jsme zkoušeli jednu scénu, vymýšleli 
krásné ptákoviny – ve filmu z toho zů-
stala možná desetina. Rád na to setkání 
vzpomínám.

A  co  setkání  s  Penélope  Cruz  –  ve 
snímku  Dívka  tvých  snů  (1998)  jste 
hrál  jejího  tlumočníka a  za  tuto  roli 
si odnesl prestižní cenu Goya, což je 
něco jako španělský Oscar. Navíc jako 
první  cizinec  v  celé  historii  udílení. 
Čekal jste to? 
M: Nemám rád, když se přebírá filmová 
cena a někdo řekne, že to nečekal. To si 
v duchu říkám „Ale nekecej, byli jste čtyři 
nominovaní, tak z 25 procent jsi to čekat 
musel.“ (smích) Takže pro případ, že by mi 

Osobnosti čísla

Kateřina Táborská

• Narodila se 26. 7. 1962 v Praze do 
rodiny loutkoherců Evě a Jiřímu 
Středovým. 

• Svou loutkohereckou kariéru 
zahájila v královéhradeckém 
Divadle Drak, posléze 
vystudovala pražskou DAMU. 

• Spolu s tatínkem a manželem 
založila v roce 2004 spolek 
Anima candida, který dodnes 
hraje představení pro nejmenší 
diváky po celé republice. 

• S manželem Miroslavem 
Táborským mají dva syny: 
Radovana a Dominika. 
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hlediště za ženou, kde jsme se konečně po-
řádně objali. Trvalo to dlouho, akorát foto-
grafové už měli jinou práci, takže památku 
nemáme. 
K: Když jsme se pak vrátili do Čech, novi-
náři se mě v rozhovorech ptali, kde jsem 
to předávání sledovala, když jsem tam 
s manželem nebyla. Tehdy jsme měli ma-
lého syna, já nebyla na jediné fotce, a tak 
to všichni přirozeně brali tak, že jsem s ním 
zůstala v Praze. 

Máte dva syny. Táhne je to taky k di-
vadlu, k herectví?
K: K divadlu úplně ne, ale ten mladší vystu-
doval střední školu filmové a televizní tvor-
by a rád by se stal kameramanem. Zkoušel 
se dostat na FAMU, ale zřejmě půjde po 
vzoru rodičů - já se dostala na školu napo-
třetí a muž napočtvrté. (smích) Ten starší 
jde jiným směrem. 

Loni v listopadu jste oslavil životní 
jubileum – šedesátiny. Došlo k ně-
jakému ohlížení se a životnímu bi-
lancování? 
M: K tomu asi dojde nevyhnutelně vždyc-
ky. Bilancoval jsem, ale nepřehnal to. Život 
běží, práce je hodně. Divadlo hraju asi nej-
víc v životě a prožívám spokojené období. 

Nedávno  jste  také  slavili  stříbrnou 
svatbu,  což  je  při  zhruba  45%  roz-
vodovosti  v  Česku  hodné  obdivu. 
Existuje  nějaký  recept  na  šťastné 
manželství? 
K: Neexistuje. Nikdy nevíte, co před vás 
život postaví a jak se zachováte. Dlouho-
dobé vztahy nepřichází jednoduše, není 
to zadarmo. Když jde do tuhého, stojí za 
to se ohlédnout a připomenout si všech-
nu tu vynaloženou práci a projevenou 
toleranci. 
M: U nás, myslím, pozitivně zafungova-
lo, že jsme se nebrali úplně mladí, a tak 
jsme se na spoustu věcí dokázali dívat 
s nadhledem. Řekl bych, že za vysokou 
rozvodovostí stojí i to, že mladí lidé to 
hodně rychle vzdávají. Jakmile dojde 
k nějakému problému, utečou. Ony se ty 
problémy nevyhnuly ani nám, ale už jsme 
byli ve věku, kdy jsme věděli, že všech-
no není tak horké, jak se může zdát na 
první pohled, a že bychom to měli zkusit 
zvládnout. Myslím, že jsme za to teď od-
měněni tím, že takové problémy neřeší-
me a je nám spolu dobře.   
K: Sice se nemá říkat nikdy, ale taky si mys-
lím, že nás čeká jen to dobré. 

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

to náhodou dali, jsem si nechal ve španěl-
štině napsat děkovnou řeč a naučil se ji 
nazpaměť. Nicméně jsem to opravdu ne-
čekal, protože ještě večer před udělová-
ním cen jsme byli se štábem v restauraci 
a oni do mě celou dobu hustili, ať nejsem 
zklamaný, že je v podstatě vyloučeno, 
abych tu cenu dostal. Snažili se mi mile 
vysvětlit, že Španělská filmová a televiz-
ní akademie je hrozně konzervativní a že 
můžu být vůbec rád, že jsem nominován, 
protože to se zatím žádnému cizinci ne-
povedlo. Ve finále jsem to tedy nečekal 
nejen já, ale ani oni. 

Byla jste na manžela pyšná? 
K: Rozhodně, ale taky jsem byla v mírném 
šoku. Mirkovu kategorii vyhlašovali jako 
úplně první, takže jsme neměli moc času 
se na to nějak připravit, navíc všude bylo 

desetkrát víc fotografů, kamer a reportérů. 
Trochu jiný zážitek než třeba z Českých lvů. 
M: Osobně si z toho nesu jednu výčitku. 
Vzhledem k mé mizerné španělštině jsem 
nějak nepostřehl, že už ten večer „naos-
tro“ začal. Trochu rozkoukávat jsem se 
začal v momentě, kdy se na plátně po-
stupně objevovaly úryvky z nominova-
ných filmů, naše jména a dole ve výřezu 
okénka s našimi hlavami – no jako při 
Oscarech. Pak už to šlo ráz naráz, zčis-
tajasna padlo moje jméno, nastal jásot 
a potlesk a já, místo,  abych se poradoval 
s manželkou, jak se sluší a patří, jsem vy-
kuleně vstal, překročil ji a jako zhypnoti-
zovaný mířil kamsi k pódiu. 
K: To je pravda, přehlédnul mě jako zábra-
dlí. (smích)

Takže  pověstná  hollywoodská  objetí 
a  polibky  díků  se  ve  vašem  případě 
nekonaly? 
M: Vůbec. Cestou k jevišti seděl štáb, tak 
mě aspoň poplácali po zádech. Radost 
byla obrovská, protože jsme měli asi 11 
nominací a hned první proměnili. Jako ve 
snách jsem došel na pódium a na jejich 
poměry přednesl extrémně dlouhý pro-
jev. Když jsem to pak sledoval v záznamu, 
úplně jsem viděl to zoufalství v moderá-
torčiných očích. Musela se v duchu mod-
lit, abych už konečně sklapnul. (smích) 
Celý večer trval mimochodem tři a půl 
hodiny, obrovská akce.
K: A z toho půl hodiny zabral Mirkův projev. 
M: Náhodou to ale byl prý moc hezký pro-
jev! Akorát posléze nastal problém, pro-
tože mě s tou cenou neposlali zpátky do 
hlediště, ale dozadu do zákulisí, kde byl 
koridor obsypaný fotografy a novináři. Ti 
se na mě samozřejmě okamžitě vrhli a za-
čali zpovídat. Asi měli pocit, že když jsem 
v tom filmu španělsky hrál a i tu děkovnou 
řeč jsem tak hezky přednesl, tak jejich ja-
zykem jistě plynně hovořím. Nevím, jak se 
to stalo, ale najednou jsem měl na uších 
sluchátka, před pusou mikrofon a ve špa-
nělštině dával rozhovor do rozhlasu. Sa-
mozřejmě v přímém přenosu.

A co jste říkal?
M: Vůbec nevím. Řekl jsem pár slov o tom, 
jak jsem šťasten a rád. Pak jsem se vrátil do 

 „Nevím, jak se to stalo,  
ale zčistajasna jsem dělal  
ve španělštině rozhovor  

do rozhlasu.“

Miroslav Táborský 

• Narodil se 9. 11. 1959 v Praze. 

• Vystudoval pražskou DAMU 
a Pedagogickou fakultu 
Univerzity Hradec Králové. 

• V roce 1999 obdržel prestižní 
španělskou cenu Goya za Objev 
roku, a to za roli ve filmu Dívka 
tvých snů s Penélope Cruz. 

• 20 let strávil v Divadle v Dlouhé, 
nyní je na volné noze. Vystupuje 
také v Divadle Járy Cimrmana. 

• Kromě hraní se věnuje také čtení 
audioknih nebo dabingu, svůj 
hlas propůjčil například Lordu 
Voldemortovi v sáze Harry Potter.

Osobnosti čísla

Miroslav Táborský přebírá v roce 1999  

prestižní cenu Goya. 
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S rozhlasem 
naživo

„Dnes jsme si vybrali nejsložitější den - pá-
tek, kdy se startuje hned ze dvou míst. Jed-
nak z bivaku v Černé vodě a jednak odsud, 
kde právě stojíme – od chaty Kristýny,“ říká 
do rozhlasového mikrofonu jeden z hlav-
ních organizátorů letošního už 24. ročníku 
Šediváčkova longu Slavomír Říman. O tom, 
co se zrovna děje na trati, informuje po-

Přijet, natočit pár rozhovorů, odvysílat a za pár hodin odjet. Tak přesně takhle jednoduše to v rozhlasové práci úplně 
nefunguje. S programovými šéfy hradeckého a pardubického rozhlasu Ladou Klokočníkovou a Zdeňkem Novákem 
jsme se podívali do zákulisí živých přenosů a vypravili se s nimi na tradiční závod psích spřežení do Orlických hor.

sluchače ve východních Čechách během 
tříhodinového živého přenosu pravidelně. 

Jen o jednom respondentovi to však není ani 
zdaleka, dokonce to není ani o jedné návště-
vě na místě konání. „Poprvé jsme přijeli už 
v úterý na slavnostní zahájení závodu, kte-
ré jsme si dopředu natočili a sestříhali. Po-

druhé jsme se vrátili ve čtvrtek, abychom si 
předtočili další věci, především reportážního 
charakteru, protože na jejich zpracování pak 
během přenosu logicky není čas. Tentokrát 
to bylo třeba večerní bivakování, pro nás ne-
smírný zážitek,“ přibližuje přípravy na živé 
vysílání vedoucí programu královéhradec-
kého rozhlasu Lada Klokočníková s tím, že 
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a druhak nikdy na 100 procent nevíme, zda 
domluvený host skutečně dorazí,“ vysvětluje 
a Zdeněk Novák dodává: „V tomto je to tro-
chu adrenalin, ale zároveň nic, co bychom 
nezvládli. Vždycky lze změnit pořadí hostů 
nebo vstup vyměnit právě za předtočený re-
portážní materiál. Vše stojí na komunikaci 
mezi námi a techniky ve studiích, kteří nám 
podle situace flexibilně vyjdou vstříc. S La-
dou společně moderujeme už víc jak 6 let, 
oba máme navíc v rozhlasu mnohaletou 
praxi, takže si umíme krýt záda a vzájemně 
se na sebe spolehnout.“ 

Je však rok 2020, a tak zvládat „pouze“ na-
táčení, stříhání a moderaci už rozhlasové-
mu reportérovi zdaleka nestačí. „Člověk se 
musí orientovat třeba i v sociálních sítích 
a být schopen během živého přenosu udělat 
pár snímků na Facebook nebo natočit krát-
ké video. Obě naše facebookové stránky mají 
skoro 10 tisíc fanoušků a oslovujeme jejich 
prostřednictvím i jiné lidi než naše poslucha-

koná-li se v okolí jiná kulturní či sportovní 
akce nebo se zkrátka naskytne zajímavé 
téma, zajede rozhlasový tým i tam. „Ne-
chceme posluchače ´umořit´ jednotvárným 
obsahem, proto přenos prokládáme dalšími 
tématy, aby byl co nejpestřejší. V případě Še-
diváčkova longu to jsou tedy nejen aktuální 
informace ze závodu, rozhovory s mushery 
nebo přítomným veterinářem, ale také třeba 
se starostkou obce, nechybí novinky ze ski-
centra v Deštném nebo z místního muzea,“ 
doplňuje její slova programový šéf pardu-
bického rozhlasu Zdeněk Novák s tím, že 
ruku v ruce se zlepšující se technikou roste 
i hlad po živých rozhlasových přenosech, 
kterých nyní východočeská studia Českého 
rozhlasu realizují kolem třiceti ročně.  

NA VTEŘINU PŘESNĚ 
Klíčová je synchronizace, která mezi mode-
rátory v terénu a studii v Hradci a Pardubi-
cích funguje na jedničku. Jednotlivé vstupy 
je třeba technicky sladit s písničkami, ale 
i pravidelnými vstupy zprávařů. Všechno 
musí klapnout na vteřinu přesně. „Zrovna 
teď dostáváme s Ladou do sluchátek infor-
maci, že končí zprávy – a to ve stejný oka-
mžik v Hradci i v Pardubicích. My vzápětí 
vstupujeme do vysílání s takzvaným show 
openerem, tedy úvodním vstupem,“ říká Zde-
něk Novák a druhým dechem vítá poslucha-
če zpět v živém přenosu z Orlických hor. 

Je čas na rozhovor s dalším hostem, Lada 
Klokočníková očima proběhne rukou psa-
ný bodový scénář přenosu. Vše zatím sedí, 
jak má. „Orientační scénář si připravujeme 
vždy dopředu, slouží pro rychlou orientaci. 
Co konkrétně budeme říkat, nikde napsa-
né nemáme. Jednak je to tak trochu kouzlo 
okamžiku a vzájemné souhry se Zdeňkem 

če,“ říká Zdeněk Novák a Lada Klokočníková 
potvrzuje: „Naše práce je skutečně pestrá, 
když je potřeba, zastanu i práci osvětlovače. 
Přála bych vám vidět Zdeňka, jak točí rozho-
vor s hostem a u toho fotí backstage fotografie 
na Facebook. A pak, že muži nezvládnou více 
věcí naráz!“

Moderátoři Českého rozhlasu jsou na Šedi-
váčkově longu již tradičními hosty. Existuje 
tak ještě vůbec něco, co je překvapí? „Po-
každé něco,“ shodují se se smíchem. „Vzpo-
mínám si na jeden ročník, kdy tak ukrutně 
mrzlo, že mi doslova a do písmene tuhla ústa. 
Po hodině moderování jsem najednou mluvit 
přestala. Požádala jsem techniky o delší pás-
mo písniček, skočila do přenosového vozu, 
pořádně zatopila, a jakmile se mi podaři-
lo trochu ´rozmrznout´, vrátila se do akce,“ 
vzpomíná Lada Klokočníková. „Pravdou je, 
že některé výjezdy jsou náročné nejen na 
psychiku, ale i tělo. Napadá mě třeba loňský 
ročník Šediváčkova longu, kdy jsme cestou ze 
závěrečného ceremoniálu zapadli s autem na 
parkovišti, a sedm chlapů nás muselo tahat 
ven. Lada tehdy obětavě v kozačkách na pod-
patku prohledávala příkopy a sháněla vět-
ve, kterými bychom podložili kola. Stálo nás 
to lahvinku jako odměnu sedmi statečným,“ 
směje se Zdeněk Novák. 

Michaela Zumrová 
foto: archiv ČRo 

 „Výjezdy jsou občas náročné  
nejen psychicky. Loni jsme 

s přenosovým vozem zapadli  
a ven nás tahalo sedm chlapů.“

Redakce v lednu navštívila živý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice  

z 24. ročníku Šediváčkova longu. 
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Josef Gočár se v roce 2000 stal největší osobností české architektury 20. století. Žádné velké překvapení to nebylo. 
Průkopník nových forem, kmotr rondokubismu, apoštol funkcionalismu, etalon urbanismu. Ten, který v Praze na nároží 
Celetné ulice a Ovocného trhu vetkl Dům U Černé Matky Boží, do tváře Hradce Králové vepsal příběh moderního měs-
ta a naučil jeho stavby mluvit jazykem neomítaných cihel. Velký duch a velký tvůrce? Zajisté. Ale také člověk z masa 
a kostí, kterému se nevyhýbaly ani nejprofánnější lidské vlastnosti. „Třeba při boji o stavbu hradecké městské spořitel-
ny neváhal říct o svém žáku Janu Rejchlovi, že je líný a chamtivý,“ říká ve velkém rozhovoru pro Quartier k letošnímu 

140. výročí architektova narození historik architektury Ladislav Zikmund-Lender. Jak dobře známe Josefa Gočára?

Gočárovy  stavby  jsou  pro  Hradec 
Králové  tak  typické,  že  to  skoro  vy-
padá, jako by tady projektoval od ne-
paměti. Jak se tu vůbec objevil?
Nejdřív přišel do Hradce Králové v roce 
1901 Jan Kotěra, pozdější učitel Josefa Go-
čára. A protože se Gočár ukázal jako jeden 
z Kotěrových nejschopnějších žáků, při-
vedl ho sem a seznámil s místní honorací, 
pravděpodobně i se stavitelem Františkem 
Jaroslavem Černým. Ten Gočárovi zadal 
zakázky na řešení uličních fasád tří čin-
žovních domů – dva vlastní Černého domy 
byly v dnešní ulici Bratří Čapků, třetí, sta-
věný pro Annu Fultnerovou, pak na třídě 
Československé armády naproti Grand-
hotelu. Pro domy na Slezském Předměstí 
použil geometrický sgrafitový ornament. 
Dům v centru byl také dosud v Hradci ne-
vídaný. Jeden ze sgrafitových domů byl 
publikován ve výkladní skříni modernismu, 
časopise Volné směry, ten v centru v pres-
tižním vídeňském časopise Der Architekt. 
Na začínajícího a neznámého architekta to 
byl fenomenální úspěch. Pak se Gočár vrá-
til do Hradce Králové až kolem roku 1910 
prací na projektu schodiště Na Kropáčce.

LADISLAV ZIKMUND-LENDER:

Gočár? Génius  
s ostrými lokty 

„Idea hradeckého druhého 
okruhu je Gočárovi připisována 

mylně.“
Josef Gočár, 1880–1945
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V podobné době se Gočár přihlásil do 
soutěže v Pardubicích, která nakonec 
neměla vítěze. Proč Gočár v Pardubi-
cích neprorazil?
Roku 1913 se konala soutěž na úpravu pardu-
bického náměstí Republiky, která v té době 
moc neměla obdobu. Gočár v ní neuspěl 
a výsledek se nerealizoval. Vývoj Pardubic 
tehdy poměrně moderně smýšlejícímu Go-
čárovi neumožňoval prosadit se tu se zají-
mavými projekty, jako se mu to dařilo třeba 
právě v Hradci. Mezi válkami se v Pardubi-
cích etablovali jiní architekti, především ar-
chitekt Ladislav Machoň, dále Oldřich Liska, 
Jindřich Freiwald a později Karel Řepa. A na-
víc se politická reprezentace města na rozdíl 
od Hradce často měnila, proto tam chyběla 
jakákoliv jasná a kontinuální vize urbanistic-
kého rozvoje.  

To skoro vypadá, jako že když Gočára 
v  Pardubicích  nechtěli,  vrátil  se  do 
Hradce…
Vrátil, ale až po první světové válce. A když 
to řekneme dnešním jazykem, pomohla 
mu poměrně silná lobby. Jednak byl zcela 
prokazatelně protežován starostou Fran-
tiškem Ulrichem a potom tu byl také Gočá-
rův švagr Josef Binko, představitel koželuž-
ského konsorcia, které sídlilo v Hradci. Pro 
rozvoj koželužského průmyslu se ukázalo 
jako strategické založit koželužskou ško-
lu, jejíž budova naproti současné Studijní 
vědecké knihovně byla první z Gočárových 
školských staveb v Hradci. Následovaly 
další školní objekty – dnešní Gymnázium 
J. K. Tyla a areál dnešních Základních škol 
Zálabí a Lipky včetně objektu mateřské 
školy, který ale vzešel z vyzvané soutěže. 
A všechny projekty vznikly s odstupem ně-
kolika málo roků v průběhu dvacátých let, 
ale je možné na nich skvěle ilustrovat po-
sun v projektování školních budov i posun 
v Gočárově architektonickém myšlení.

A  v  době  projektování  těchhle  ob-
rovských celků se Gočár ještě pouští 
do  toho  slavného  regulačního  plánu 
Hradce?
V roce 1925 se uskutečnila soutěž na regula-
ci takzvané Labské kotliny, která zahrnovala 
hlavně prostor Ulrichova náměstí a Jung-
mannovy, dnes Gočárovy třídy. Soutěž sice 
skončila bez vítěze, porota dokonce dopor-
učovala žádný z projektů nerealizovat, ov-
šem Josef Gočár díky přízni starosty Ulricha 
dostal nakonec tuto zakázku přidělenou 
napřímo. A tenhle okamžik stál u počátku 
další Gočárovy práce na urbanistickém ře-
šení Hradce Králové, které plánovalo veš-
kerý rozvoj města uvnitř dnešního druhého 
okruhu. Gočárův plán ovšem nebyl v ničem 
převratný, protože velmi významně vychá-
zel z předchozího regulačního plánu Vladi-
míra Zákrejse, Josefa Šejny, Václava Rejchla 
ml. a Oldřicha Lisky z let 1909–1911. Už jejich 
plán totiž nastoloval ideu druhého okru-
hu a zónování města na jednotlivé funkční 
čtvrti, což jsou kvality někdy přičítané Go-
čárovi. Ten je však ve skutečnosti pouze 
přejal do svého plánu. 

Takže Gočár svým regulačním plánem 
nic nového nepřinášel?
Jednu důležitou věc přece jen, a to zdů-
raznění funkce zelených ploch, tedy veřej-

ných parků a pruhů zeleně podél řek, které 
měly být neměnnou a nezastavitelnou ze-
lenou strukturou, plícemi města. Hradec 
tak díky tomu získal svůj typický charakter 
města v zeleni, což plně dokážeme doce-
nit až v současné době environmentální 
krize a zvyšujících se teplot. Dále Gočár ve 
svém plánu podrobněji řešil tři nezastavě-
né lokality – Labskou kotlinu s Ulrichovým 
náměstím, prostor dnešního kampusu Uni-
verzity Hradec Králové a Eliščino nábřeží 
směrem od muzea k severu.  Ale ani jedna 
z těchto lokalit nebyla podle jeho původní-
ho plánu realizována, protože kolem kam-
pusu se nepostavilo vůbec nic, na Eliščině 
nábřeží vyvstaly Gočárovi velké spory s ar-
chitekty jednotlivých staveb – sokolovny, 
banky a lázní, a v Labské kotlině, kde na-
vrhoval řádkovou zástavbu kolmou k  toku 
Labe, vyrostla až po válce zástavba vůči 
Labi rovnoběžná.

U toho bych se rád zastavil. Proč Go-
čár tolik narážel?
Nejlépe to lze ilustrovat na sporech s ostat-
ními architekty. Třeba na Eliščině nábřeží 
bojovali hlavně s jeho regulativy ohledně 
linie výškové hladiny a uliční čáry, ale pře-
devším měli problémy s Gočárovým natu-
relem a jeho velmi cílevědomým, asertivním 
a až trochu arogantním jednáním. To moh-

Ladislav Zikmund-Lender

Detail výzdoby činžovního domu  

F. J. Černého, Hradec Králové
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lo mít původ už u Kotěry, který byl stejně 
jako Gočár „architektem z Prahy“ a taktéž 
požíval protekce starosty Ulricha. Stejně 
jako Kotěrovi byly i Gočárovi zadávány za-
kázky většinou napřímo, a to za velmi ho-
rentní honoráře. Tak například velkorysá 
stavba funkcionalistického domu č. p. 800 
pro Spořitelnu královéhradeckou na Velkém 
náměstí, realizovaná podle projektu Jana 
Rejchla, stála včetně výstavby i projektu 220 
000 korun, kdežto ve stejné době předsta-
voval pouze Gočárův honorář za projekt 
městské galerie, taktéž na objednávku Spo-
řitelny královéhradecké, stejnou sumu.

To zní poměrně exkluzivně. Byla ta-
hle  Gočárova  výsadní  pozice  někdy 
ohrožena? 
Ta pozice byla skutečně unikátní, ale netr-
vala moc dlouho, vlastně jen od roku 1922 do 
roku 1929. Ohrožena během té doby v pod-
statě nebyla, ale taky poměrně rychle skon-
čila. Konec toho zlatého období měl svůj 
hlavní důvod, a to byl konec působení Fran-
tiška Ulricha ve funkci starosty. Projevilo se 
to vícekrát, mimo jiné také v kauze spojené 
s plánem na vytvoření Velkého Hradce, tedy 
připojení okolních obcí a předměstí k měs-
tu. V první polovině dvacátých let totiž tato 
idea začala nabývat reálných politických 
obrysů a architekt Vladimír Zákrejs, jeden 
z autorů regulačního plánu z roku 1909, 
byl požádán, aby se ujal plánování Velkého 
Hradce a také s tím souvisejících vyjednává-
ní. Zákrejs se do Hradce kvůli tomuto úkolu 
přestěhoval a pustil se do toho ze všech sil. 
V roce 1925 začal - k Zákrejsově nelibosti -  
souběžně na regulaci vnitřního města díky 
protekci pracovat Gočár, který však na plá-
nu Velkého Hradce ve skutečnosti nikdy ne-
pracoval. A co víc. V roce 1930 vystavil Gočár 
své práce na regulačních plánech Hradce 
Králové na mezinárodní výstavě v Berlíně 
a vystavil tam také projekt Velkého Hradce, 
který okopíroval z dřívějších Zákrejsových 
návrhů, ale Hradec si ho u něj nikdy neob-

a Střelecké u podchodu, a v roce 1940 ještě 
přečerpávací kanalizační stanici, kterou se 
zatím snažím lokalizovat. Po poradě s his-
torikem Jiřím Stránským se domnívám, že 
měla být buď v Pláckách, nebo v Plotištích. 
Avšak nevíme, zda byla realizovaná, na tom 
teď zrovna bádám. A úplně poslední Go-
čárův projekt pro Hradec byl návrh na do-
stavbu muzea pro soutěž z roku 1942, v níž 
nakonec zvítězil Jan Rejchl. Ale krátce na to 
přišla stavební uzávěra, dostavba se nerea-
lizovala, a proto nemáme v Hradci muzejní 
čtvrť s galerií, knihovnou a muzeem na jed-
nom místě. 

Gočár se nicméně ještě mezitím sta-
čil vrátit do Pardubic na náměstí Re-
publiky, kde sice v minulosti neuspěl 
s návrhem regulačního plánu, ale poz-
ději sem zasadil dvě výrazné stavby.
První budovou byla Anglobanka, která byla 
další Gočárovou zakázkou pro tento ban-
kovní ústav, předtím projektoval její poboč-
ky v Praze nebo Hradci Králové. A druhým 
projektem pak Okresní dům s Grandho-
telem. Takový moderní multifunkční vel-
koměstský palác, inspirovaný Kotěrovým 
hradeckým Okresním domem, jehož sou-
částí byl také Grandhotel, restaurace, sídlo 
okresního úřadu a společenské prostory. 
Těsně po dokončení v roce 1931 hotel na-
vštívil prezident T. G. Masaryk, který tehdy 
do Pardubic přijel v souvislosti se sportovní 
výstavou. Některé kusy funkcionalistické-
ho nábytku z vybavení interiéru, navržené 
pardubickým architektem Karlem Kalvo-
dou, se Masarykovi dokonce líbily natolik, 
že si je objednal do prezidentského bytu na 
Pražský hrad.

V Hradci  je  těch Gočárových  staveb 
přece  jen  asi  nejvíc.  Jsou mezi  nimi 
nějaké skryté skvosty? 
Troufám si říct, že nepříliš známé je Go-
čárovo autorství architektonického řešení 
Tyršova mostu u muzea a Malšovického 
mostu u staré nemocnice. A potom to jsou 
samozřejmě ty již zmiňované fasády čin-
žovních domů v ulici Bratří Čapků a na-
proti Grandhotelu. Dva domy na Slezském 
Předměstí nejsou v dobrém stavu, protože 
nejsou kulturními památkami, ani nejsou 
v chráněném území. A z nerealizovaných 
staveb bych zdůraznil třeba ty technic-
ké objekty benzinky a kanalizační stanice, 
nebo Gočárův návrh na úpravu Grandho-
telu, kterou nakonec realizoval Josef Fňouk 
a interiér vestibulu Oldřich Liska.

Gočár se ve východních Čechách na-
rodil  i  zemřel  a  zanechal  tu  velkou 
část svého díla. A nešlo jen o Hradec 

jednal. Zákrejs si to nenechal líbit, Gočára 
zažaloval a soudil se s ním až do roku 1934, 
kdy spor skončil smírem. Ovšem ze soud-
ních spisů můžeme dovozovat, že Gočár by 
ten soud prohrál. Zákrejs však mimo jiné 
také z frustrace tímto vleklým sporem za-
nechal architektury a urbanismu a věnoval 
se psaní her pro loutkové divadlo.

To byl tedy Gočárův konec v Hradci?
Byl to konec Gočárových prací na hradec-
kém urbanismu. V roce 1934 také skončily 
práce na projektování Městské galerie, pro-
tože investor, Spořitelna královéhradecká, 
na to v důsledku hospodářské krize neměl 
finance. Záminkou k ukončení přípravy pro-
jektu a k diskreditaci Gočára se stal jeho vy-
soký honorář za projekt. Kolem tohoto pro-
jektu byly ostatně velké tahanice, usilovala 
o něj řada architektů, jeden napadal druhé-
ho. Gočár se v té souvislosti dokonce vyjád-
řil o svém žákovi, architektu Janu Rejchlovi, 
v tom smyslu, že je líný a chamtivý. Jindřich 
Freiwald zase obvinil Josefa Fňouka, že mu 
schválně špatně radil, aby v projektu ne-
uspěl. Byla to kauza, která rozvířila emoce 
mezi architekty a ukazuje, že třicátá léta už 
nebyla tak idylická a kolegiální jako před-
chozí dekáda. Gočár ale v Hradci pracoval 
dál pro soukromé investory, především na 
Ulrichově náměstí. Zde navrhl palác pojiš-
ťovny Fénix, fasádu domu Čerych nebo dům 
na nároží Ulrichova náměstí a K. H. Máchy 
pro pana Durana. Dále pro firmu Fanta na-
vrhl benzínovou pumpu, která měla stát na 
ostrůvku na křižovatce dnešní třídy Karla IV. 

„Hradec díky Gočárovi získal 
svůj typický charakter města 

v zeleni.“

Rašínovo gymnázium (dnes J. K. Tyla), Hradec Králové
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a  Pardubice.  Na  které  další  stavby 
stojí za to nezapomenout?
Určitě je to lázeňský pavilon v Lázních 
Bohdaneč, který je jednak dokladem Gočá-
rových experimentů s kubismem a potom 
také stále funkčním lázeňským provozem. 
Další výjimečná stavba se skrývá v Jaromě-
ři, je to obchodní dům firmy Wenke, který 
právě prochází rekonstrukcí a je unikát-
ní svou skeletovou konstrukcí, díky níž si 
Gočár mohl dovolit do ulice pojednat za-
věšenou skleněnou fasádu. Do třetice bych 
přidal tip na vilu Adolfa Keyzlara v Červe-
ném Kostelci, která je svým pojetím naopak 
velmi konzervativní a v exteriéru i interiéru 
využívá odkazů na historické formy a ma-
teriály. Ukazuje, že moderní architekti mu-
seli být nejen vždy progresivní, ale také pří-
stupní přáním konzervativních stavebníků. 

Často se připomíná, že k stáru byl Gočár 
unavený, zlomený muž. Jak vypadala ta 
závěrečná fáze jeho života a tvorby?
Tak jistě do závěru jeho života zasáhla dru-
há světová válka. Unavený pravděpodobně 
byl, bylo mu už přes šedesát, v posledních 

letech jako všichni architekti neměl profes-
ní příležitosti a byl nemocný. Ale že by byl 
zlomený nebo nějak na okraji… Je tu jedna 
věc, o které se moc nemluví. A tou je Gočá-
rova práce pro okupační správu protektorá-
tu a její instituce a pro fašistický Slovenský 
štát. Na rozdíl od mladých architektů nebo 
architektů činných v odboji Gočár za války 
projektoval, pracoval na státních a měst-
ských zakázkách u nás i na Slovensku. Je to 
jedna z kapitol jeho života, které čekají na 
podrobnější výzkum, jehož výsledky nemusí 
být třeba zrovna příjemné, ale je to potřeba. 
Ostatně ani o Gočárově osobnosti toho moc 
nevíme, nemáme žádnou soukromou kore-
spondenci, můžeme usuzovat doslova jen 
z několika útržků a jeho profesního chování. 

Z toho, co se od Vás postupně dozví-
dám,  to  skoro  zní,  jako  by  byli  dva 
Gočárové – jeden opěvovaný, progre-
sivní a geniální architekt, druhý bez-
skrupulózní, pragmatický a protekč-
ní obchodník. 
To určitě nelze takto zjednodušit. Spíš 
bych řekl, že jako u každého člověka, a ob-

zvlášť u velkých a výrazných osobnos-
tí, neměla jeho povaha prostě jen světlé 
stránky, protože během svého života stál 
před mnoha složitými tvůrčími, profesní-
mi i osobními volbami. Gočár byl geniální 
architekt s trochu ostřejšími lokty, který si 
byl vědom svých kvalit a neváhal je prosa-
zovat. Neřekl bych, že za jakoukoliv cenu, 
ale prostě se chtěl prosadit. Nemůžeme 
to hodnotit, protože nikdy nevíme, jak by-
chom v jeho životních volbách uspěli my, 
ale zase nemůžeme zamlčovat, co se nám 
nehodí nebo nelíbí. Moderní Hradec je 
takový, jaký je, z velké míry díky Gočárovi 
a díky tomu, že tady dostal tak exkluzivní 
prostor, ale na druhou stranu mě zlobí, že 
jeho mýtus zastiňuje nepopiratelný přínos 
jiných architektů, kteří na rozdíl Gočára 
zasvětili Hradci celý svůj život a dílo.

Nechme  to  na  chvíli  stranou.  Jedna 
věc přece platí - ať už byl Josef Gočár 
jakýkoliv, jeho stavby nám i dnes, po 
sto  letech z nějakého důvodu připa-
dají moderní a současné. Máte pro to 
vysvětlení?
Dobře je to vidět na Gočárových školních 
budovách v Hradci. Vznikaly v krátkém ob-
dobí jeho tvorby, kdy ještě neopouštěl svou 
představu moderní monumentality, ale zá-
roveň se už zcela oprostil od historického 
architektonického jazyka. Něco podobného 
platí i pro hradecký kostelní areál Sboru kně-
ze Ambrože Církve československé husitské, 
který velmi odvážně na trojúhelníkové parcele 
přináší harmonickou, monumentální stavbu, 
bez všech ornamentů a zdobnosti, a přesto 
působivou, slavnostní. Jsou to všechno stav-
by, které vůbec nijak nesahaly pro inspiraci 
do minulosti a zároveň naplňovaly požadavek 
vznešenosti, který dodnes nezastaral. Gočár 
jako bytostný modernista chtěl, aby byly nad-
časové, a to se mu, myslím, podařilo. 

Emil Stelinger 

foto: Jiří Zikmund, Zdeněk Puš a archivOkresní dům s grandhotelem, Pardubice

Detaily školského areálu, Hradec Králové
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SION:

Učíme naplno
Chodili jste do školy rádi? Možná si na to vzpomene právě teď na jaře, protože pokud máte doma předškoláka, 
zrovna pro něj vybíráte školu. Samozřejmě to může být ta, kterou máte nejblíž. Nebo ta, odkud ho babička odpoledne 
nejsnáze vyzvedne. Případně ta, do které jste chodili vy sami. Ale co takhle vybrat školu ušitou na míru dětem? Jedna 
taková v Hradci Králové už 17 let boří zažité stereotypy. „Škola nemá být pro žádné dítě nutným zlem ani místem 
učení pro učení, ale místem, kde v dětech rozvíjíme chuť poznávat nové, přijít věcem na kloub, porozumět různým 
jevům a celkově světu kolem nás,“ vysvětluje v rozhovoru pro Quartier Pavlína Bártová, ředitelka Základní školy Sion  

Jana Amose Komenského. 

Je  pravda,  že  české  školy  stále  víc 
hledí na pověstné „biflování“, než aby 
dbaly na schopnost samostatné práce 
s informacemi? 
Myslím, že ano. Některé základní ško-
ly v posledních letech děti přímo zahlcují 
informacemi, které jim v hlavě uváznou je-
nom na potřebnou dobu a pak se vytratí. 
V naší škole děti učíme informace vyhledá-
vat, pracovat s nimi, dávat je do souvislostí. 
Pracujeme v mezipředmětových vazbách, 
učíme je pracovat s myšlenkovými mapami 
a znalosti vyvozovat. 

Jak byste popsala rozdíl mezi klasic-
kou „veřejnou“ základní školou a Zá-
kladní školou Sion? 
Primárně nám nejde o to být alternativní 
školou pro alternativu samotnou, ale chce-
me rozvíjet naše přístupy k výuce a formy, 
jak ji realizujeme. Budujeme školu, která je 
vstřícná k dětem i rodičům. Školu, kde jsou 
rodinné prostředí a přátelská atmosféra 
dány ani ne tak menší velikostí školy, jako 
přístupem k dětem a celkovým pojetí škol-
ního života, způsobem komunikace, orga-
nizace dne, pojetí hodnocení i klasifikace 

Říká se, že osobnost dítěte se formu-
je už v mateřské škole. Co se pak for-
muje během devíti let té základní? 
Snažíme se pracovat na vztazích s dětmi, 
rozebírat s nimi jejich problémy a ukázat 
jim i různé jiné pohledy na situaci. Chceme 
je dovést v rámci jejich možností k maximu, 
učíme je nebát se udělat chybu, pracovat 
s ní a poučit se z ní. Druzí nás v životě pře-
ce neustále hodnotí a sdělují nám zpětnou 
vazbu. Proto je důležité, aby dítě mělo jisté 
sebevědomí, znalo své možnosti a vědělo, 
co je v jeho silách.

Pavlína Bártová, ředitelka ZŠ Sion Jana Amose Komenského
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silnějšími, agresivitě, posměchu. Chceme, 
aby všechny děti věděly, že mají svou hod-
notu, a ve škole v tom byly vždy utvrzová-
ny. Budujeme jejich sebevědomí a ukazu-
jeme jim jejich možnosti.

Pokud se právě teď na jaře rozhodu-
ji, do  jaké základní školy zapsat své 
dítě,  podle  čeho bych  si měl  vybrat 
Základní školu Sion?
Naše škola je otevřena pro všechny děti. 
Nabízíme školu ušitou na míru dětem, 
školu, která dokáže pracovat s jejich nadá-
ním a rozvíjet je, stejně jako hledat řešení 
v oblastech, kde se jim tolik nedaří. Pro-
to na začátku školního roku nastavujeme 
s rodiči a dětmi úrovně učiva, ve kterých 
se realizují a pracují. Děti všeobecně strá-
ví ve škole většinu života, tvoří si zde svá 
přátelství, utváří si vztahy k předmětům, 
navštěvují kroužky. Toto vše naše škola 
nabízí.

Možná zvláštní otázka – v jakém pří-
padě bych neměl volit Sion?
Pokud očekáváte od školy pouhé nezáživ-
né biflování, prosezené hodiny v lavicích 
strávené opisováním z tabule, vypisová-
ním domácích úkolů, jejichž zhodnocení 
se omezí pouze na máš-nemáš… 

A co když zvažuji Sion, ale nejsem si 
jistý?
Přijďte se podívat, rádi vás provedeme, se-
známíme s principy školy a jejím fungová-
ním, pozveme vás na zkušební týden, aby 
vaše děti poznaly, zda jim škola, způsob 
výuky i přístup učitelů vyhovuje. Stejně 
tak my zjistíme, zda je pro ně stávají třídní 
kolektiv podnětný, zda si dokáží vytvořit 
nějakou vazbu a připravit si tak podmínky 
pro další studium a čas strávený s námi.

Ředitelkou  Základní  školy  Sion  jste 
poměrně krátce. Jaká je vaše ambice 
v této funkci? 
Do nedávna jsem zastávala pozici zástup-
kyně, a tak vím, jakou školou jsme, a v čem 
bych chtěla určitě pokračovat. Přála bych 
si, aby každé z dětí nacházelo ve škole in-
spirativní prostředí, které ho podněcuje 
objevovat, učit se nové věci, vzdělávat se 
v souladu s osobností, kterou má. Škola 
nemá být pro žádné dítě nutným zlem ani 
místem učení pro učení, ale místem, kde 
v dětech rozvíjíme chuť poznávat nové, 
přijít věcem na kloub, porozumět různým 
jevům a světu kolem nás. 

Emil Stelinger 
foto: Zdeněk Puš

a v neposlední řadě i vztahů mezi pracov-
níky školy a týmové spolupráce.

Výuka  na  prvním  stupni  základní 
školy Sion je pojata jako objevitelská 
plavba a žáci jsou námořníci. Není to 
víc hraní, než učení? 
Celý školní rok je pro děti z 1. až 4. třídy 
jedním velkým dobrodružstvím. Během 
„námořnické plavby“ navštěvují různé 
země, o kterých se přirozenou cestou do-
zvídají důležité informace, a tato témata 
se stávají i atraktivním pozadím při výuce 
všech ostatních předmětů. Naše děti sa-
mozřejmě plní učivo rámcového vzdělá-
vacího programu ve stejném rozsahu jako 
děti ze státních škol, jen cesty k osvojení 
jsou jiné. Děti dostávají na celý den zada-
né úkoly, na kterých pracují v libovolném 
pořadí a podle svého tempa. Tento způsob 
je opět učí samostatnosti, organizaci práce, 
rozhodování a schopnosti rozložit síly. 

Pokud  tedy  uvolněná  morálka  na 
škole  nehrozí,  žáci  určitě  musí  být 
úspěšní  v  různých  soutěžích  a  pak 
i v přijímačkách na střední školy... 
To rozhodně ano. Účastní se mnoha soutě-
ží výtvarných, jazykových, matematických 
a oborových. Dlouhodobě vynikají v Pytha-
goriádě, Logické olympiádě a v cizojazyč-
ných soutěžích. Jsou úspěšní i v přijímání 
na střední školy. Rozhodně není pravidlem, 
že pokračují ve studiu na naší Sion High 
School, mnohdy studují hradecká gymná-
zia, průmyslovky, učiliště, školy s talento-
vými zkouškami. Společnost Scio nás hod-
notí jako školu, kde děti dosahují nejlepších 
výsledků v celém Královéhradeckém kraji. 
Spolupracujeme i s Mensou ČR. 

Můžete shrnout hodnoty, které ško-
lu utvářejí a které dětem předáváte?
Je naší prioritou, aby se děti dokázaly do-
mluvit a vyjít s ostatními. Přejeme si, aby 
se ve škole cítily bezpečně, aby zde měly 
zázemí, kde se cítí dobře, kde se nemusí 
bát mluvit o svých problémech. Proto je 
pro nás důležité například i to, co se děje 
o přestávkách, jak se děti k sobě chova-
jí. Nedáváme prostor utlačování slabších 

Základní škola Sion 
očima svých učitelů

„V angličtině se děti učí prvním 
slovům hlavně pomocí písniček 
často s tak chytlavou melodií, že 
si je broukají i o přestávce a slovní 
zásobu si tak nevědomky upevňují. 
Častou součástí hodin jsou i vtipná 
videa, která děti motivují k jejich 
přehrávání a aktivnímu používání 
frází v běžných životních situacích.“ 
Petra Dachovská

„Učím tak, aby dětem i mně bylo 
dobře a užili jsme si to. Důraz dávám 
na smysluplnost, propojenost do 
tematických celků a vůbec se snažím 
přiblížit výuku co nejvíc k reálnému 
světu. Hodně k tomu pomáhá 
metoda výuky matematiky profesora 
Hejného, metody kritického myšlení 
či dramatizace.“ 
Kateřina Chocholáčová

„Neházíme všechny děti ve třídě do 
jednoho pytle. Nadanějším žákům 
přidělujeme náročnější zadání, aby 
se nenudili, naproti tomu na žáky, 
kteří mají s učením v nějakém směru 
problémy, neklademe takové nároky, 
snažíme se je podporovat a chválíme 
jejich snahu.“ 
Jan Skořepa

„Pracujeme s videi, dokumenty, 
zápisy, často praktikujeme cestu 
myšlenkových map. Učím žáky 
vyhledávat si informace, pracovat 
s internetem, učebnicemi i knihami. 
Učivo průběžně procvičujeme 
a pokud písemky nedopadnou 
dobře, hledáme společně, kde je 
chyba.“ 
Nikola Smutná

„V tělesné výchově se snažíme 
podpořit každého žáka. Nelpíme na 
tabulkách, časech nebo splněných 
parametrech. Snažíme se o pestrou 
nabídku sportů, kde si každý vybere 
a najde svou možnost vyžití. I méně 
pohybově nadaní žáci tak zažívají 
pocit úspěchu.“ 
Martina Sálová

„Je nás tu méně a můžeme se 
věnovat každému zvlášť. Díky 
tomu stihneme probrat více učiva, 
věnujeme se tomu, co je důležité, 
skutečně do hloubky. Žáci mají 
s učiteli osobnější vztah, díky čemuž 
dokáží odhalit výchovné problémy 
mnohem dříve než na státní škole 
a dokáží je řešit efektivněji.“ 
Petr Toman

 „Nabízíme školu ušitou na 
míru dětem, školu, která dokáže 

pracovat s jejich nadáním  
a rozvíjet je.“

Životní styljaro 2020 
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Životní styl

Patříte i vy mezi notorické odkladače pre-
vence? Zařaďte si návštěvu na očním mezi 
opožděná předsevzetí a letos na jaře to ko-
nečně napravte. Vězte, že oční lékaři z vý-
chodočeské sítě aplikačních center Esvis vás 
přesvědčí, že loajalita a pravidelnost chrání 
nejen vaše oči, ale také vaši peněženku.

VĚRNOST SE I OČÍM VYPLÁCÍ 
Však to znáte, nosíte kontaktní čočky už 

řadu let a nic moc se neděje. Čas od času 
„přetáhnete“ doporučenou dobu nošení, 
občas s nimi usnete u filmu či knížky a tu 
chvíli s dětmi v bazénu přece taky vydr-
žíte… Všechny vyjmenované situace jsou 
však pro vaše oči potenciálně nebezpeč-
né, riziko infekce roste a bez pravidelné 
kontroly se se svým zrakem zahráváte. 
„U pacientů s kontaktními čočkami je 
třeba co půl roku pravidelně kontrolovat 
stav oční rohovky, spojivky, víčka a oční-
ho pozadí. Na vyšetření přichází pacient 

bez nasazených čoček, díky čemuž může-
me zkontrolovat a případně upravit počet 
dioptrií,“ popisuje pravidelnou lékařskou 
prohlídku v Esvisu MUDr. Jitka Kalinová. 
Dodává také, že se často setkává s tím, že 
si pacienti počet dioptrií upravují sami 
podle vlastního uvážení nebo zkušeností 
rodiny či známých. „To určitě nedoporu-
čuji, existují specifické oční vady, o jejichž 
existenci nemusíte dopředu vědět, nebo 
které se vyvinou věkem a v takových pří-
padech není radno riskovat,“ varuje.  

Každý pátý Čech podle průzkumů podceňuje prevenci a nechodí na pravidelné lékařské prohlídky. A je jedno, jestli jde 
o zubaře, obvodního nebo očního lékaře. Přitom zrovna zrak máme jen jeden a jeho poškození se léčí dlouho – v hor-
ších případech bývá dokonce nevratné. Ještě opatrnější byste měli být, nosíte-li kontaktní čočky, u kterých počínající 
problém dlouho sami nepoznáte. „Bohužel není výjimkou, že se v ordinaci setkáváme s pacienty, kteří nebyli na prohlíd-

ce i deset let,“ potvrzuje zkušená oční lékařka sítě Esvis MUDr. Jitka Kalinová. 

ESVIS:

Zaostřeno  
na čočky 

jaro 2020 
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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!

KLÍČ TKVÍ V KOMPLEXNOSTI 

Své pacienty se v Esvisu snaží k pravi-
delným kontrolám „vychovat“, a tak pro 
ně chystají stále nové akce a bonusy. 
A nejinak je tomu teď na jaře: „Ačko-
li se kontaktní čočky stávají finančně 
dostupnější, pořád nejde o úplně levnou 
záležitost. Snažíme se proto ve spoluprá-
ci s našimi dodavateli vytvářet pro naše 
pacienty finančně sympatické věrnostní 
programy. Ať už jde o výhodné balíčky 
čoček nebo ekonomických balení roztoků 

či páry jednodenních kontaktních čoček 
zdarma pro případ náhlé potřeby, jako je 
třeba návštěva plaveckého bazénu,“ do-
plňuje lékařka. Takové výhody budete 
jen těžko hledat u e-shopů, kde jste do-
teď (možná) hojně objednávali. U inter-
netových objednávek čoček také risku-
jete nejasný původ zboží. Jako zákazník 
nemáte kontrolu, jak dlouho a v jakých 
podmínkách byly čočky skladovány, ani 
si dopředu nezkontrolujete datum jejich 
expirace. I v tom tkví výhoda komplexní 
péče sítě Esvis.   

TRENDY A NOVINKY

A závěrem ještě jeden tip! Ani trh kon-
taktních čoček nezůstává ušetřen po-
kroku, a tak se neustále vyvíjejí nové 
materiály, technologie péče i doplňkový 
sortiment pro „čočkaře“, jako jsou tře-
ba umělé slzy, které obnovují slzný film 
v oku a umožňují tak komfortnější no-
šení. Držte s novinkami krok právě pro-
střednictvím stálého lékaře, který vám 
poskytne vzoreček či zkušební pár no-
vých čoček k vyzkoušení.  

Vytahujete už diář a hledáte ve svém na-
bitém programu skulinku na objednání? 
Neváhejte, prevence je alfou a omegou 
zdravého těla i duše! Síť aplikačních center 
Esvis funguje na 7 místech ve východních 
Čechách – konkrétně v Hradci Králové, 
Polici nad Metují, Kostelci nad Orlicí, Ná-
chodě, Dobrušce, Opočně a Úpici. Jejich 
tým tvoří zkušení lékaři známé sítě očních 
pracovišť Visus. Vstupní prohlídka v apli-
kačním centru Esvis vyjde na 500 korun 
a budete-li chodit na pravidelné prohlídky, 
všechny další máte zdarma.

Michaela Zumrová

Životní styljaro 2020 
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VYHLÍŽEJTE GHOCCHI

Za čím se chodí do Assenzy? Samozřejmě 
za dobrým jídlem a pitím, ale hlavně za at-
mosférou, která má s bistry a kavárnami na 
slunném jihu skutečně hodně společného. 
Zapomeňte na uspěchanost většiny domá-
cích podniků, která se mnohdy projevuje 
i do kvality servírovaných jídel a nápojů. 
V Assenze připravují jídla ve jménu čers-
tvosti a plných chutí, servírují je s úsměvem 
a vítají vás jako staré známé, pro něž však 
letos připravili i něco nového. Zdejší menu, 
kterému tradičně vládnou patatas – skvost-
né zapečené brambory, vaječné omelety 
či vyhlášené lívance, totiž letos vítá novin-
ku v podobě domácích gnocchi, jednoho 
z etalonů italské kuchyně. Pokud jste tedy 
už v Assenze ochutnali vše a pořád vás honí 
mlsná, vyhlížejte právě gnocchi! Nepřestá-
vá-li vás udivovat, jak se v kavárně dokáží 
prát s výzvami stálé nabídky i poledních 
menu, pak vězte, že svůj díl na tom má se-
sterská restaurace Aquarium, jedna z opor 

východočeské gastro scény. „Kuchařský tým 
Aquaria v čele se šéfkuchařem Miroslavem 
Barcíkem připravuje pro Assenzu denní na-
bídku, ta stálá pak vzniká přímo na místě. 
Tím Assenza na jedné straně získává per-
fektní polední menu a na druhé straně máme 
prostor tu v pohodě připravovat další jídla,“ 
vysvětlujte Dorota Bodláková.

OKNO DO JARA
Tak jako s jarem ožívá všechno, co dosud 
dřímalo zimním spánkem, s dubnem se do 
nové sezóny probudí i zahrádka Assenzy, 
která je zaručeně nejstylovějším místem 
pro chytání jarních paprsků a usrkávání 
prvních letošních doušků, vypitých pod 
širým nebem. A protože v Assenze nedě-
lají nic jen napůl, nerozdělují na polovinu 
ani vnitřní prostory kavárny od venkovní 
zahrádky. Jakmile jarní slunce dostatečně 
ohřeje sklo velikého francouzského okna, 
tým kavárny nelení a otevře jej, čímž spojí 
oba prostory v jeden. Sen o italské kavárně 
se zahrádkou, prostoupené čerstvým vzdu-
chem, se v ten okamžik stává skutečností. 
Ať už jste přišli na vynikající čerstvé špage-
ty, zapečený toast, kávu s dezertem nebo 
„jen“ na sklenku či lahev vína provázenou 
tapas -stylovými gurmánskými jednohub-
kami-, ať už vás tu čeká rychlý oběd, klidná 
pracovní káva uprostřed dne nebo dlouhé 
pozdní odpoledne, nenechte se vytrhnout 
ze skutečného italského snu. Sněte!

(red)

Říkáte si určitě, že tohle jste slyšeli už 
mockrát – kousek Španělska támhle, kou-
sek Anglie onde, kousek Itálie tuhle, není 
potřeba nikam jezdit a tak dále. Ačkoliv 
podobná přirovnání skutečně často kulhají 
nejméně na jednu nohu, přesvědčíme vás, 
že v případě Assenzy příměr s kouskem 
Itálie v Hradci sedí jako… inu, jako tirami-
su do skleněné misky. „Assenza měla být od 
začátku skutečně takovým naším kouskem 
středomoří, který si přivezeme sem domů, do 
Hradce. Víte, kde nás to napadlo? U sklenky 
vína na břehu jezera Lago di Garda v malé 
italské vesničce jménem Assenza,“ usmívá 
se Dorota Bodláková, která si tehdy na ten 
plán připila se svým manželem Jiřím. A jak 
Bodlákovi řekli, tak udělali. A protože ital-
ský sen o poctivém jídle, plném vínu a silné 
kávě chtěli splnit nejen sobě, ale i ostatním 
Hradečákům, stala se jejich Assenza tapas 
kavárnou v centru města. Zaplněný podnik 
od té doby nenechává své majitele na po-
chybách, že v tom s láskou k Itálii nejsou 
sami.

CAFÉ & TAPAS ASSENZA:

Středomořský sen  
v Hradci

Kdesi na rušné ulici v centru Říma upíjíte za teplého večera aperitiv a kocháte se pohledem na zapadající slunce, ve 
kterém se koupou siluety starodávných paláců a kostelů… Ačkoliv z jarního snu vonícího nejen slunnou Itálií brzy pro-
citnete, nemusíte se s tou představou loučit. Aby se stala alespoň na chvíli skutečností, není třeba se hned vydávat do 
země, kde se sladký život skrývá i na dnech espressových šálků, sklenek vína a talířů. Takový kousek Itálie a Španělska 
totiž máme v Hradci Králové, přímo na pěší zóně, kde v kavárně Assenza středomořský sen zalitý sluncem s jarem 

znovu ožívá a láká na novinky!

Životní styljaro 2020 



75 LET S VÁMI
SOBOTA 16. KVĚTNA 2020 OD 10:00

MASARYKOVO NÁM., HRADEC KRÁLOVÉ

LEONA MACHÁLKOVÁ

PLAVCI PETR KOTVALD

VĚRA MARTINOVÁ

KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA MILOŠ DVOŘÁČEK 

ROZHLASOVÝ BIG BAND GUSTAVA BROMA

NEREZ & LUCIA A MNOHO DALŠÍCH

SOUTĚŽE | AUTOGRAMIÁDY | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ | OBČERSTVENÍ

Více informací na:  hradec.rozhlas.cz

VSTUP
ZDARMA

MICHAL HORÁK BARBORA MOCHOWÁ    EVA MATĚJOVSKÁ
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PETR JAN JURAČKA: 

Stereotyp mě 
zabíjí 

Jeho snímky otiskují prestižní přírodovědecké časopisy, má doktorát z hydrobiologie a při své práci na fakultě fotí 
oheň se stejným nadšením jako mikroorganismy velké jen pár milimetrů. Ve svých 34 letech už Petr Jan Juračka 
procestoval kus světa a v honbě za dobrým záběrem si neváhá sáhnout na dno svých fyzických sil. „Snažím se 
extrémům nechodit naproti, někdy je to ale těžké,“ říká rodilý Pardubák, který Quartieru poskytl rozhovor těsně před 

svým odletem do Černobylu.

že jsou prostě hezké, ale protože těmi fot-
kami můžu něco říct, psát nějaký příběh. 

Procestoval  jste  kus  světa,  fo-
til  v  Ekvádoru,  točil  v  Himalájích, 
v  Káhiře  i  Grónsku  a  mohla  bych 
dlouho pokračovat. Jak často takhle 
s foťákem obrážíte planetu? 
Snažím se míň a míň, ale letos mi tahle 
snaha určitě nevyjde. Čekají mě Himalá-
je, polezu na osmitisícovku. Dostal jsem 
vstupenku do super party, která se neod-

mítá. Možná bych na to fyzicky měl ještě 
i za 10 let, ale chci to hecnout a jet teď. 
Žena samozřejmě ráda není, to přiznávám. 
Na druhou stranu jsem se jí ale poctivě ze-
ptal, zda to s dcerami zvládne, a ona řekla, 
že samozřejmě zvládne. Tak jako vždycky. 
Má to se mnou těžký. V létě to snad rodině 
vynahradím, pojedeme společně na Azory. 

Párkrát  jste  po  svých  výpravách  za 
exkluzivními  snímky  či  videozá-
běry  skončil  v  péči  lékařů  –  totální 
vyčerpání,  dehydratace.  Jednou  vás 
dokonce  rovnou  z  letiště  vezli  na 
Bulovku. Nebojíte se výstupu na os-
mitisícovku?   
Já se na to samozřejmě fyzicky chystám, 
vybíhám pravidelně Kuňku – jediný po-
řádný kopec široko daleko. Nejradši bych 
ji vyjížděl na kole, ale to je zakázaný, takže 
vždycky dojedu pod ní, tam kolo nechám 

Fotograf,  biolog,  učitel,  popularizá-
tor vědy, cestovatel. Čím se Petr Jan 
Juračka cítí být nejvíc?  
Tátou. To je pro mě nejvíc. Je ale fakt, že se 
všechny moje „profese“ vzájemně prolína-
jí. Na Ukrajinu odlétám jako fotograf, ale 
náplní mé práce tam bude vlastně popula-
rizace vědy. Zároveň tam potřebuju i něco 
natočit. Málokterá má cesta je čistě jen 
o jednom zaměření, kombinuji to a v to-
mhle mixu funguju vlastně každý den. 

Není to na zbláznění? 
Zbláznil bych se spíš ze stereotypu. Ten 
mě zabíjí. Mám problém vydržet u jedné 
činnosti, zároveň mám ale někdy pocit, že 
kvůli tomu nic nedělám pořádně. Snažím 
se však, aby moje práce měla přesah. Ne-
bavilo by mě fotit modelky jen proto, že 
to jsou modelky. Baví mě, když má práce 
nějaký vyšší smysl. Nefotím věci jen proto, 

„Být vědcem na full time  
bych nedal.“
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svou prací žijete, těžko se z toho vystupu-
je a máte tendenci jet na doraz.

Takže  tyhle  extrémy  vás  vlastně 
baví!
Naopak, snažím se jim vyhýbat nebo ales-
poň nejít úplně naproti. Vždycky si vzpo-
menu na svou pracovní cestu do Japon-
ska, kde jsem za celou dobu pobytu spal 
jednou půl noci. To bylo příšerný. Jenže 
moje práce není o tom, abych někam při-
šel, něco cvaknul a šel si lehnout. To by to 
v tom prostě nebylo. 

Snažíte  se  extrémům  vyhýbat,  ale 
přesto zrovna odlétáte do Černobylu.
Když to řeknete takhle, zní to blbě. (smích) 
Ale v Černobylu budeme jen jeden den, 
v plánu je Kyjev a okolí Černihivu. Navíc jsem 
si dal za cíl se tam alespoň jednou vyspat ce-
lou noc, abych nepřijel úplně zničený. 

S  vašimi  zážitky  se  asi  špatně  vy-
bírá,  ale  co  bylo nejextrémnější,  co 
jste při práci zažil? 
Asi v Nepálu, když jsem visel ve výšce 
6000 metrů nad mořem a 1200 metrů na 
laně nad propastí s 25 kilovým báglem na 
sobě. V Ekvádoru byla extrémní džun-
gle, tam máte pocit, že vás chce všechno 
kolem zabít. Drsná byla zima v Grónsku, 
kde jsme s klukama lezli do stanu a nebyli 
si moc jistí, jestli se ráno probudíme. To 
byl dvojitý extrém. Nejenže tam vládlo 
extrémní počasí, ale taky jsme extrémně 
podcenili výbavu. 

Jaké jsou po takových zkušenostech 
návraty domů do Pardubic?
Strašně krásný, Pardubice jsou pro mě 
doma. Není to jen číslo popisné, je to fakt 
domov. Narodil jsem se tu, ač jsem pů-
vodně Holičák, narodila se tu moje žena 

a hodinu běhám nahoru a dolů. Pak sed-
nu do sedla a jedu zase domů. Pomalinku 
navyšuju objemy, jde mi hlavně o výdrž. 
Ale nejsem naivní, v našem expedičním 
týmu budu fyzicky nejslabší. Vždyť jsou 
v něm samí vrcholoví sportovci! Jeden 
z nich dal dokonce výpověď v práci, aby 
měl na fyzickou přípravu čas. Jede s námi 
taky hasič z Jeseníků, co leze každý den na 
Praděd, a elitní policejní trenér bojových 
umění a MMA zápasník v jedné osobě. Jo 
a taky Honza Tráva (horolezec Jan Trávní-
ček, pozn. redakce), a to je úplný bourák. 
Ti kluci jsou fyzicky úplně jinde, ale zase 
jsem mezi nimi jediný, kdo má doktorát. 
(smích) Obecně mě ale uklidňuje fakt, že 
z hor se většinou vracím v dobrém stavu. 
Nejhorší jsou ty krátkodobé akce, kdy člo-
věk jede na dluh. Zkombinujte nedostatek 
spánku, nepravidelné stravování a velkou 
zátěž a průšvih je na světě. Jenže když 

Petr Jan Juračka

• Narodil se v roce 1986, 
pochází z Holic. 

• Má doktorát z hydrobiologie 
a učí na Přírodovědecké 
fakultě UK v Praze, s kolegy 
se mu podařilo popsat nový 
živočišný druh – hrotnatku 
Hrbáčkovu. 

• Navštívil šest kontinentů, fotil 
a natáčel na nejdrsnějších 
místech planety. O svých 
cestách a práci vydal knihu 
Ze života fotografa. 

• Žije v Pardubicích a má dvě 
dcery.
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Zuzka, naše holky. Dřív jsem koketoval 
s tím, že bych se i s rodinou přestěhoval 
do Ameriky, ale už to tak nemám. Vnímám 
to tak, že lepší je vycestovat a vrátit se. 
Do přístavu.

To  mě  zaujalo.  Jste  hrdý  Pardu-
bák,  ale  spojil  jste  síly  s hradeckou  
FOMEI, které děláte ambasadora. 
Měl jsem s tím zpočátku trochu problém. 
Naštěstí FOMEI není úplně v Hradci, je 
na kraji. (smích) Dělám si z Hradečáků 
srandu, že žijí v úplně jiném časovém pás-
mu. Tuhle jsem jel s dětmi v autě, už se 
stmívalo a ony se ptaly, kolik je zrovna ve 
světě hodin. „Tati, tati, kolik je teď v Indo-
nésii hodin?“ Říkám, tak tam je teď skoro 
ráno. „A na Azorách?“ Odpovídám, že tam 
je ještě odpoledne. „A kolik je v Hradci?“ 
„Tak tam není vůbec nic.“ (smích) Jinak 
si ale Hradečáků vážím, hlavně místních 
lékařů.  Moje zásadní operace srdce pro-
běhla v Hradci, protože v Pardubicích to 
neumí, a i kdyby uměli, tak tam nejdu. 
K tomu se váže taková veselá historka. 
Podepisoval jsem před tou operací papír, 
že když na tom operačním sále umřu, tak 
je to samozřejmě moje vina, znáte tu vě-
tičku o vlastní zodpovědnosti, a tak jsem 
tam do kolonky „datum a místo“ napsal 
z legrace „V Mechově“. Načež mě svlíkli, 
přivázali na lůžko a začali chystat na ope-
raci, když vešel strašně naštvaný primář, 
a donutil mě to na místě přepsat. (smích) 
Operaci mi udělal superkvalitně, takže na 
péči v Hradci nedám přes veškeré sran-
dičky dopustit! Navíc když se pořádně 
podíváte na moje krámy, co s sebou vo-
zím, jsem východočeský patriot na první 
pohled! Foto: Jan Šimánek

Foto: Jan Šimánek

Životní styljaro 2020 
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Jak to? 
Velká část mého vybavení pochází odsud. 
Ať už světla z FOMEI nebo drony od DJI, 
kteří sídlí v Pardubicích – Doubravicích.  
Je to super mít je takhle blízko, sednu na 
kolo a dojedu si, pro co potřebuji. 

Vaše fotky otiskují renomované pří-
rodovědecké časopisy z celého svě-
ta,  není  výjimkou,  že  máte  snímek 
i na obálce. Máte v této oblasti ještě 
nějaký  nesplněný  sen,  metu,  které 
byste rád dosáhl? 
Radost by mi udělala reportáž pro Natio-
nal Geographic, z toho bych byl nadšený, 
ale když to nikdy nevyjde, tak se z toho 
nestřílí. Každá publikace je super. Hodně 
mě zahřála výstava v Národním muzeu, 
vůbec největší v jeho dějinách. To se nám 
podařilo urvat se studenty a to mě fakt 
potěšilo. Taky by mě potěšilo, kdybych 
dotáhl své rozpracované vědecké publi-
kace. V zásadě ale na nějaké milníky nebo 
cíle nejedu. V tom to mám jednodušší než 
třeba sportovci. V těch svobodnějších 
profesích, jako je focení, je to v tomto 
lepší.  Být ale vědcem na full time, to bych 
nedal. Tenhle můj životní mix mi vyhovuje 
fakt nejvíc. 

Jak jste se vůbec dostal ke kombina-
ci kreativní činnosti, jakou je focení, 
a tak exaktní, jakou je věda?  
Jednoduše, narodil jsem se do umělecko-
-vědátorské rodiny. Táta byl celoživotní 
výtvarník, máma zase herečka a režisér-
ka, děda na druhou stranu vědec a ten 
mě ovlivnil strašně moc. Nebýt jeho, po-
chybuji, že bych do světa vědy zabrousil. 
Asi by nebyl nadšený, že jsem skončil jako 
biolog, protože byl chemik, a to je něco 
jako Hradec a Pardubice. (smích) Čím jsem 
ale starší, tím víc k chemii inklinuji. Ne-
dávno jsem na fakultě fotil oheň, to byla 
pecka! Barvili jsme plameny mědí, stron-
ciem a lithiem. To mě na vědecké práci 
strašně baví, v tom by mi určitě chyběla.

Michaela Zumrová 

foto: archiv P. J. Juračky 

„Rád bych si nafotil ještě 
reportáž pro National 

Geographic.“

Petr Jan Juračka na letišti v Pardubicích - těsně před odletem na Ukrajinu. Foto: Jakub Misík
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předseda ARROWS International, bez které-
ho bychom zmíněné řečníky na akci neměli. 

Akce  je  koncipovaná  jako  kombinace 
dvacetiminutových přednášek a kula-
tých stolů pro omezený počet účastní-
ků, které se v průběhu dne zopakují. To 
není  úplně  obvyklý  přístup.  Proč  jste 
se k němu rozhodli? 
Celou akci jsme chtěli uspořádat jako neo-
třelé mezinárodní setkání, kde mohou účast-
níci diskutovat s předními odborníky napří-
mo, navazovat kontakty, a tím získat možnost 
rozšířit oblast svého podnikání. Naším cílem 
je, aby si účastníci odnesli co nejvíce příle-
žitostí do budoucna, a to podle našich zku-
šeností rozhodně nedocílí pouze poslechem 
sáhodlouhých přednášek, ale právě tímto dy-
namičtějším pojetím.  

Zmiňujete  navazování  a  prohlubová-
ní  kontaktů.  Bude  tedy  na MEETUPu 
mimo  přednášek  a  diskuzí  u  kula-
tých  stolů  i nějaký prostor na osobní 
networking? 
Networking je vlastně hlavním cílem a záro-
veň programem celé akce, prostor k němu 
bude rozhodně po celý den i v době předná-
šek. Pokud si účastníci budou chtít popovídat 
v diskrétnějším prostředí, mohou využít pro-

story tzv. lounge, kde si budou moci neruše-
ně promluvit. Existuje také možnost přihlásit 
se do aplikace Eventee, kde naši akci nalez-
nete, a již nyní jejím prostřednictvím možné 
navázat kontakt a domluvit si schůzku.

Témata,  která  budou  akcí  rezonovat, 
jsou skutečně pestrá – ať už jde o pro-
blematiku  obchodu  na  asijském  trhu 
nebo  nové  výzvy,  které  společnos-
ti  čekají  v  souvislosti  s  nejnovějšími 
technologiemi. Dá se říct, že výběr té-
mat  reflektuje potřeby  vašich klientů 
a partnerů? 
Je tomu tak, neboť v ARROWS se každo-
denně potýkáme s problémy našich klientů, 
a tak jsem se zaměřili právě na ty nejhlav-
nější. Myslíme si, že je na místě řešit otázky 
a výzvy v souvislosti s novými technologiemi, 
expanzí na asijský trh a v neposlední řadě 
také se zaměstnáváním tzv. generace Z, která 
se brzy začne objevovat na trhu práce. Zá-
roveň aktuálním problémem tohoto tématu 
je i nedostatek pracovní síly. Právě otázkou 
zaměstnávání se bude zabývat jeden z ku-
latých stolů, který povede CEO hořického 
Altranu Petr Havlík, který má bohaté a letité 
zkušenosti z praxe se zaměstnáváním starší 
generace. Bude jistě přínosné pro všechny 
účastníky vyslechnout si jeho uchopení výše 
zmíněné problematiky.

Existuje možnost se ještě na akci při-
hlásit?
Určitě, vstupenky jsou v prodeji. Všech-
ny zájemce o registraci bych ráda po-
zvala na webové stránky konference –  
www.arrowsmeetup.com, kde se stále mo-
hou přes registrační formulář hlásit. 

(red) 

Konference  MEETUP,  kterou  na  jaře 
pořádá ARROWS  International,  je  zá-
roveň  jejím prvním  ročníkem. Co  vás 
přivedlo  k  myšlence  uspořádat  tako-
vou akci?
Je pravdou, že konferenci takového rozmě-
ru pořádáme poprvé, nicméně členové naší 
partnerské sítě se scházeli v Praze pravidelně 
již v minulosti. Hlavním impulsem byla my-
šlenka, že je vlastně škoda, aby naši klienti 
a potažmo také veřejnost nevěděli, že se 
v Praze schází řada mezinárodních kapacit 
ze světa advokacie, a že by stálo za to navzá-
jem je seznámit a propojit. Řada našich kli-
entů se pyšní mezinárodním přesahem, a tak 
právě MEETUP pro ně bude skvělou příleži-
tostí, jak upevnit či rozšířit svoje postavení na 
mezinárodním trhu.  

Na konferenci promluví zajímavá jmé-
na nejen  ze  světa  advokacie,  ale  pře-
devším businessu – a to jak lokálního, 
tak mezinárodního významu. Jmenuj-
me  například  CEO  hořického  Altranu 
Petra Havlíka, vystoupí také Jiří Paták 
- zakladatel EMA data a ChytryHonza.
cz nebo matematik Karel Janeček, kte-
rého  asi  netřeba  představovat.  Podle 
čeho jste řečníky vybírali? 
Klíčem k výběru byla vybraná a aktuální té-
mata konference, kterými se dříve nebo poz-
ději bude muset zabývat každý podnikatel na 
domácí, ale i mezinárodní scéně. Ráda bych 
zmínila v ARROWS často skloňované jméno, 
a tím je bezpochyby Mgr. Vojtěch Sucharda, 

Byznys

Lucie Melicharová
manažerka marketingu 
ARROWS

ARROWS:

Vstříc výzvám 
a novým příležitostem
Síť advokátních kanceláří ARROWS International chystá 19. března v Praze velkolepou mezinárodní business konferenci. 

Přihlásit se může každý, mezi řečníky nebude chybět třeba význačný matematik a podnikatel Karel Janeček. 

„Otevřeme otázky výzev, které 
s sebou přináší nové technologie, 

expanze na asijský trh nebo 
vstup generace Z na trh práce.“

jaro 2020 
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Masáže, možnost zapůjčení auta, home 
office, baby friendly a dog friendly office. 
Tak by se dala interně popsat BICZ, v do-
slovném překladu Banka realit, která sídlí 
v centru Hradce Králové a už šest let pod-
niká na poli výnosových nemovitostí. Jejich 
přístup k vlastním lidem by mohl být pro 
mnohé firmy inspirací, neboť stejně jako 
promítají čest, slušnost a pravdu do prá-
ce se svými klienty a partnery, reflektují je 
i dovnitř. „Vnímáme naše kolegy jako osob-
nosti, které mají pochopitelně své potřeby 
a vlastní životní cestu. A protože víme, že 
jejich vlastní spokojenost vede k lepšímu 
pracovnímu výkonu, snažíme se jim čas 
v práci efektivně zpříjemnit – ať už systé-
mem pestrých benefitů nebo designovými 
kancelářemi.“ říká ředitelka divize Design 
a zároveň členka vedení BICZ Daniela Filo. 

To ostatně potvrzuje i personální mana-
žerka Gabriela Hradecká. Před pracovním 
angažmá v BICZ byla zaměstnána v kor-
porátu, což se podle jejích slov se zdejším 
pracovním klimatem nedá vůbec srovnat. 

„Musím říct, že jsem toho moc ráda součás-
tí. Našich zaměstnanců si ceníme a naslou-
cháme jim,“ říká a jedním dechem dodává, 
že podle interních průzkumů si pracovníci 
na vedení BICZ nejvíce váží otevřenosti 
a férového jednání. „Chceme, aby zde fungo-
vala příjemná chemie a lidé se byli schopni 
mezi sebou dohodnout. Není výjimkou, že se  
u nás na jednom projektu sejde obchodník, 
specialista akvizic, projektant, projektový 
manažer, designér a správce objektu, tudíž 
je potřeba, aby tým komunikoval a fungoval. 
Proto realizujeme rozličné teambuildingy 
a další společné aktivity, aby měli kolegové 
možnost více se mezi sebou poznat a v bu-
doucnu tak efektivněji spolupracovat. Ve 
velkých firmách a velkých kolektivech se ta-
ková spolupráce spojená s důvěrou buduje 
velmi dlouho. Novinkou je pro mě také sys-
tém výhod pro zaměstance. Mám tu mož-
nost být originálnější a s managementem 
nastavit více zajímavých benefitů, a to ne-
jen finančního rázu,“ popisuje. A že je sku-
tečně z čeho vybírat! Masáže v pracovní 
době, vždy plná lednička nápojů, smoothie, 

čerstvé ovoce na poradách nebo fit sva-
činky po celý den. „Když přijde čas obalit 
si nervy, najde se vždy i výborná čokoláda,“ 
usmívá se šéfka personálního oddělení. 

Dobrou zprávou pro čtenáře je, že aktu-
álně mají v BICZ volných několik pozic  
a zprávou snad ještě lepší je, že pokud vám 
žádná z nich nezapadne do vašeho profes-
ního zaměření, vězte, že v BICZ jsou ote-
vření příležitostem a diskuzi. „Podnikáme 
v oblasti výnosových realit, takže se u nás 
najde uplatnění na pozicích se zaměřením 
na stavebnictví, ale také na obchod. Rádi 
komunikujeme s lidmi, kteří mají o prá-
ci v našem holdingu zájem a jsme schopni 
‚ušít‘ člověku pozici na míru. Důležitý je pro 
nás charakter a motivace člověka, šance 
dáváme i absolventům. Všechny volné pozi-
ce inzerujeme na webových stránkách, po-
dívejte se a nebojte se nás oslovit,“ doplňuje 
Gabriela Hradecká. 

Michaela Zumrová 
foto: archiv BICZ

BICZ:

Když benefit 
neznamená jen peníze
Už v minulém čísle Quartieru jste si mohli přečíst, že v holdingu BICZ (Banque Immobiliere Czech Republic) dělají věci 
opravdu jinak. Vyznávají hodnoty v byznysu už skoro nevídané a s neochvějným zápalem zhodnocují prostřednictvím 
výnosových nemovitostí peníze svých klientů. Přitom nerozlišují, jestli má střadatel na účtu miliony nebo „jen“ 
desetitisíce. Stejný přístup si nastolili i interně a svým zaměstnancům bez rozdílu dopřávají luxus se do práce těšit. 

Posuďte sami, že je na co!

Daniela Filo (uprostřed) s kolegyněmi

Předseda představenstva holdingu Milan Filo (první zleva)  

a šéf divize Finance & Charity Robin Šimek (uprostřed)
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ALTRAN CZ:

Pro město  
i pro lidi

Doma je, když si někde pověsíte klobouk, říká staré rčení. Klobouk většinou nestačí. Ale když někde podnikáte 
a zaměstnáváte lidi, časem tím místem určitě začnete žít. A dost možná se tam jednou začnete cítit jako doma. Třeba 
jako úspěšná vývojářská firma Altran CZ v Hořicích v Podkrkonoší. „Jednoduše řečeno, není nám jedno, co se děje za 
branami našeho areálu. Cítíme se být pevnou součástí města, kde fungujeme a kde i část našich zaměstnanců žije. 
Proto máme potřebu podporovat zdejší dění a zároveň tím i přinášet benefity lidem, kteří s námi tvoří Altran,“ vysvětluje 

Ilona Víznerová, vedoucí útvaru Human resources. Proč to v Altranu dělají?

speciálního počítače, který byl tehdy na 
začátku devadesátých let složitě přive-
zen z USA. Pak už byly firmě prostory 
v Koruně malé, stěhovala se do vlastní-
ho a v roce 2008 se začal rodit současný 
areál u výpadovky na Hradec Králové. 
Swell tak dlouho rostl co do počtu za-
městnanců i významu, až se stal součástí 
celosvětového koncernu Altran a přejal 
i jeho jméno. A jaký je český Altran dnes? 

Zaměstnává na 240 pracovníků, kteří ve 
vývojových centrech v Hořicích a Mladé 
Boleslavi designují, konstruují, vyrábí 
prototypy a testují – prostě pracují na 
vývojářských úkolech už nejen pro auto-
mobilový průmysl. Až třeba budete žas-
nout nad tím, jak geniálně snadno může-
te nastavit zpětné zrcátko ve vaší nové 
škodovce, tak vězte, že v Altranu na tom 
mají svůj lví podíl.

Abychom to zcela pochopili, musíme se 
na chvíli vypravit proti proudu času do 
historie Altranu. Je to trochu jako příběh 
z amerického filmu. Parta nadšených 
vývojářů založila po studiích v Lázních 
Bělohrad malou firmu Swell. Pracovali 
dnem i nocí. Doslova. V hořickém Kul-
turním domě Koruna, kde firma tehdy 
sídlila, se tenkrát svítilo hluboko do noci. 
A často i celou noc. Svítil tu i monitor 
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pro zdejší Škoda Auto, dlouhodobě půso-
bí a kde loni otevřel své špičkově zrekon-
struované vývojové centrum. Současně 
s tím se stal sponzorem třeba tenisového 
centra v barvách Altranu.

TAK CHUTNÁ VÝHRA 
„Vždycky se snažíme, aby naše podpora byla 
pro danou akci nebo organizaci co nejsmys-
luplnější. Klíčem k výběru věci, kterou pod-
poříme, je její společenská prospěšnost pro 
Hořice, případně jejich okolí, a především pro 
lidi, kteří tu žijí,“ objasňuje Ilona Víznerová 
motivaci podpory v konkrétních případech. 
V Altranu jsou ovšem zvyklí přemýšlet v sou-
vislostech, a tak přichází do hry ještě jeden 
faktor: atraktivnost podpořených akcí pro 
zaměstnance. Ti si totiž jako jeden z řady fi-
remních benefitů rozdělují vstupenky, které 
Altran od pořadatelů získává. Nepředstavuj-
te si ovšem nějakou vstupenkovou samoob-
sluhu, to si musíte zasloužit! Třeba účastí 
v některé soutěži zaměstnanců, foto výzvě 
nebo jiném klání, která mají za cíl nejen 
odměnit, ale hlavně pobavit. A protože po 
dnech strávených v kanceláři je potřeba se 
hýbat, nabízí Altran svým lidem nejen cesty 
za kulturou, ale i za sportem. Tak například 

v Hořicích i Mladé Boleslavi jsou k dispozi-
ci permanentky a zázemí tenisového klubu, 
kde se kromě individuálních zápasů ode-
hrávají třeba i firemní turnaje spojené s pří-
jemným posezením. Podobné je to s pra-
videlným běháním, večerním lyžováním, 
bruslením nebo vyjížďkami na kole.

Kromě toho zaměstnancům slouží ještě fi-
remní program #MyAltran, který je podpo-
ruje ve všemožných oddychových aktivitách 
během pracovní doby i po ní. Jako napří-
klad: velikonoční tvoření, letní nebo zimní 
olympiáda, dýňování a pořád to ještě není 
konec. Pro děti zaměstnanců tu organizují 
příměstský letní tábor, organizují vitamíno-
vé dny a čas od času je tu ráno o něco lehčí 
díky společné snídani. „Kdybych to všechno 
měla nějak shrnout do jedné věty, jde nám 
o to chovat se s určitou mírou odpovědnosti 
vůči městu, kde naše firma funguje, a s vě-
domím, že život není jenom práce. Takže 
když naše podpora kulturních nebo spor-
tovních akcí ještě potěší naše zaměstnance, 
je ta radost dvojnásobná,“ usmívá se Ilona  
Víznerová.

Michaela Zumrová 
foto: archiv 

KAŽDÝ NĚCO PRO HOŘICE
Jak ale tahle historie souvisí s dnešním 
vztahem firmy k Hořicím? „Ve firmě stá-
le zůstalo ono poselství prosvícených nocí 
v Koruně, prvního počítače a budování od 
nuly k dnešku. To všechno se stalo tady, 
v Hořicích. Věříme tomu, že Altran je takový, 
jaký je i díky místu, kde rostl, a díky zdej-
ším lidem, kteří mu v tom pomáhali. A právě 
proto máme potřebu to městu vracet, potře-
bu dělat něco pro Hořice a přesvědčení, že 
by to měl dělat každý,“ vysvětluje Ilona Víz-
nerová patriotské ladění, které je v Altranu 
cítit na každém kroku. Vždyť už při příjezdu 
do Hořic vás vítá Obří trpaslík, jehož je Al-
tran mecenášem.

Že to zdaleka nezůstává jen u slov, je vám 
jasné nejpozději s pohledem na dlouhý 
seznam kulturních, sportovních a spole-
čenských akcí, které se v Hořicích každo-
ročně s podporou Altranu konají. Tak ale-
spoň namátkou: Klub přátel hudby a Jazz 
Nights v Kulturním domě Koruna, slavný 
motocyklový závod 300 zatáček Gustava 
Havla, nejrůznější akce a aktivity hořické-
ho gymnázia, příměstské tábory… Pozadu 
nezůstává ani Mladá Boleslav, kde Altran, 
jeden z klíčových vývojářů pracujících 

jaro 2020 
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Co vlastně dnes obnáší, když se roz-
hodnu postavit dům?
Když vynechám fázi vybírání pozem-
ku a získávání stavebního povolení, je 
to především věcí ujasnění si spousty 
otázek. Rozhodujete se mezi klasickým 
a moderním stylem domu, mezi zděnou 
konstrukcí a dřevostavbou, mezi přízem-
ním a patrovým domem a samozřejmě 
mezi nespočtem variant řešení dispozice 
interiéru. Řešíte, jakou zvolit střešní kry-
tinu, čím budete topit, co dáte na podla-
hu, jakou bude mít váš dům barvu fasády 

nebo jestli jej obložíte dřevem, panely či 
nějakým druhem obkladů. Samozřejmě 
s řadou věcí vám pomůže architekt, ale 
konečné rozhodnutí je na vás.

V oboru podnikáte více než deset  let. 
Jak se za tu dobu proměnily preference 
zákazníků a jejich nároky na bydlení?
Řekl bych, že dost. Když se ohlédnu, zdá se 
mi, že všechno bylo jinak. Ilustroval bych 
to na příkladu oken – tehdy dominovaly 
plastové výplně a zdálo se, že dřevo je v to-
mhle směru překonaný materiál. Dnes jsou 

naopak okna i dveře ze dřeva stále oblíbe-
nější. Řada lidí dříve na bydlení šetřila, při 
volbě materiálu vítězila nejnižší cena, dnes 
se naopak klient ptá po životnosti výrobku 
a třeba také po tepelně izolačních vlastnos-
tech. V designu vládla tvrdá klasika a hned 
vedle ní extravagance, kdežto dnes vyrůstá 
řada nápaditých, originálních domů, kte-
ré mnohdy chytře spojují klasické prvky 
s moderními. Největší změnou za posled-
ních deset let je ovšem důraz na ekologický 
rozměr bydlení a raketový nárůst chytrých 
řešení v domácnostech.

DWS:

A dům se stává 
domovem

Stavět dům znamená obrnit se trpělivostí. A také umět se rozhodovat. Chcete do oken trojsklo, nebo rovnou čtyřsklo? 
Vchodové dveře by měly být dřevěné, plastové, nebo hliníkové? A interiérové dveře v laminu, nebo dýze? Točí se vám 
z toho hlava a máte pocit, že než odpovíte na všechny tyhle otázky, měl by ten dům už stát? Dobrá zpráva zní, že na 
to nemusíte být sami. Stačí se vydat do showroomu firmy DWS v Hradci Králové, která se specializuje na komplexní 
řešení stavebních výplní a třeba i na systémy chytrých domácností. „Nejen že vám poradíme s výběrem technického 
řešení, ale také pomůžeme sladit design oken a dveří třeba i s řešením plotu nebo stínicí techniky. Stále víc klientů 

o svém domě uvažuje takto v souvislostech,“ říká majitel firmy Leoš Vágner.
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U toho bych se rád zastavil. Co přesně 
s sebou tenhle fenomén nese?
Ekologičnost v případě bydlení souvisí 
s energetickou náročností domu. Zateplení 
je nezbytným minimem, navíc novostavby 
musí od letošního roku plnit ještě přísnější 
nároky na energetickou úspornost. Stále 
více stavebníků si do svých domů pořizuje 
tepelné čerpadlo, solární panely, rekupe-
rační jednotky… Motivací je samozřejmě 
dlouhodobá úspora nákladů spojených 
s domácností i za cenu zvýšené počáteč-
ní investice do těchto technologií. A ten 
trend takový asi ještě dlouho zůstane. Stej-
ně jako trend chytrých domácností. Blízko 
je okamžik, kdy nám lednička pošle SMS 
s nákupním seznamem podle toho, co v ní 
bude scházet. Zatím se však chytré domác-
nosti vyznačují především propojováním 
ovládání jednotlivých svých prvků, třeba 
stínicí techniky, garážových vrat, plotových 
bran – to vše už vám dnes může řídit jeden 
ovladač nebo jedna aplikace v mobilním te-
lefonu. Našim klientům pomůžeme systém 
chytré domácnosti nainstalovat, propojit 
všechny jeho prvky a samozřejmě je i za-
školíme v práci s ním.

Z  toho  jde  skutečně  hlava  kolem. 
Nevím  tedy,  jestli  dřív  začít  vybírat 
dveře nebo řešit, zda je budu otevírat 
ručně či telefonem…
Vždycky je dobré začínat od toho, že dům je 
funkční celek a jako takový by měl vypadat 
i fungovat. Klienti k nám obvykle přicházejí 
s tím, že jsou zavaleni nepřebernými vari-
antami technického řešení i designu a pro-
stě se v tom nevyznají. Nevědí, co volit, 
protože často o svém domě neuvažují jako 

o celku. My říkáme, že náročnost na kva-
litní technické provedení výrobků by měla 
být samozřejmostí, ovšem výběr designu, 
to může být skutečně běh na dlouhou trať, 
než se vše vyladí do posledního detailu.

Vy  dokonce  pracujete  s  termínem 
„dům do detailu“. Co to znamená?
Ano, to je náš slogan. Vystihuje naši snahu 
dotáhnout řešení veškerých výplní, tedy 
oken, dveří, plotů, bran, vrat i stínění, oprav-
du až do posledního detailu – tedy tak, aby 
spolu dobře vizuálně fungovaly. Nemusí to 
být nutně vše v jednom designu, ale vždycky 
se pozná, když se nad výběrem jednotlivých 
prvků přemýšlelo v souvislostech. Třeba 
plot, bránu, garážová vrata, okna a vchodo-
vé dveře obvykle vidíte v jeden okamžik – 
nebylo by fajn, kdyby spolu ladily?

Když  tedy  přijdu  k  vám  pro  radu 
ohledně výběru, jak to bude probíhat?
V první řadě je ideální domluvit si návště-
vu dopředu, abychom na vás měli dostatek 
času, ale ikdyž se stavíte jen tak, budeme se 
vám samozřejmě věnovat. Vždy se snažíme 
představit na jedné straně model standard-
ního domu a na straně druhé projekt domu, 
o kterém od začátku přemýšlíme, tedy 
podrobně řešíme jednotlivé technologie 
a stavební prvky. Dostaneme se i k výpočtu 
srovnání pořizovacích nákladů a získaných 
úspor na energiích. Pokud jde o náš koncept 
„domu do detailu“, určitě vás do něj nebu-
deme nijak nutit. Je to možnost, nadstavba, 
kterou ne každý chce využít. Ale na druhou 
stranu je příjemná, je to jedna z těch věcí, 
které z domů dělají domovy. V každém pří-
padě, když nás poprvé navštívíte, budeme 

s vámi chtít mluvit především o tom, jaká 
jsou vaše očekávání a vedle toho i vaše mož-
nosti. Dnes už je technická vyspělost výroby 
tak daleko, že ani ekonomická řešení, která 
u nás nabízíme, netrpí nedostatečnou kvali-
tou nebo pochybnými užitnými vlastnostmi. 
Výhodou je, že u nás na vzorkovně můžete 
vidět spoustu různých variant řešení i jed-
notlivých designů. Za velkou výhodu pro 
klienta pokládám možnost osahat si u nás 
výrobek a vidět ho na vlastní oči. Bonus vi-
dím také v našem poradenství souvisejícím 
s možností získání dotace na stavbu z ně-
kterého z programů na podporu moderních 
či ekologických technologií.

Zaujalo  mě,  že  nenabízíte  produkty 
pouze jednoho konkrétního výrobce, 
ale více různých značek.
To považujeme za naši přednost. Každo-
ročně z nabídek různých evropských vý-
robců vybíráme do našeho portfolia jak 
prověřené a úspěšné bestsellery, tak i tren-
dové novinky. Jedině tak dokážeme udržet 
naši nabídku skutečně pestrou. Progra-
mově se vyhýbáme monotónnosti, naopak 
se snažíme, aby si u nás vybral jak ten, 
kdo hledá konzervativní řešení, tak i ten, 
kdo preferuje moderní a progresivní ces-
tu. A v neposlední řadě – jsme to my, kdo 
je pro klienta zárukou, že produkty, které 
mu doporučujeme, jsou kvalitní, prověře-
né a pocházejí od spolehlivého výrobce. 
Samozřejmě škála výrobků z naší nabídky 
umožňuje i vhodné kombinace pro naplně-
ní konceptu domu do detailu.

Dávno už nenabízíte  jen okna, dveře 
či  ploty,  s  čím  dalším  dokážete  po-
moct v DWS?
Je to především spektrum garážových vrat, 
pojezdových bran nebo plotových branek 
a také stínicí techniky, tedy rolety, žaluzie, 
markýzy či pergoly. Na první místo ale sta-
víme to, že nejsme jen obchodníkem, který 
něco nakupuje a dál prodává. Samozřejmě 
i tak to může být, ale častější je, že naše 
práce začíná skutečně už ve chvíli, kdy je 
klient na samém začátku plánování stav-
by a ocení naše poradenství, servis a pak 
i záruku, kterou mu poskytujeme my, fir-
ma z regionu, nikoliv výrobce, který často 
může sídlit daleko či v zahraničí. Máme tak 
samozřejmě mnohem vyšší akceschopnost, 
když se s námi klient potřebuje setkat, 
něco konzultovat nebo pak i řešit montáž 
či servisní návštěvy. Oceňují to jak soukro-
mí stavitelé, tak i stavební firmy, architekti 
či investoři budující větší celky.

Emil Stelinger 
foto: archiv 
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Byly to právě šikovné ruce nadšených ho-
dinářů v Novém Městě, které tehdejší Čes-
koslovensko vyšvihly mezi světovou elitu ve 
výrobě náramkových hodinek s mechanic-
kým strojkem. „Patřili jsme dokonce k jedné 
z osmi zemí světa, které začátkem padesátých 
let zvládaly sériovou výrobu. Pak přišel rok 
1969, pobočný závod liberecké Chronotechny 
se osamostatnil a výroba i veškeré know-how 
přešlo do nově vzniklého národního podni-
ku ELTON. Pod současným jménem ELTON 
hodinářská, a.s. vyrábí společnost v Novém 
Městě nad Metují náramkové hodinky znač-
ky PRIM dodnes,“ bere nás na chvíli do histo-
rie obchodní ředitel Aleš Vernar. 

Už dávno se však nejedná o masovou zále-
žitost. V ELTONU se dnes zaměřují na ma-
nufakturní výrobu hodinek, jak v retro, tak 
v moderním designu, spolupracují s před-
ními českými designéry a při speciálních 
příležitostech tvoří mezi zákazníky velmi 

Byznys

ELTON HODINÁŘSKÁ:

Legenda jménem PRIM

Orlík, Diplomat, Pavouk. O čem je řeč? O dnes již ikonických modelech proslulých hodinek značky PRIM. Ty začaly 
východočeským hodinářským mistrům tikat pod rukama už před víc jak 70 lety. Za tu dobu se změnilo hodně, kvalita 
zpracování a péče, kterou jim v Novém Městě nad Metují věnují, však ne. Letos navíc uvedou dvě nové limitované edice 

inspirované ničím menším než vlasteneckou symbolikou.

populární limitované edice. „Tradičně jsou 
věnované velkým osobnostem nebo význam-
ným událostem našich dějin. V nedávné mi-
nulosti jsme takto oslavili například 100 let 
od vzniku Československa. Zmíním i limi-
tovanou edici PRIM Republika, kterou jsme 
připravili ve spolupráci se Studiem Olgoj 
Chorchoj a která byla velmi rychle vyprodá-
na. V současné době zbývá jen několik po-
sledních kusů ze speciální zlaté edice. Státní 
symbolika inspirovala i dvě letošní připra-
vované edice, které představíme v průběhu 
jara,“ doplňuje Aleš Vernar.  

Pokud jste sami obdivovateli, nebo dokon-
ce hrdými dědici slovutných „primek“, ná-
vštěva nově otevřeného showroomu znač-
ky přímo v sídle firmy v Novém Městě nad 
Metují  vás chytí za srdce. Kromě zmíněných 
lety ověřených vlajkových lodí z řad histo-
rických modelů si tu můžete prohlédnout 
i ty současné, které frčí u dnešní (nejen) 

mladé generace. Jsou jimi například odol-
ný PRIM Pilot s číselníkem inspirovaným 
leteckým průmyslem nebo elegantní PRIM 
Linea Esence v mnoha barevných varian-
tách. „Tyto modely jsou osazeny švýcarským 
mechanickým nebo bateriovým strojkem. 
Mechanické modely PRIM Manufacture 1949 
v sobě přitom ukrývají mechanický strojek 
vlastní konstrukce, vyvinutý a vyrobený pří-
mo v manufaktuře v Novém Městě nad Me-
tují,“ dodává Aleš Vernar. Odborně vyškole-
ný personál vám navíc bude ochotně k ruce 
a poradí s výběrem - případně i s rozhodo-
váním, zda si hodinky nenechat individuali-
zovat, a vytvořit tak pro sebe nebo pro své 
blízké unikátní šperk, který přetrvá genera-
ce. „V showroomu je také možné nechat si od-
borně posoudit své památeční primky a za-
dat jejich renovaci přímo v místě, kde se před 
lety ´narodily,´“ láká k návštěvě Aleš Vernar. 

Michaela Zumrová 
foto: Prim

Nově otevřený showroom značky PRIM. Více na www.prim.cz 
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Vaječné? Báječné!
Vejce na chlebu s máslem jste měli hned na Velikonoční pondělí, vaječný salát druhý den, pak přišla na řadu vaječná 
pomazánka… a pořád jich neubývá! Vejce se stala symbolem Velikonoc jako ekvivalent zárodku nového života – ať už 
spojeného s jarem, nebo se zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Barví se, polepují obtisky, zdobí škrábáním, voskovými or-
namenty. A hlavně se dostávají na koledě. No ale kam s nimi, když jich je plná mísa? Věříme, že vám naše čtyři báječné 

vaječné recepty příjemně zpestří velikonoční repertoár vaší kuchyně!

DIP GRIBICHE 
Klasická francouzská omáčka trochu při-
pomíná naši tradiční českou „tatarku“. 
Udělejte ji pěkně poctivě, po francouzsku. 
Žádná majolka, ale hezky ručně šlehané 
žloutky.

Suroviny:
2 vejce vařená natvrdo
1 lžička dijonské hořčice
2 lžičky bílého vinného octa
100 ml olivového oleje
2 lžičky worcestrové omáčky
1,5 lžíce nadrobno nakrájené okurky

1,5 lžíce nadrobno nasekaných kaparů
2 lžíce nasekaných bylinek (estragon, kopr, 
hladkolistá petržel, pažitka…)
sůl, pepř

Žloutky utřete v míse vidličkou a protře-
te sítem. Bílky zvlášť nasekejte. Do mísy 
k žloutkům přidejte hořčici, ocet, sůl 
a pepř, to vše prošlehejte. Za stálého šlehá-
ní velmi pomalu, téměř po kapkách, přidá-
vejte olej, dokud nevznikne hladká emulze. 
Dle potřeby ještě dochuťte solí a pepřem, 
přidejte zbývající přísady. Hotová omáčka 
je jedinečná jako doplněk čerstvě upečené-
ho krajíce chleba nebo opečeného toastu.

SKOTSKÁ VEJCE V BYLINKOVÉ 
STROUHANCE

Popravdě řečeno – skotská vejce toho mají 
s domnělou zemí svého původu asi tolik 
společného jako francouzské brambory 
nebo ruské vejce. Ale! Pokrm je to tak dob-
rý, že stojí za vyzkoušení.

Suroviny:
4 vejce vařená natvrdo
400 g mletého vepřového masa
2 rozšlehaná vejce
hladká mouka
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olej nebo máslo na smažení
Na bylinkovou strouhanku:
6 plátků tvrdého toustového chleba
5 snítek čerstvého tymiánu
sůl, mletý pepř
Na majonézu:
10 lžic majonézy
2 lžičky dijonské hořčice
1 větší kyselá okurka
mletý pepř

Mleté maso rozdělte na čtyři stejně velké 
díly a na potravinové folii z nich vyválejte 
tenké placičky. Doprostřed každé placič-
ky položte vejce natvrdo a opatrně maso 
zabalte, aby vznikl hezky kulatý tvar. By-
linkovou strouhanku si připravíte tak, že 
toustový chleba rozmixujete s tymiánem 
a dochutíte solí a pepřem. Vejce zabalená 
v mase pak obalte postupně v hladké mou-
ce, rozšlehaných vejcích a nakonec v by-
linkové strouhance. Poté je smažte v oleji 
nebo na másle, budou potřebovat asi 10 mi-
nut z každé strany. Přitom si vylepšete při-
pravenou majonézu tak, že do ní vmícháte 
hořčici, nasekanou okurku a mletý pepř. 
Získáte tak pikantní omáčku, se kterou bu-
dou skotská vejce chutnat skvěle.

VEJCE V BYLINKOVÉ OMÁČCE
Pokud se už nemůžete dočkat jara a touží-
te jej pustit i do kuchyně, zbystřete! Máme 
pro vás svěží jarní recept na chutnou sva-
činku nebo lehký oběd. 

Suroviny:
8 vajec vařených natvrdo
1 lžíce hladké mouky
1 lžička dijonské hořčice
100 ml suchého bílého vína
2 lžíce másla
2 menší cibule
3 lžíce šlehačky
300 ml mléka
svazek čerstvých bylinek
špetka strouhaného muškátového oříšku
sůl, mletý pepř

Cibule oloupejte, nasekejte najemno a ne-
chte zesklovatět na rozpuštěném másle. 
Přidejte mouku, krátce ji osmahněte a pod-
lijte vínem. Krátce povařte, přilijte mléko, 

zamíchejte a na mírném ohni vařte ještě asi 
10 minut. Nakonec do omáčky vmíchejte 
sůl, pepř, muškátový oříšek, hořčici, šle-
hačku a asi ¾ nasekaných bylinek. Do hlub-
ších talířů vložte vejce překrojená napůl, 
přelijte omáčkou a dozdobte zbývajícími 
bylinkami.

SALÁT S ČEKANKOU, VEJCI 
A GORGONZOLOU
Další salát, který spolehlivě boří zažitou 
pověru, že jeho soukmenovci jsou chuťově 
nezajímaví a budete mít po nich tak akorát 
hlad. Možná trochu nečekaná kombinace 
chutí. Ale úžasná!

Suroviny:
4 vejce vařená natvrdo
300 g vařených brambor
2 hlávky čekanky
1 hrst vlašských ořechů
100 g sýru gorgonzola
100 g nadrobno nakrájené opečené slaniny
Na dresing:
6 lžic olivového oleje
2 lžíce červeného vinného octa
1 lžíce dijonské hořčice
sůl, mletý pepř

Uvařené brambory pokrájíme podélně na 
čtvrtky, stejně rozdělíme i vejce. Čekanku 
rozložíme na listy, gorgonzolu nakrájíme 
na kostky nebo rozdrobíme, ořechy nase-
káme. Dresing získáme společným smíchá-
ním všech ingrediencí. Do talířů klademe 
postupně čekanku, brambory, slaninu a na-
konec vejce, zalijeme dresingem a posype-
me sýrem a ořechy.

Emil Stelinger
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PODBĚL LÉKAŘSKÝ
Co prvního nám může jarní příroda dát? 
Seznamte se s podbělem, který vám pomů-
že, pokud si ze zimy s sebou vlečete ještě 
nějaký ten kašel a rýmu. Poslední dobou je 
podbělu bohužel čím dál tím míň, ale pořád 
ještě ho nasbíráte dost na to, aby vám po-
mohl. Určitě ho nepřehlédnete, je podobný 
pampelišce – má výrazně žluté květy, kte-
ré na vás z trávy budou zářit od března do 

Svěžest na talíři
Roční období mají magickou moc. Všimli jste si někdy, jak moc ovlivňují třeba naše chutě? Zatímco v zimě nás to 
táhlo k silnému vývaru, zelňačce, guláši, pečené huse nebo zabíjačkovým specialitám, s prvními jarními paprsky je 
všechno zapomenuto. Když vzduch začne vonět jarem, je v něm i… jak to jen říct? Svěžest! A to jaro najednou není 
jen ve vzduchu, ale i v nás. A protože co na srdci, to na jazyku, jaro si to namíří zvenku rovnou do kuchyně. Ale co tam 
s ním? Zpestří váš jídelníček a také vám pomůže dostat se do formy a doléčit poslední zimní nemoci. Tak si ho užijte!  

S našimi tipy to bude hračka.

dubna. Čaj z květu skvěle uvolňuje hleny 
a má protizánětlivé účinky, takže se na něj 
můžete spolehnout, když se potřebujete 
zbavit kašle či zánětu průdušek, v minulos-
ti se používal také k léčbě tuberkulózy. Ne 
nadarmo dali už antičtí lékaři podbělu jmé-
no Tussilago, tedy volně přeloženo „odhá-
něč kašle.“ Obrovskou sílu dávají také listy 
podbělu, které se sbírají později než květy, 
od pozdního jara až do června, nebo do-

konce července. Rozdrcené se přikládají na 
hrudník, kde pomáhají při onemocnění plic. 
Skvělé jsou také jako základ sirupu, který je 
silným spojencem při boji s kašlem. Pokud 
na vás nesedá rovnou kašel, ale „jen“ stará 
známá jarní únava, je čaj z podbělu, nabité-
ho vitamínem C, jasnou volbou. A pozor – 
listy podbělu jsou skvělé také v jakémkoliv 
svěžím jarním salátu!

KOPŘIVA DVOUDOMÁ 
Jarní detox, tedy očištění organismu po 
zimě, je už nějaký ten rok pravidelným ri-
tuálem. Cest k němu je řada, jedna z těch 
nejspolehlivějších je spojena s mladými ko-
přivami, které se v těchto dnech objevují. 
Jsou dokonce jedněmi z prvních bylinko-
vých poslů jara. I když je často na zahradě 
nevidíme rádi a okamžitě začneme naříkat 
na plevel, měli bychom kopřivu spíš vítat. 
Je totiž jednou z našich nejúčinnějších lé-
čivek a sbírá se celá, tedy od kořenů až po 
květ. Pro zdraví je doslova požehnáním. Jen 
považte: pročišťuje krev, snižuje hladinu 
cukru v krvi, pomáhá při bolestech klou-
bů, při problémech s močovými cestami, 
žlučníkem, slezinou, žaludkem… A ruku na 
srdce (nebo na slezinu) – komu z nás ne-
přijde vhod takový zázračný všelék. Jak na 
kopřivu? Můžete pít kopřivový čaj, užívat 
tinkturu, mazat se odvarem nebo mlsat si-
rup. Naši předkové věděli o léčivé síle by-
linek mnohé, a tak kopřivu nechali vstou-
pit do svých kuchyní a jídelníčků víc než 
jiné léčivky. Nám z dávného kuchařského 
umění našich babiček v tomto směru zbyl 
jen kopřivový špenát, velikonoční nádivka 
nebo chleba namazaný máslem a posypa-
ný nasekanou kopřivou. I tak je ale kopřiva 
základem každé jarně-bylinkové kuchyně.
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Polévka z jarních bylinek 

Máte chuť na skutečnou jarní bylin-
kovou bombu? Vyzkoušejte polévku 
z jarních bylinek! Nasbírejte si různé 
druhy bylinek – kopřivu, bršlici, 
pampelišku, sedmikrásky, řebříček 
a další. Bylinky operte a nasekej-
te. Na oleji zpěňte cibulku a poté 
přisypte bylinky. Jakmile bylinky 
zavadnou, přidejte pět lžic nejlépe 
špaldové mouky, aby se polévka 
zahustila, a osmahněte. Následně 
zalijte jedním litrem vody a vařte de-
set minut. Nakonec v polévce nechte 
srazit tři rozšlehaná vejce. 

PAMPELIŠKA LÉKAŘSKÁ

V „oblíbenosti“ plevelu trumfne kopři-
vu snad jen pampeliška, zvaná někdy také 
smetánka – to proto, že její stvoly roní 
hořké mléko. Ovšem i pampeliška je stejně 
jako kopřiva doslova bylinkovým zázrakem. 
Guru všech bylinkářek Maria Treben radi-
la těm, kdo se cítí vyčerpaní nebo ochablí, 
absolvovat čtrnáctidenní kůru s čerstvými 
stvoly pampelišek. Zmiňuje i doslova zá-
zračný vliv na játra – když nemocní trpící 
chronickým zánětem jater snědí pět nebo 
šest čerstvých stvolů denně, pocítí rych-
lý účinek. Cukrovkáři by jich měli denně 
rozžvýkat dokonce deset, a to po celou 
dobu květu pampelišek. Pampeliška je vý-
borná v salátu s vařenými brambory a va-
jíčky naměkko. Ovšem doslova legendou je 
pampeliškový med, kdy se 300 květů pam-
pelišek zalije citronovou šťávou a vodou, 
svaří se a poté smíchá s cukrem. Není to 
tedy med, jaký známe, ale je podobně zá-
zračný. Stejně jak pampeliškový sirup nebo 
pampeliškový čaj. Ovšem specialita, ve kte-
ré na pampelišku ostatní bylinky nemají, je 
pampeliškové víno. Je jedinečné při léčbě 
nachlazení i při potížích s trávením.

SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA
Když dá sluníčko jarním dnům sílu, vyrazí ze 
země první sedmikrásky, které se vyskytují 
v celé Evropě až po Kavkaz. Važme si naší 
sedmikrásky chudobky, lidově zvané husí 
kvítko – je to jediná ze všech sedmikrásek, 
která roste i u nás. Její prosté, ale krásné 
květy v sobě skrývají léčivou sílu, která je jak 
dělaná pro tělo vyčerpané zimou. Tak před-
ně je sedmikráska vydatným pomocníkem, 
pokud ještě bojujete s kašlem, zahleněním, 
nachlazením nebo zánětem průdušek. Po-

může také s celkovým pročištěním organi-
smu, při nechutenství nebo při poruchách 
trávení, zlepší kožní problémy a pomů-
že i s hojením drobných ran. Největší sílu 
mají čerstvé květy sedmikrásek, takže po-
kud hledáte zpestření zeleninových salátů, 
právě jste ho našli! Na poranění kůže zase 
nejlépe účinkuje šťáva z rozmačkaných 
listů. A pokud toužíte po jarní očistě nebo 
se potřebujete zbavit kašle, uvařte si sed-
mikráskový čaj. Oproti jiným rostlinám má 
sedmikráska chudobka ještě jednu, doslova 
magickou moc. Naši předkové věřili, že nosí 
štěstí. Ovšem pozor! Jen ty, které byly sbí-
rány na sv. Jana mezi dvanáctou a třináctou 
hodinou, kdy je slunce nejvýš. 

MEDVĚDÍ ČESNEK 
Málokterá bylinka se v posledních letech 
těší takové oblibě jako medvědí česnek. 
A přitom to není ještě tak dávno, co po téhle 
pozapomenuté rostlince ani medvěd neza-
bručel. Ovšem jsou to právě medvědi, kteří 

na ni (na rozdíl od nás, lidí) nezapomněli 
a každé jaro ji pojídají, aby si pročistili krev, 
žaludek a střeva. A ze stejných důvodů za-
jímá medvědí česnek i nás. Vlastně nejen – 
navíc ještě výborně chutná! Přibližně v po-
lovině března je ten pravý čas vydat se za 
medvědím česnekem… a nesplést si ho při 
sbírání s konvalinkou! Jako většina bylinek 
chutná i medvědí česnek suverénně nejlíp 
čerstvý. Tak ho oceníte v salátu či jako ob-
lohu na obyčejném krajíci chleba s máslem. 
Medvědím česnekem můžete zpestřit kla-
sické italské risotto nebo vaječnou omeletu, 
připravíte z něj vynikající pesto či polévku, 
vylepšíte s ním třeba i smetanovou omáč-
ku k bramborovým nokům. Skutečnou la-
hůdkou jsou pečené brambory s medvědím 
česnekem a sýrem feta. Do výčtu diagnóz, 
na které medvědí česnek zabírá, přidejme 
ještě vysoký tlak, závratě nebo úzkosti. To 
pak dvojnásob stojí za to vyrazit do přírody 
na jarní, tak trochu sběračskou procházku. 

Emil Stelinger
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Jaru vstříc 
Co bylo, bylo. Zima je pryč a nastal čas zvednout zadek a vyrazit vstříc novému ročnímu období. Svěží, plní energie 
a s nadšením! Pokud vás však místo přívalu nových sil trápí jarní únava, přinášíme vám pár tipů na místa ve východ-

ních Čechách, jejichž návštěva vám stoprocentně vlije novou energii do žil! 
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inzerce

KOSMETICKÝ SALON IVY VÁGNEROVÉ 
Dostalo vaše tělo a pleť v zimě zabrat? Svěřte se do rukou Ivy 
Vágnerové, která se ve svém salonu kromě kosmetického ošetření 
pleti přírodními přípravky věnuje také anti-age programu a správné 
tělesné výživě. Pomocí biofotonického skeneru odhalí vaši hladi-
nu karotenoidu v kůži, doporučí, jak zahnat únavu v každém věku 
a zpomalit projevy stárnutí. 

Jiřího Šlitra 1766, Rychnov nad Kněžnou, www.ivavagnerova.cz 

FLY ZONE PARK 
Chladno, mokro, větrno? Jarní počasí dokáže být nevyzpytatelné, 
a tak radši vyrazte na jistotu do zábavního parku Fly Zone. Pestré 
vyžití tu najdou děti všech věkových kategorií stejně jako rodiče. 
Trampolíny, virtuální realita, úniková hra, horolezecké stěny, pře-
kážkové dráhy. K tomu příjemné bistro s vynikající kávou. Otevřeno 
denně od 9 hodin. 

OC Atrium, Dukelská třída 1713/7, Hradec Králové, www.flyzone.cz    

STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ
Máte pocit, že vás jarní slunko táhne doslova do oblak? Nic není ne-
možné! Přinejmenším na Stezce v oblacích na Dolní Moravě, která 
v nadmořské výšce 1 116 metrů nabízí dech beroucí výhledy. Dosta-
nete se k ní lanovkou po třech trasách pro pěší a cyklisty a v zimě 
také na skialpech či sněžnicích. Zpestřením výšlapu může být skluz 
po sto metrů dlouhém tobogánu.

Velká Morava 46, Dolní Morava, www.dolnimorava.cz

KTM TROJAN 
Táhne vás to do sedla? Zastavte se v hradecké prodejně KTM Trojan, 
z jejich nabídky moderních rakouských elektrokol si vybere i ten 
nejnáročnější! Vyzkoušet si můžete horské, krosové nebo městské 
e-kolo, které díky výkonnému systému pohonu Bosh  s lehkýcm 
středovým motorem s kroutícím momentem až 75 Nm zvládne i při 
nízkých otáčkách s lehkostí vyjet sebenáročnější stoupání.    

Brněnská 183/75, Hradec Králové, www.elektrokola.ktmtrojan.cz   
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děli postní doby, ji oblékli do starých hadrů, 
vynesli za ves a pustili po vodě. Někdy ji pro 
jistotu ještě zapálili. Když smrtka po vodě 
uplavala, byl to symbolický konec zimy. 

SMRT ZA LÍTO
Obřad měl na různých místech různou po-
dobu, ale podstata zůstávala stejná. Sběra-
tel národních písní František Sušil popisuje 
posledních chvíle Smrtholky takto: „Ma-
řena, mořena, smrt, smrtnice, smrtelnička, 

smrťák, smrtholka, smrťoch, květnica a jak 
jí ještě jinde říkají, bývá došek hůlkou pro-
strčený a jako děva s ústy i rukama přiděla-
nýma vystrojený. Obyčejně smrt tu ze slámy 
na ráhýnku asi loket dlouhém aneb ze dvou 
holí na způsob kříže svázaných utvořenou 
obláčejí do šatů bílých dle kroje svého, jak 
kde který panuje, a ověšují stuhami, ška-
roupkami z vajec čili výfuky neb výdumky 
neb šupkami vaječnými všelijak barevnými, 
také obrázky na nitkách a ratlístkách upev-
něnými a klevetami neb gorály, tj. kousky 

Staří Slované i jiné evropské národy chápali 
střídání zimy a jara jako souboj zla a dobra, 
smrti a života. Život nedal našim předkům 
nic zadarmo, překonat zimu a dočkat se 
jara byl mnohdy heroický výkon, a protože 
to byli lidé pragmatičtí, neponechávali nic 
náhodě. Když se měli zbavit zimy, uděla-
li to poctivě: zakopali ji, spálili nebo aspoň 
utopili. Jak to provedli? Ze slámy vyrobili fi-
guru, která symbolizovala zimu a zároveň i 
smrt, proto se jí někdy říká Smrtholka, jindy 
také Morana. Na Smrtnou neděli, pátou ne-

Slavme jaro!
Položili jste si někdy otázku, proč jsou Vánoce oblíbenější než Velikonoce? Vždyť svátky jara by měly být populár-
nější! Ponurá zima je zapomenuta, příroda se definitivně probouzí k novému životu, všechno staré mizí, před námi 
je nový rok plný nadějí. Je na čase oslavovat lásku, všechno živé, radovat se. A proč to tak není? Kdo ví. Možná pro-
to, že Vánoce byly teprve nedávno, a právě tehdy jsme také oslavili příchod nového roku. A Velikonoce jsou navíc 
přece hlavně církevní svátky. Ale! Nebylo to tak vždy. Vždyť ještě v římském kalendáři začínal nový rok 1. března. 
A oslavy jara byly plné lidové magie. Tradice a rituály, které přetrvaly dodnes, byly té radosti z jeho příchodu plné.  

A tak slavme jaro i dnes!
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ze sukna, z dykytu, ze slámy atd. o halouzky 
motanými ověšují.“ Když byla Smrt ze vsi 
pryč, nosilo se zpátky do vesnice jaro v po-
době líta – nazdobeného mladého stromku, 
podobného májce. Obřad vynášení smrti 
a přinášení jara byl provázen různými pís-
němi. Na Hradecku se třeba zpívalo: 

„Buďte, páni, veseli, 
na tu Smrtnou neděli,
smrt jsme vám odnesli, 
nové léto přinesli.
Vítej, léto líbezné, 
obilíčko zelené.
Hody jdou, květy jdou, 
vedou léto za sebou;
dej Pán Bůh travičku, 
až do kolenou.
A ty, svatá Markyto, 
dej nám pozor na žito
i na všecko obilí, 
co nám Pán Bůh nadělí.“

Po Smrtné neděli zbývá do Velikonoc už 
jen ta Květná. A to už jsou v plném proudu 
přípravy na velikonoční svátky. Nedejme se 
zmást, svátky jara – to nebyly vždy v mi-
nulosti křesťanské Velikonoce, jak je známe 
dnes. Pohané v ten čas vítali Vesnu, bohyni 
jara. A to pohanské vítání se podobalo na-
šim Velikonocům, stejně jako se třeba řada 
vánočních tradic podobá dávným oslavám 
zimního slunovratu. Proč? Církev velmi 

moudře přejala zvyky a obyčeje, které byly 
s životy lidí pevně spojené poutem, které 
se formovalo a sílilo po celé generace. A tak 
tyto zvyky prostě jen zasadila do jiných 
souvislostí. Bylo to rozhodně snazší, než 
s nimi bojovat a zakazovat je. 

Jaké zvyky se nám od starých Slovanů za-
chovaly až do dnešních Velikonoc? Možná 
se budete divit, ale třeba i symbolický za-
jíček, pečení mazance či šlehání pomláz-
kami. Ty se už tenkrát pletly z vrbového 
proutí, ovšem byli jimi vypláceni všichni – 
ženy i muži, mladí stejně jako staří a třeba 
i zvířata ve stáji a chlévě. Ty všechny měla 
pomlázka „pomladit“.

KOMU SE NELENÍ…
Stejně tak i zvyk barvení vajec se zrodil ješ-
tě v předkřesťanských dobách. Byla to vý-
hradně vejce plná, nikoliv vyfouklá, a barvi-
la se načerveno, tedy barvou symbolizující 
život. V ruštině se ostatně dodnes červený 
řekne krásný – proto se jim také říká kras-
lice. Staletí do repertoáru postupně při-
dala i další barvy a také způsoby zdobení. 
Od složitých a náročných technik vosko-
vých, vyškrabávaných či probrušovaných 
ornamentů, až po ty jednoduché obtisky 
a samolepky, které zplodilo až 20. století. 
Pokud se nechcete na Velikonoce spokojit 
s barvami ze sáčku, zkuste vajíčka obarvit 

třeba cibulovými slupkami nahnědo, čer-
veným zelím namodro nebo červenou ře-
pou narůžovo. Budou sice méně dokonalá 
než ta obarvená umělými barvami, ale zato 
bude každé z nich originál.

Jsou i zvyky, které byly zapomenuty a teprve 
nedávno se znovu staly součástí velikonoč-
ní atmosféry. Nebo nám snad chcete říct, 
že vaše kuchyňské okno či jiné místo vám 
nezdobí naklíčené velikonoční osivo? Opět 
vězte, že to tak dělali už naši prapředci. 
A není se čemu divit, vždyť co je o svátcích 
jara hezčího než mít doma kus něčeho zele-
ného, co právě vyrašilo! A tak si nezapomeň-
te včas sváteční osivo nakoupit v zahradnic-
tví, bude to nejspíš pšenice nebo ječmen. 

Když ho zhusta vysejete do misky na 5-8 cm 
zeminy, zakryjete dalšími asi 2 cm zeminy a 
budete zalévat tak, aby vše bylo stále vlhké, 
za 10 dnů se vám na teplém a světlém místě 
zazelená. Pokud se vám Velikonoce nebez-
pečně přiblížily, vsaďte na řeřichu. Zazele-
ná se stejně, stačí jí na to 5 dnů a mokrá 
vata jako podklad. A teď to nejlepší – po-
kud vypěstujete řeřichu, bude výtečná do 
salátu nebo jen tak na krajíc chleba nama-
zaný máslem. Pokud budete zalívat pšenici 
či ječmen, získáte jeho rozmixováním kaši, 
která je učiněným elixírem mládí. Je totiž 
plná koenzymu Q10 a řady vitamínů a mi-
nerálů. Stylové k jarnímu znovuzrození, že?
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v tuto noc slétávaly na svých košťatech na 
tajemných a často i prokletých místech.

JEN V MÁJI
V pozdějších časech naštěstí ohňům zů-
stalo jen to jméno a sem tam symbolická 
figurína čarodějnice, která zosobňovala 
všechno zlé, co v ohni v poslední dubnový 
večer mizelo. A co se dělo, když oheň vyha-
sl? Písmák F. V. Vykoukal o tom v roce 1900 
napsal: „Dva, tři jonáci berou se, ozbrojeni 
jsouce malými sekerkami, do blízkého háje 

nasekat břízek, které pak jakožto ´máje´ za-
sadí dívkám pod okénko nebo před dům. 
Pilně hledí toho, aby stromek byl rovný, 
hezky rostlý a košatý. Berou k tomu mladé 
břízky, kde jich není, konají jedle a smrky 
jejich službu. Věník přizdobí se vlajícím 
červeným fáborem a tak ozdobenou máji 
donese hoch na určené místo. Neprová-
děl se obyčej ten tak potichu a ojediněle, 
nýbrž hoši vydali se pohromadě pro máje 
a nasekali jich, kolik bylo třeba pro všecka 
děvčata v dědině, takže dědina podobala se 
druhého dne zrána malému hájku. Rovněž 

nikdy neopomenuli svorným úsilím posta-
viti společnou velikou máji na návsi.“ A pod 
ní se pak na prvního máje tančilo…

Také další prvomájový zvyk pochází z doby 
Keltů: polibek pod rozkvetlou třešní. Nebo 
břízou. Nebo prostě jiným rozkvetlým stro-
mem. Keltové to tak nebrali. Není příhod-
nějšího místa pro prvomájový polibek než 
pražský Petřín, kde na líbající se páry shlí-
ží z bronzu vyvedený Karel Hynek Mácha, 
básník, který dal prvnímu máji nesmrtel-
nost. A první máj jemu. Nebo ne, Hynku, 

Viléme, Jarmilo? „Byl pozdní večer – první 
máj – večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin 
zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.“ 
Kdo však někdy Máj dočetl, dobře ví, že to 
není žádná idylka, ale nefalšovaný krvák. 
I proto by polibek ve stínu Máchy nakonec 
nemusel být tou nejlepší volbou, a tak se 
prostě na prvního máje chyťte za ruce a na-
jděte nejbližší rozkvetlý strom. Zbytek už  
zvládnete.

Emil Stelinger

LETÍ, LETÍ NA KOŠTĚTI
Jakoby toho pálení nebylo dost už s Mora-
nou, oheň vzplane na jaře ještě jednou, a to 
30. dubna večer, tedy na prahu Filipojakub-
ské nebo také Valpuržiny noci. A té se lidé 
odedávna báli. Věřili totiž, že právě během 
ní se otevírá cesta na zem temným silám, 
s nimiž bylo třeba bojovat. Pálení velkého 
ohně v tento večer je tradicí, která sahá až 
k dávným Keltům. V plamenech tehdy při 
svátku Beltain končilo vše staré a špatné. 
A proč si tuto tradici dnes připomínáme 
jako pálení čarodějnic? Je to dědictví temné 

středověké kapitoly, kdy v ohni mělo také 
skončit vše, co bylo podle tehdejšího vý-
kladu špatné – v tomto případě ženy, které 
byly označeny za čarodějnice. Dodnes nad 
tím zůstává rozum stát. Pod záminkou boje 
se zlem byly nevinné ženy mučeny, krutě 
vyslýchány, souzeny a pak na hranicích 
upalovány. V roce 1768 se v českých zemích 
tyto hrůzné praktiky staly definitivně mi-
nulostí, ale název se nám zachoval. Možná 
vás napadlo, proč se ujal zrovna pro pále-
ní ohňů v předvečer prvního máje. Podle 
dávných pověr se totiž čarodějnice právě 
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nový, tak zeleninový. Vlastníte-li skleník, 
můžete už dokonce přistoupit k takzvané-
mu rychlení a nasadit třeba salát, kedlubnu 
nebo ředkvičky. Jinak lze začít s výsevem 
jarní cibulky, špenátu, petržele nebo mrk-
ve. Pobyt v hlíně už snese i cibule a česnek. 
Pozor, nezapomeňte však veškeré pěstební 
plochy nejprve pečlivě odplevelit! Mírné 
zimy totiž plevelu náramně vyhovují, a tak 
je víc než pravděpodobné, že vám dá le-
tos zabrat. Začít můžete také s výsadbou 
trvalek, myslete ale i na ty zazimované. 
Očistěte je od suchých částí a přihnojte. 
 

4. REJ BYLINEK

Užijete je celý rok, nádherně voní, skvěle 
chutnají a léčí – proto si zaslouží vlastní 
bod! Řeč je o bylinkách, které mají své pev-

né místo na každé správné zahradě. V úno-
ru a březnu můžete začít s jejich výsevem. 
Předpěstovat lze jednoletky i trvalky – bu-
dou mít náskok před těmi, které bychom 
jinak zaseli „po zmrzlých“ v první polovině 
května přímo na záhon. Než usadíte semín-
ka do hlíny, vyberte jim ke klíčení vhodné 
stanoviště. Bylinky rády teplo (alespoň 
20 stupňů) a světlo (volte východní nebo 
jižní stranu). Substrát nenechte vyschnout, 
jinak proces klíčení zmaříte. Ideálně bu-
doucím bylinkám půdu roste, se zaléváním 
opatrně, abyste semínka nevyplavili. A jaké 
zvolit? Doporučujeme nenáročnou klasiku 
se širokým využitím v kuchyni i domácí lé-
kárně – majoránku, bazalku, saturejku, ko-
riandr, řeřichu, meduňku a tymián. Tak ať 
rostou a plodí! 

(red)

1. ÚKLID PŘEDEVŠÍM 

První pohled na zahradu po zimě může být 
neveselý, proto neleňte, nasaďte si rukavi-
ce a začněte s úklidem. Trávník vyčistěte 
od zbytků listí, větviček nebo suché trávy 
a pečlivě ho provzdušněte. Tomuto procesu 
se říká vertikutace a jen díky ní se váš trávník 
po zimě zase zhluboka nadechne. Silná vrst-
va mechu, plevele a zbytků posekané trávy, 
která spící trávník v zimě pokryla, totiž brání 
řádnému vsakování vláhy a kyslíku do půdy. 
Jak na to? Pořiďte si vertikutátor nebo ma-
nuální provzdušňovač do ruky (ten ale užije-
te spíše na menších plochách) – oba shodně 
pracují se systémem nožů či „bodáků“ a na-
rušují právě onu špatně propustnou krustu. 
Až bude trávník zase volně dýchat, pose-
kejte ho, ideálně tak na délku 3 centimetrů. 
 

2. KDO ŘEŽE, TEN JEDE

Dalším pánem na holení v jarním to-do lis-
tu péče o zahradu jsou ovocné stromy a živý 
plot. I ty na prahu jara vyžadují vaši péči a po-
zornost. Včasným a pečlivým průklestem jim 
zajistíte zdraví a plodnost na celý rok. Prořež-
te jádroviny, třešně a višně, meruňky a bro-
skvoně. V první fázi se zbavte nemocných 
a poškozených větví, které strom zbytečně 
vysilují. Sbohem dejte také těm, které nad-
měrně zatěžují korunu nebo si navzájem odí-
rají kůru. Živý plot osvoboďte od přerostlých 
částí a dolaďte do preferovaného tvaru. Má-
te-li v plánu osadit zahradu novými okrasný-
mi či ovocnými stromy, nastala ta pravá chví-
le. Stálezelené stromy a keře vydatně zalijte.  

3. VYSÉVEJTE, SÁZEJTE

Vášniví zahrádkáři-nedočkavci jistě oce-
ní, že už v březnu se mohou hlava nehlava 
vrhnout na záhon – a to jak na ten květi-

Jaro

Březen - za kamna vlezem? Duben - ještě tam budem? To si žádní správní zahrádkáři říci nemohou! Jakmile vystoupí 
teploty i k  ránu bezpečně nad nulu, mají se co otáčet, aby své zahrady a zahrádky připravili na celoroční „provoz“. 

V redakci jsme v tom s nimi (vámi), a tak jsme dali do kupy pár tipů, jak se spolehlivě budí zahrady! 

Homo zahrádkář
jaro 2020 
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Mazaně na mazanec
Na Vánoce je takovou malou pekařskou maturitou vánočka, na Velikonoce zase mazanec. Není co řešit. Snad jen… jak 
na to? Nebyli bychom to my v redakci Quartieru, abychom nejen neznali, ale také nevyzkoušeli ten nejlepší recept na 
pravý, vláčný, dozlatova vypečený – no prostě boží velikonoční mazanec. A samozřejmě pro vás máme postup krok za 

krokem. Věřte, bude to zlaté slunce svátečního stolu u vás doma!
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Jaro

Mazanec je jedním z vůbec nejstarších dru-
hů obřadního pečiva u nás. Staří Slované jej 
v tento čas pekli jako poctu Slunci, od křes-
ťanských dob se zase traduje, že svým tvarem 
připomíná pecen chleba – boží dar. Od těch 
časů jej také na vrchu zdobí kříž jako symbol 
mučednické smrti Ježíše Krista, jehož zmrt-
výchvstání si křesťané o Velikonocích připo-
mínají. Ovšem dávný mazanec by nám nejspíš 
příliš nechutnal, připravoval se ze sýra a vajec.

Ale zpátky k současnému mazanci a jeho 
pečení. Co budeme na naše malé dobro-
družství potřebovat?

400 g polohrubé mouky
20 g droždí
70 g krupicového cukru
1 vanilkový cukr
2 dl mléka
100 g másla
3 žloutky
špetku soli
80 g hrozinek
rum
rozšlehané vejce
50 g sekaných mandlí

S prací začínáme o den dřív, byť jen symbo-
licky. Den předtím, než chceme péct, nalo-
žíme hrozinky do rumu a necháme je přes 
noc macerovat. Nikomu o tom ale neříkej-
te, jinak budete nakládat znovu! Ostatně 
i vy sami musíte své chutě udržet na uzdě.

Druhý den rozmícháme droždí se lžící cukru 
krupice, zalijeme jej trochou mírně ohřátého 
mléka, zasypeme lžící mouky, promícháme 
a necháme vzejít kvásek. Potom ke kvásku při-
dáme zbytek mouky a cukru, žloutky, vanilkový 
cukr, špetku soli a máslo rozpuštěné ve zbytku 
vlahého mléka. Pomalým mícháním vypracuje-
me těsto. Nakonec do něj ještě vmícháme hro-
zinky včetně rumu, těsto zakryjeme a necháme 
jej asi hodinu v teple kynout. Během toho těsto 
vždy po dvaceti minutách lehce promícháme.

Těsto si přendáme na pomoučený vál 
a vypracujeme z něj bochník. Plech si vy-
mažeme máslem nebo vyložíme pečícím 
papírem, hotový bochník na něj přendáme 
a necháme jej ještě chvíli kynout. 

Zapneme troubu a vyhřejeme ji na 170 °C. 
Mezitím mazanec na vrchu nakrojíme do 
kříže, potřeme rozšlehaným vajíčkem a po-
sypeme mandlemi. Pečeme asi půl hodiny, 
mazanec musí mít na povrchu krásnou me-
dovou barvu. No a je to. Šup s ním na slav-
nostní talíř a na stůl!

Emil Stelinger 
foto: Ondřej Šlambora 
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BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO 
Říká se, že pod svícnem je největší tma, 
a tak pro začátek ještě zůstaňme ve střední 
Evropě. Jeden z největších cestovatelských 
skvostů totiž máme vzdálen jen pár hodin 
jízdy. Maďarská metropole Budapešť, kam 
se z Pardubic dostanete vlakem pohodlně 
ani ne za šest hodin, láká na nefalšované 
jaro vším, co k němu patří: s první voňavou 
kávou na zahrádce malebné kavárny, pár 
přečtenými kapitolami na lavičce v parku 
nebo dlouhými procházkami ulicemi lemo-
vanými památkami. Budapešť má vše a ještě 
něco navíc – stovky let pěstěnou lázeňskou 

Jaro jako  
ze žurnálu 

Jaro mé, nádherné. Tohle roční období je krásné samo o sobě a jistě si 
čerstvě rozpuklé květy a den ode dne zelenější zeleň báječně užijete kdekoli. 
Vězte však, že na těchto šesti místech v Evropě bude jaro roku s magickým 
číslem 2020 stát opravdu za to!  

tradici s prokazatelně léčebnou vodou. Na-
vštivte světoznámé termální lázně Rudas 
nebo novogotický komplex Széchenyi - je 
to hotové blaho pro tělo i duši. A ještě je-
den osvědčený tip vám dáme! Pravé oslavy 
nejsvěžejšího ročního období zažijete na 
budapešťském jarním festivalu, který prá-
vě letos slaví už 40. narozeniny. Dva týdny 
plné koncertů, tance, divadla, workshopů 
a skvělého jídla tu začínají 3. dubna. Kdy-
by vás tepající Budapešť náhodou omrzela, 
můžete z ní pohodlně utéct o kus dál. Nabí-
zí se Bukurešť, Bratislava nebo Vídeň. 
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KRAKOW, POLSKO
„Přitulme“ se pro jednou ještě blíž k našim 
hranicím, další cestovatelská perla toho-
to jara se totiž skrývá hned v sousedním 
Polsku. Ačkoli slovo skrývá je možná příliš 
silné, druhé nejlidnatější polské město už 
turisté dávno objevili a s chutí sem míří pře-
devším v létě. Za poslední dekádu se město 
turistickému ruchu otevřelo v celém svém 
potenciálu, a tak si už i tady můžete užívat 
úroveň služeb srovnatelnou s Paříží nebo 
Římem – ovšem za nesrovnatelně nižší 
ceny. Dominantou Krakowa je mimo mnoha 
dalších historických památek ikonický hrad 
Wawel s katedrálou, nespočet harmonic-
kých parků zase láká k prvním piknikům. 
Až se nabažíte centra, které právem patří 
na Seznam světového dědictví UNESCO, 
naplánujte si výlet do nedaleké Vratislavy 
(Wroclawy), Gdaňsku nebo Toruně 

AMSTERDAM, NIZOZEMSKO 
Mohlo by snad hlavní město země tulipánů 
v našem výčtu chybět? Přidejte si větrné 
mlýny, pěkně kulaťoučké sýry a definice 
jarní cestovatelské idyly je na světě! Až 
probrázdíte amsterdamské vodní kanály 
a na kole projedete poslední úzkou ulič-
kou tohoto nádherného města, zamiřte na 
autobus s cílovou stanicí Keukenhof. Jeden 
tip: pakliže se dopravíte do města Leiden 
(blízko Haagu), dojedete tam pohodlně i na 
kole. Proč že vás to ale ženeme do 40 ki-

lometrů vzdáleného města s krkolomnou 
výslovností? Právě tam totiž zažijete jaro 
v té nejčistší (nejen nizozemské) podo-
bě. Ostatně ne nadarmo se Keukenhofu 
přezdívá Zahrada Evropy. Tenhle největší 
květinový park v Holandsku najdete na jihu 
země poblíž městečka Lisse. Údajně v něm 
od konce března do začátku května kvete 
těžko představitelných sedm milionů cibu-
lek okrasných květin! Taková jarní nádhera 
se zkrátka musí zažít, co říkáte? 

MALMÖ, ŠVÉDSKO 
Severské země skýtají po dlouhé a temné 
zimě nejedno cestovatelské překvapení, 
na rozdíl od zbytku Evropy tu totiž čer-
stvě pučící jaro pocítíte na každém kro-
ku. Švédské Malmö byste přesto cestou 
na sever možná minuli a zamířili spíše do 
většího Göteborgu nebo Stockholmu – to 
by ale byla škoda! Známější se toto měs-
to s výrazně industriálním vzhledem stalo 
v Čechách po odvysílání dánsko-švédské-
ho krimi seriálu Most (Bron) v roce 2011. 
Oním mostem není myšlen žádný jiný než 
ikonický Oresund (mimo jiné druhý nej-
větší pevný most na světě), který spojuje 
Malmö s dánskou Kodaní. Cesta mezi obě-
ma městy tak trvá pouhých 35 minut! Než 
však Švédsko kvapně opustíte, doporuču-
jeme vyčkat na 30. dubna, kdy se stejně 
jako u nás a v mnoha dalších evropských 
zemích slaví příchod jara. Ve Švédsku se 
tomuto svátku říká Valpuržina noc a po-
dobně jako u nás hoří na kopcích ohně, 
místní hodují, popíjejí a tančí s přáteli. Na 
počest příchodu nové roční doby se ve 
Švédsku koná i řada festivalů.    

Jarojaro 2020 
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LOGARSKÁ DOLINA, 
SLOVINSKO 

Máme i jeden tip pro aktivní jarní nadšen-
ce – pohádkové slovinské Kamnicko-Savinj-
ské Alpy! Logarská dolina se rozkládá přímo 
v srdci tohoto pohoří a měří jen asi sedm ki-
lometrů, je tedy ideální pro nenáročný pěší 
výlet ve tvaru písmene U. Údolí se rozkládá 
podél řeky, oplývá bukovými lesy a loukami 
plné jarní alpské květeny. Přidejte pohled 

inzerce

na skalní štíty a zurčící vodopády (minout 
nesmíte ten největší, kterému se říká Rin-
ka, měří úctyhodných 90 metrů) - zkrát-
ka jaro jako malované! Na své si tu přijdou 
i milovníci adrenalinu a sportu všeho dru-
hu. Vyzkoušet si tu můžete střelbu lukem, 
horolezectví, tandemový seskok nebo jízdu 
na koni. A až budete cítit, že jste horským 
vzduchem lehce předávkováni, skočíte jed-
noduše na vlak nebo do auta a za hodinu 
a půl jste v hlavním městě Lublani. 

SEVILLA, ŠPANĚLSKO

Událostí číslo jedna je v tomto ročním období 
pro Španěly Semana Santa neboli Svatý tý-
den, během nějž ožívá Pyrenejský poloostrov 
nespočtem menších či větších festivalů. Do-
poručujeme vydat se do Andalusie, konkrét-
ně do Sevilly, kde se koná proslulá slavnost 
La Feria de Abril. Každoročně koncem dubna 
se celé město zapojí do velké „fiesty“ – místní 
tančí v ulicích, jedí, popíjejí a spolu s turisty 
si užívají rozličné přehlídky. Ovšem nejen tak 
do sebe můžete vpíjet jarní krásy Sevilly. Prá-
vě v této době tu bohatě kvetou pomeran-
čovníky, břehy řeky Guadalquivir lákají k prv-
nímu opalování a výhledy na ikonický palác 
Alcázar jsou ještě o fous nádhernější!     

Michaela Zumrová 

Jaro

Cvakni jaro!

Plánujete navštívit jednu 
z destinací? Dejte nám vědět, jak 
si ji užíváte! Pochlubte se na svém 
Instagramu fotkou s hashtagem 
#jarojakozezurnalu 

jaro 2020 





Den D  
na východě Čech 
On poklekl, ona řekla ano a přípravy na veselku startují na plné obrátky! Jde vám už jen 
z té představy hlava kolem? Přinášíme vám tipy na místní zkušené profesionály, kteří 
promění váš vysněný den D ve skutečnost. 
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LUCIE VITÍKOVÁ – LA VITAL FLOWERS

Svatební kytice pro nevěstu, menší pro maminky, korsáž pro ženi-
cha. Vítejte v roce 2020, svatební květinová výzdoba už dávno není 
tak prostá, jak by se mohlo zdát. Nevěšte však hlavu, je tu králové-
hradecké Květinové studio La Vital. Jeho majitelka Lucie Vitíková se 
už 15 let věnuje květinovým dekoracím a dokáže zrealizovat kom-
pletní svatební výzdobu na klíč tak, že všechno ladí, vypadá skvěle 

KVAK EVENTS – FULL SVATEBNÍ SERVIS 

Užijte si svůj den D bez jediné chybičky a vrásky na čele! Sabina 
Kvak se zabývá kompletní organizací a koordinací svatby od výběru 
místa, šatů a všech dalších dodavatelů. Pomůže ale i harmonogra-
mem vašeho dne a do puntíku naplnánuje program od brzkého rána 
až do nočních hodin. „Mým úkolem je vědět o všem, co se na vaší 
svatbě udá a zajistit tak její hladký průběh. Vy se jen bavíte a věnuje-
te svým hostům,“ říká Sabina Kvak. Obrátit se na ni a její tým můžete 
i v případě jednotlivých služeb, jako je třeba dekorace svatebního 
místa nebo organizace rozlučky se svobodou. Protože lpí na kaž-
dém detailu, přišla letos s novinkou, která ji na trhu dlouho chyběla: 
svatební doplňky a další nezbytnosti. V její nabídce najdete napří-
klad svatební podvazky nebo oblečení pro družičky. Nejčerstvější 
novinkou jsou skvěle padnoucí sukýnky, které najdete v různých 
barevných variantách u ní na e-shopu.

na fotkách a vy se nemusíte o nic starat. „Zajišťujeme kompletní vý-
zdobu svatebního obřadu i hostiny, aut, dortů, chill out koutků včetně 
květinových houpaček nebo tee-pee. Protože k dokonalé svatbě per-
fektní výzdoba patří, dáváme si záležet na každém detailu,“ říká Lucie 
Vitíková. Originální dekorace svatebčanům tvoří buď na míru, nebo 
půjčuje ze svého roky budovaného portfolia. V pestré nabídce jsou 
tak nejrůznější slavobrány, obřadní stolky, květinové šperky a polš-
tářky na prstýnky nebo květiny do vlasů, ale také populární lucerny, 
ozdobné vázičky nebo skříňky.  
Kdy nejpozději před svatbou Lucii kontaktovat? Záleží, jak velkou 
akci chystáte. „Pokud se jedná o komorní veselku, postačí 14 dní 
dopředu. Pokud bychom měli zdobit kostel, větší restauraci, stodo-
lu nebo rozlehlý exteriér, je potřeba květiny objednat alespoň mě-
síc dopředu. Všechny pro klienty vybíráme ručně a dbáme na jejich 
čerstvost. Dostupnost se ovšem odvíjí od typu květin a aktuálního 
ročního období, proto doporučuji zavolat co nejdřív,“ podotýká Lucie 
Vitíková, která s vámi na osobní konzultaci probere i předběžnou 
kalkulaci. Chcete si sjednat nezávaznou schůzku? Kontakt na Lucii 
Vítíkovou najdete na předposlední straně.
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JAKUB MISÍK – SVATEBNÍ FOTOGRAF

Vybrat svatebního fotografa, který navždy zaznamená největší den 
vašeho života, není jen tak. Přece jen právě fotky jsou spolu s prs-
týnky a manželem či manželkou to jediné, co vám ze svatby reál-
ně zůstane. Až se seznámíte s tvorbou svého favorita, domluvte si 
s ním co nejdříve osobní schůzku. Právě fotograf by vám měl totiž 
sednout po kreativní stránce stejně jako po té lidské a být dosta-
tečně zkušený, pohotový, dochvilný a komunikativní – stejně jako 
svatební fotograf Jakub Misík z Hradce Králové. „Fotograf se musí 
věnovat všem svatebčanům a bez problémů vycházet s babičkou ne-
věsty i malým synovcem ženicha.  Komunikativnost je důležitá pře-

KRISTÝNA KONHEFROVÁ – KRISTÝNINY ŠATY

Co je odvěkým symbolem svatby a co během veselky strhává nej-
větší pozornost? Přesně tak, jsou to nevěstiny svatební šaty. Musí 
slušet, perfektně sedět a dodávat ženě na výjimečnosti. Jenže které 
z obrovské nabídky modelů vybrat, jaký materiál zvolit a kam vy-
razit na lov dokonale ladících doplňků? Dobrá zpráva, objevili jsme 
pro vás svatební salon, kde najdete vše na jednom místě. Kristýniny 
šaty nabízí skvěle padnoucí šaty originálních střihů pro různé typy 
postav, pestrý výběr perlových šperků, ozdobných čelenek, ručně 
šitých podvazků a svatební obuvi. „Sama jsem dříve pracovala ve 

devším u skupinových fotografií, kde je potřeba uhlídat, aby všichni 
koukali, kam mají, a vypadali dobře,“ potvrzuje.
Jakub Misík ve svých balíčcích svatebního focení nabízí kromě re-
portáže a portrétních snímků novomanželů také zábavní fotobudku 
CVAKMAT, která je plná bláznivých rekvizit a nejenže baví vaše hosty 
napříč generacemi, ale poskytuje další nezapomenutelnou vzpomínku 
ve formě neotřelých fotografií, které lze na místě okamžitě vytisknout. 
„Svatebčané si focení v naší fotobudce užívají, často vytištěné fotogra-
fie opatřují vzkazy novomanželům a vlepují do připraveného fotoalba,“ 
říká s úsměvem Jakub Misík. A pokud vám klasická fotobudka už přijde 
okoukaná, nabízí mladý fotograf ještě jednu fotovychytávku – fotobud-
ku na čtyřech kolech, které říká CVAKBUS. Jde o zrenovovaný model 
české Škody 1203, která je, jak už název napovídá, plně pojízdná, fotky 
tiskne také okamžitě a svým vzezřením funguje navíc jako stylová rekvi-
zita vašeho svatebního večírku. Chcete si sjednat nezávaznou schůzku? 
Kontakt na Jakuba Misíka najdete na předposlední straně.

svatebním salonu, kde výběr velikostí končil na čísle 44. V mém port-
foliu najdete velikosti 34-52, přičemž každé šaty před zapůjčením 
nevěstě upravujeme přímo na míru, vybere si tedy opravdu každá,“ 
říká s úsměvem majitelka salonu Kristýna Konhefrová. 
Výhodou je, že si nevěsta může na zkoušku šatů jako doprovod při-
vést maminku, svědkyni i další kamarádky-poradkyně. Kristýniny 
šaty jsou otevřeny vždy jen pro jednu konkrétní zájemkyni, která má 
tak celý salon jen pro sebe. „K dispozici je plně vybavená koupelna, 
nevěsta si tak může dát sprchu nebo si upravit vlasy v duchu účesu, 
který plánuje ve svůj velký den. Dostane také župánek a pantoflíčky, 
aby se mohla pohodlně procházet po salonu, vybírat a zkoušet,“ do-
plňuje majitelka s tím, že samozřejmostí je sklenka vinného aperi-
tivu, který náročný proces výběru ještě víc zpříjemňuje. Salon sídlí 
na okraji Prahy, tedy ani ne hodinu od Hradce Králové a disponuje 
soukromým parkovištěm. Chcete si sjednat nezávaznou schůzku? 
Kontakt na Kristýnu Konhefrovou najdete na předposlední straně.
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ZÁMEK DOBŘENICE 

Soukromí, klid a takřka rodinná atmosféra. Tak by se dal v pár slovech 
charakterizovat Zámek Dobřenice, který je jako vzácná perla ukryt 
v malebné obci ani ne 20 kilometrů od Hradce Králové. Díky víc jak 
čtvrt století trvající péči rodiny Katschnerových, a zvláště pak paní 
Karly Katschnerové, vstal doslova z ruin a stal se ikonickou svatební 
lokalitou na východě Čech. Obdivuhodná stavba z roku 1865 prošla po 
restituci kompletní rekonstrukcí a nabízí ,tak příjemné prostory uvnitř 
i pod širým nebem. Zvítězí spíše intimní zámecká terasa, romantický 
park, vznešená kaple nebo prostorné salonky s dobovým nábytkem? 
Andělský salonek se hodí pro menší svatební obřady do 40 osob, Zá-
mecký kulatý salonek je větší a pojme 90 hostů. Zámecká terasa nabí-
zí místo pro zhruba 100 svatebčanů. Svatební hosté jistě ocení volné 

JAN POŠÍK – ZÁMECKÝ CATERING
Patříte mezi milovníky klasiky a svatební hostinu si neumíte před-
stavit bez knedlíčkové polévky a poctivé svíčkové, nebo chcete své 
hosty naopak překvapit lehce exotickým menu? Tým Zámeckého 
cateringu Jana Pošíka umí obojí. Kromě servírovaného oběda zajiš-
ťují také bohaté večerní rauty. Těší se dlouhodobé spolupráci s nej-
krásnějšími památkami východních Čech – svatební hostiny každo-
ročně realizují na zámku v Dobřenicích, Karlově Koruně v Chlumci 
nad Cidlinou, na Hrádku u Nechanic a Kačině. Přijedou za vámi ale 
kamkoli si budete přát, na louku i do stodoly. 

parkování v areálu nebo možnost ubytování. Pro nevěstu je k dispozici 
praktický salonek na ranní přípravy, k obřadu lze zajistit živou hud-
bu, a to ať už si vyberete smyčcové kvarteto, DJ, varhaníka nebo živou 
kapelu. Snoubencům je k dispozici veškerý inventář včetně banketo-
vých stolů, potahů na židle nebo skleniček na šampaňské. Kompletní 
a moderní zázemí zasazené do romantického prostředí zámku včetně 
rozlehlého parku dohromady tvoří nezapomenutelné místo, kde se 
právem rodí vzpomínky. Chcete si sjednat nezávaznou schůzku? Kon-
takt na tým dobřenického zámku najdete na předposlední straně.

Jan Pošík se v gastronomii pohybuje 20 let, přičemž 10 let vede 
vlastní cateringovou firmu. Zakládá si na osobním přístupu, a tak 
ho tváří v tvář potkáte nejen při úplně první schůzce nad ideovým 
zadáním, ale je také tím posledním, kdo vám podává ruku při odjez-
du ze svatby. „Celý catering s vámi naplánuji, zkalkuluji, připravím 
a poté se i osobně podílím na jeho realizaci v den D přímo na místě,“ 
usmívá se Jan Pošík. Podle hesla „vždy připraven“ s sebou v autě 
pro jistotu vozí i bryndák a smetáček na střepy. Ačkoli chystá ob-
čerstvení na firemní večírky, rodinné oslavy a různé garden party, 
právě svatby jsou jeho specialita a, jak sám říká, zároveň srdeční 
záležitost. V loňském roce koupil a zrekonstruoval Hotel Grand 
v Chlumci nad Cidlinou, kde vybudoval velkou moderní kuchyň 
s kompletním zázemím, a tak je v jeho silách uspokojit potřeby 
i těch nejnáročnějších snoubenců. Chcete si sjednat nezávaznou 
schůzku? Kontakt na Jana Pošíka najdete na předposlední straně. 

foto: Martina Wiesner

foto: Lukáš Machala
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i stylů. Kromě klasického papíru umí tisknout na dřevo, plexi sklo, 
pauzovací papír, puzzle - populární jsou i svatební tiskoviny ve 
formě stíracích losů. Ovládají rovněž techniku zlacení či stříbření. 
„Snoubencům dokážeme navrhnout a vyrobit také děkovné samolepky, 
svatební propisky, etikety na víno, samolepky na auta, podtácky, korkové 
stojánky na jmenovky, hravé doplňky do fotokoutku nebo samolepky na 
ramínka,“ vypočítává Martina Balánová z NAVITAS CZ. Chcete si sjednat 
nezávaznou schůzku? Kontakt najdete na předposlední straně.

NAVITAS CZ 

Oznámení, pozvánka, cedulky na svatební stůl, jmenovky… Dejte 
vědět, že se berete originálními svatebními tiskovinami pod 
taktovkou královéhradeckého grafického studia NAVITAS CZ! Už 
dávno si totiž nevystačíte jen s oznámením a pozvánkou, snoubenci 
si dnes pořizují trvalou vzpomínku na svůj velký den v nejrůznějších 
podobách, kterou v rámci výslužky nechávají na památku i svým 
hostům. V souladu s celkovým konceptem a laděním vaší svatby si 
v NAVITAS CZ můžete vybrat z nepřeberného množství materiálů

jaro 2020 



Sledujte nás na sociálních sítích #zalepsikarmuafyzicku

8. ročník charitativního běhu

14. května 2020 od 17:00
Masarykovo náměstí, 
Hradec Králové  
start běhu: 18:00

běh – 5 km – startovné 490 Kč

pochod – 1 km (vhodné pro neběžce, 
kočárky, děti, pejsky atd.) – startovné 190 Kč

Výtěžek z akce půjde na pomoc pacientům s poruchami 
srážlivosti krve. Více informací na www.aquapura.cz nebo FB.

ZA LEPŠÍ 
KARMU 
A FYZIČKU
SPORTUJ S NADAČNÍM 
FONDEM AQUAPURA
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Sledujte nás na sociálních sítích #zalepsikarmuafyzicku

8. ročník charitativního běhu

Koho tahle netradiční výzva napadla? 
Je to společné dílo našeho managementu. 
Inspirovali jsme se klubem FC Tempo Praha, 
který podobným způsobem získal peníze na 
nový trávník. Celý nápad balancuje mezi pe-
ticí a sbírkou. Zaznívají totiž hlasy, že v tuhle 
chvíli nemá cenu stavět stadion pro pět set 
bláznů a jejich druhou ligu. Chceme tímto 
ukázat, že je nás víc a především, že nový 
stadion je klíčový pro celý region. Aby i kluci 
z Vamberka měli kvalitní zázemí pro kvalitní 
fotbal. Aby fanoušci, kteří váží cestu z Hos-
tinného, pořádně viděli na hřiště a nepršelo 
na ně. Abychom měli kde vychovávat bu-
doucí reprezentanty. 

Na nový stadion čeká Hradec bez pře-
hánění desítky let. Pomůže to proces 
uspíšit? 
Tak naivní nejsme, vezměte si, jaké marty-
rium vás v dnešní době čeká, když chcete 
postavit rodinný dům, natož stadion. Na 
druhou stranu toho ale víc nesvedeme. Klub 
není majitelem stadionu, stavět ho nemů-

Přestože stavba nového fotbalového stadionu v Hradci Králové je zatím v nedohlednu, vedení místního klubu nehodlá 
jen čekat a doufat, a tak koncem loňského roku spustilo netradiční petičně-sbírkovou akci Votroci sobě! Malšovické 
hřiště rozparcelovalo, jednotlivá políčka nacenilo a v internetové výzvě je „prodává“ fanouškům. „Chceme tak ukázat, že 
nejsme parta pětiset bláznů, co chce stadion, aby měla kde hrát a koukat na druhou ligu. Jsme komunita, pro kterou je 
nový stadion příslibem kvalitní výchovy nových fotbalových nadějí,“ říká mluvčí FC Hradec Králové Michal Petrák s tím, 

že nadšenci už díky této akci městu přislíbili zhruba tři a půl milionu.

žeme. Ve výsledku ani ty peníze, které pro-
střednictvím této výzvy získáme, nebudou 
hrát v  rozpočtu stavby zásadní roli. Klíčové 
je pro nás získat podporu veřejnosti.  

Jak se tedy do výzvy zapojit? 
Na našem webu najdete interaktivní schéma 
rozparcelovaného hřiště, kde jsou vyznače-
na jednotlivá políčka, která si lze zarezer-
vovat. Jakmile si vyberete, stačí se už jen 
zaregistrovat a danou částku přislíbit. Celý 
postup je tam podrobně vypsán a zvládne 
ho každý. Mám radost, že se zapojili býva-
lí hráči, kteří si vybírají políčka podle čísla 
dresu nebo místa, odkud dali svůj památný 
gól. Vašek Pilař si například vybral políčko, 
ze kterého dal branku proti Spartě. Já si zase 
vybral pole u tyče branky, ke které padl nej-
krásnější gól, co jsem tu jako divák viděl. 

Kolik se za ty tři měsíce zamluvilo po-
líček? 
Zatím jich je zabraných přes osm set, do-
hromady tak fanoušci přislíbili odhadem asi 

3,5 milionu korun. Máme spočítáno, že když 
„prodáme“ všechna pole, bude se celková 
suma pohybovat okolo 16 milionů. Na dru-
hou stranu si jedno políčko zamluvil Kraj-
ský fotbalový svaz, který nám tím deklaruje 
podporu všech svých přibližně 17 tisíc členů. 
Jedno má zabookované i předseda Fotbalo-
vé asociace České republiky a další si slíbila 
zarezervovat také česká fotbalová repre-
zentace, což přesně plní celý účel této akce. 
Výhodou je, že se na jedno pole může složit 
klidně celá parta v hospodě a zaregistrovat 
se na něj třeba dvacet lidí. My všem dárcům 
na oplátku slibujeme, že až bude nový sta-
dion stát, najdou jako poděkování u jeho 
vstupu své jméno.      

Říkáte, že se políčka zatím pouze re-
zervují a příspěvky přislibují. Kdy tedy 
dojde na tu reálnou sbírku? 
Zatím jsme domluveni, že výzva poběží do 
doby, než bude zastupitelstvo rozhodovat 
o vypsání výběrového řízení na stavbu. Pe-
níze se nevybírají hned, neboť je ani vybírat 
nemůžeme, stadion nám nepatří. Domluvili 
jsme se však s městem, že jakmile se sta-
veniště předá zhotoviteli, zřídí magistrát 
transparentní účet, kam se budou ty přislí-
bené částky posílat. Celá akce stojí na vzá-
jemné důvěře mezi námi a fanoušky. Zkrát-
ka – Votroci sobě!  

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík

Sport

FC HK:

 Votroci sobě! 

Zapojte se 
i vy!

jaro 2020 



HRADEC 
MÁLEM KRÁLEM. To 

bylo slávy! 4. února, narvaná 
hala, promítání na velkoplošné 

obrazovce na parkovišti před zimákem 
a statečný boj hradeckých hokejistů ve 
strhujícím finále Ligy mistrů proti švédské 
Frölundě. Domácí vedli, v 7. minutě se prosadil 
v přesilovce Koukal, jenže Frölunda třemi 
slepenými góly v závěru první třetiny skóre otočila 

a vyhrála 3:1. Vládce z Göteborgu ovládl už čtvrtý 
ze šesti ročníků soutěže. „Hráli fantasticky, 

bylo to proti nim těžké,“ smutnil kapitán  
Radek Smoleňák.



Foto: Stanislav Souček / Mountfield HK



72

Velikonoce  
Na Větvi

Sotva se před vámi na Hradečnici otevřou 
novohradecké lesy, žasnete a jste na vět-
vi - doslova Na Větvi. Lanový park stejné-
ho jména, tvořený třemi propojenými hřišti 
v korunách stromů, se totiž letos rozroste 
o 3D bludiště, soustavu překážkových drah 
ve třech patrech nad sebou. Otevření nové 
části oblíbeného parku se koná celý veliko-
noční víkend 10 - 12. 4. Těšit se můžete na 
tradiční velikonoční občerstvení, dopro-
vodné akce i několik novinek: kryté sezení 
s obsluhou, víkendové grilování a regionální 
speciality.  Výhodou je, že pohyb po herních 
plochách i visutých lávkách je tak bezpečný, 
že si je můžou užít i nejmenší návštěvníci, na 
rozdíl od jiných lanových center tu totiž není 
potřeba žádné osobní lanové jištění. Více na 
www.parknavetvi.cz

(red)

Sportjaro 2020 





Pes je parťák,  
ne stroj 

Říkali jí, ať se na to rovnou vykašle. Nakonec však Hradečačce Barboře Zoubkové a  její dobrmance Jasmíně stačily jen dvě 
závodní sezony, aby se staly českými šampionkami v individuálním mushingu – canicrossu. Někdejší profesionální basketbalistka 
Quartieru prozradila, jaké je soupeřit v dobrmanském zápřahu o vteřiny i s o deset kilo těžšími ohaři a proč ji republikový titul ve 

výsledku tolik netěší. „Překvapilo by vás, kolik rivality může bujet ve sportu, kde se soutěží doslova o granule a propisky,“ říká.
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Když se řekne mushing, představím si 
spřežení, husky a sáně. A vy tady stojíte 
v běžeckých legínách a s dobrmanem. 
A trať dlouhou aspoň 150 kilometrů, há-
dám. (smích) Zkrátka není mushing jako 
mushing. S Jasmínkou se věnujeme tomu 
individuálnímu, který se zpravidla běhá 
s jedním nebo dvěma psy na sprintových 
tratích okolo pěti kilometrů. Existuje něko-
lik disciplín, jako třeba scooterjöring, kdy 
musher jede na koloběžce, bikejöring, kdy 
jede na kole, skijöring, kdy běží na běžkách 
nebo, právě canicross, který děláme my. 
Tedy běžec tažený jedním psem.  

I  tak,  dobrman  není  úplně  typické 
plemeno  na  mushing.  Jak  jste  psa, 
který je proslulý svými obranářskými 
schopnostmi, takhle rozběhala? 
Právě naopak - ona rozběhala mě! Jasmínu 
jsem si pořídila jako svého třetího dobrma-
na v době, kdy jsem kvůli zranění musela 
skončit se závodním basketem. Těšila jsem 
se, že spolu budeme dělat sportovní kyno-
logii - vždyť mám dobrmana přece! Papí-
rového milovníka obrany a stopování. Ov-
šem Jasmínka mě rychle vyvedla z omylu, 
vůbec není ten typický dobrman, který rád 
kouše a s nadšením se na cvičáku vrhá po 
figurantech. Tréninky obrany ji absolutně 
nebavily, jinak ale byla nesmírně energic-
ké štěně, tak jsem si říkala, že musím něco 
vymyslet. Až jsem se koncem roku 2017 do-
zvěděla o trénincích Běhej se psem, které 
se v Hradci konají, s Jasmínou vyrazila a od 
té doby v tom spolu lítáme. Ukázalo, že 
zrovna tenhle dobrman pro běhání napros-
to žije a nakazila tím i mě. 

Shrňme si to, canicrossu se tedy věnu-
jete jen něco málo přes dva roky, navíc 
se psem, který pro to nemá absolutně 
předpoklady,  přesto  v  této  disciplíně 
držíte v současnosti republikový titul. 

Je fakt, že na těch větších závodech jsme 
trochu za exoty. Na canicross se totiž před 
lety začalo šlechtit speciální plemeno – Ev-
ropský saňový pes. Je to kříženec němec-
kého krátkosrstého ohaře a chrta, takže na 
těch velkých šampionátech už prakticky 
jiné psy nepotkáte. A nepoměr to je, když si 
vezmete, že Evropský saňový pes může vá-
žit až kolem 36 kilo a moje dobrmanka má 
25. Každé kilo navíc, které vás táhne, je při-
tom ohromně znát. O to větší mám radost, 
když závod sedne a podaří se nám pěkně se 
umístit. Ačkoli zrovna mistrovství republi-
ky, které zmiňujete, nepatří mezi má srd-
cová vítězství. Titulu si samozřejmě vážím, 
nicméně tehdy se nesjela taková konku-
rence, jakou bych si představovala. Naproti 
tomu bylo pár menších závodů, kde se ta 
konkurence sešla. Třeba naposledy na Fit-
min Cupu v Mladé Boleslavi, kde jsem v cíli 
dojetím regulérně brečela. Běžíte s tím 
svým milovaným pejskem, cítíte naprostou 
souhru a oba si to hrozně užíváte. Takový 
pocit je k nezaplacení. Vítězství je pak už 
jen odměnou za všechnu tvrdou dřinu. 

Neslyšela  jste někdy od soupeřek, ať 
se  na  to  s  dobrmanem  rovnou  vy-
kašlete? 
Slyšela a hodně mě to mrzelo. Do každého 
sportu, vlastně do všeho, co dělám ráda, 

jdu maximálně naplno a žádný cíl pro mě 
není nedosažitelný. Pak se nadšená posta-
víte na start s ještě nadšenějším dobrma-
nem a někdo vám vpálí, ať se na to vykašle-
te, že s ním stejně nikdy nic nedokážete. 
Zabolí to a chvíli jsem se z toho oklepávala. 
Jenže pak jsem si řekla, že jednou ji mám, 
běhání miluje a nedám ji kvůli tomu přece 
do útulku! Tak jsem se rozhodla všem těm 
škarohlídům ukázat, že to jde. Začaly jsme 
s Jasmínou víc makat, hlavně tedy já, pro-
tože jsem cítila, že v našem duu jsem ten 
slabší článek. Myslím si, že cesta, kterou 
jdeme teď, je správná a že ten můj sen vi-
dět dobrmana na bedně špičkových závodů 
není do budoucna nereálný. Dneska, když 
někdo nadhodí, že s Jasmínou nic nedoká-
žu, tak odpovídám, že je to přesně naopak 
– bez ní bych nic nedokázala. Vždyť ona 
táhne mě! 

Faktem je, že vás „dotáhla“ až na svě-
tový  šampionát  do  Švédska.  Jak  na 
tuhle  mezinárodní  zkušenost  vzpo-
mínáte?
Jako na hezký výlet, protože o nějakém 
dobrém umístění nemůže být řeč. Ačkoli se 
Jasmínu snažím připravit tak, aby se nikdy 
nedostala do situace, že musí zastavit, pro-
tože už nemůže, tak právě na mistrovství 
světa ve Švédsku se nám to stalo. Přece jen 

Barbora Zoubková

• Narodila se 2. 6. 1993  
v Hradci Králové.

• Vystudovala Gymnázium  
J. K. Tyla a Univerzitu Hradec 
Králové.

• Od 9 let hrála basketbal, závodně 
s ním skončila v roce 2012 
a posléze se věnovala nižším 
soutěžím.

• Veškerý volný čas tráví 
s Jasmínou, okrajově se věnují 
ještě noseworku a treibbalu. 

Sportjaro 2020 
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ohaři mají hlavu na běh nastavenou, Jasmín-
ka běhá hlavně pro mě. Nechci ji dostávat 
hluboko za hranici jejího komfortu. Tam už 
to ale bylo extrémně náročné, na 4. kilome-
tru se mi v kopci sekla, zastavila a nechtěla 
jít dál. Nakonec jsme skončily deváté. Za da-
ných okolností je dobré mít pár přátel, kte-
ří vám připomenou, že mít nejrychlejšího 
dobrmana na světě je taky punk.

Jak se taková situace při závodě řeší?
Nejprve jsme asi půl minuty diskutovaly, 
co dál. (smích) Zkoušela jsem běžet, ale ona 
mi tvrdohlavě zahazovala stopu. Nakonec 
jsem ji zkusila trošku pomazlit, což ji pře-
svědčilo, na vrchol kopce jsme došly a těch 
posledních asi 400 metrů do cíle už do-
běhly. Měla prostě krizi. I když chcete jako 
musher strašně moc vyhrát, pořád musíte 
myslet na to, že je to jenom zvíře, ne stroj. 
Vlastní ambice pak musí jít stranou. 

Závodně jste hrála basket, takže sou-
těživého ducha určitě máte. Přenáší-
te ho i do canicrossu? 
Vyrostla jsem ve sportovní rodině, byla 
jsem vedená k tomu, že když už se něče-
mu věnuju, mám do toho jít na 110 procent. 
Takže tohle vnitřní nastavení mě už asi 
neopustí nikdy. Každopádně u canicrossu 
je to jiné, jste v týmu se psem. Se stvoře-
ním, které vás bezmezně miluje a důvěřuje 
vám, a které vám neřekne, když ho něco 
bolí nebo že se něčeho bojí. Pes musí být 
vždycky na prvním místě, nikoli výsledek. 

Ženské  sporty  obecně  jsou  rivalitou 
proslulé. Jak je to v tomto sportu? 
Do canicrossu jsem šla upřímně optimis-
tická, protože zrovna v basketu je rivalita 
obrovská. Říkala jsem si, že tady běháme 
s pejsky, tak se budeme mít všechny pře-
ce hrozně rády. (smích) Brzy jsem pocho-
pila, že můj optimismus byl spíš čirá nai-
vita. Byla byste překvapená, kolik rivality 
může bujet ve sportu, kde se soutěží do-
slova o granule a propisky. Jako všude se 
ale i tady najdou fajn holky, které podpoří, 
pomůžou, a díky za ně.  

Říkala  jste,  že  se  na  závody  pečlivě 
připravujete obě, jak taková příprava 
probíhá?
Je důležité, aby se připravoval jak běžec, 
tak pes. Je to mnohdy až vědecký proces, 
každému sedí něco jiného. Na mojí atle-
tické přípravě pracuju s mým trenérem 
a sestává se prakticky z každodenního 
běhu. Jsem hrozně ráda, že za sebou mám 
člověka, kterému maximálně věřím, a ne-
musím tak řešit své tréninky. Jasmínčina 
příprava probíhá ve dvou fázích - má jarní 

a podzimní sezonu. V praxi je to tedy tak, 
že začátkem února začínáme zapřahat a po-
stupně natahujeme tréninky na zhruba čty-
ři kilometry. Začínáme vždy na vzdálenosti 
třeba jen 3 x 500 metrů – tyhle trasy s ní ješ-
tě odběhám, ty delší úseky potom jezdíme 
na koloběžce, protože mám taky jenom jed-
ny nohy. V červnu a červenci, kdy jsou nej-
větší vedra, se neběhá, snažíme se ale hodně 
plavat, aby neztratila kondici. V srpnu už se 
pomalu začíná zase zapřahat, a to už bere-
me zodpovědně, protože v říjnu se běhají 
největší šampionáty a je potřeba, abychom 
byly obě perfektně připravené aspoň na šest 
kilometrů.

Existuje nějaká rada začínajícím nad-
šencům-musherům,  kteří  uvažují,  že 
by  svého  psa  také  zapřáhli  a  běhali 
společně? 

Určitě si o tom dopředu co nejvíc nastudo-
vat. Ať už z knížek nebo na internetu, vý-
borný pro začátečníky je Youtube kanál Bě-
hej se psem. Pak je taky moc důležité dobře 
padnoucí vybavení, protože nechcete ublí-
žit sobě ani psovi. Pak už jen stačí vyrazit 
do lesa. Někdy je to proces, trvá to, ale když 
se to povede, ten pocit souhry je nepopsa-
telný. Doteď mám problém s motivací, když 
běžím závod sama na silnici nebo v lese, 
prostě se nedokážu tak kousnout. Jakmile 
ale běžím s Jasmínkou, vím, že běžím pro 
ni a ona pro mě. Mám parťáka, který za mě 
na trati nechává duši, tak se na to přece 
nemůžu vykašlat a zkazit jí to! Ta touha ji 
nezklamat mě motivuje k lepším výkonům. 
Na trati jsme v tom společně a zažít takový 
pocit bych přála všem.

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík a archiv Barbory Zoubkové
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Zima nepřišla 
A proto jsme naopak přišli my! Kam? Na desítky akcí, kterými od prosince do února žily východní Čechy. A tak se tan-
čilo, tleskalo, smálo, obdivovalo a radovalo, ostatně jak se na sálovou sezonu sluší a patří. A nejen to, zima nám dala 

i spoustu dalších příležitostí vynahradit si nedostatek sněhových radovánek. Za šesti z nich se s vámi ohlížíme.

GRAND FESTIVAL 
SMÍCHU    
Kdo trpí v pošmourných ledno-
vých dnech splínem a špatnou ná-
ladou, má u tohoto měsíce už tra-
dičně v kalendáři vykřičník a u něj 
poznámku Grand festival smíchu 
– Pardubice. Letos už podvacáté 
se tak na scénu Východočeského 
divadla sjely divadelní soubory 
a osobnosti z celé země, aby jim 
i publiku bylo společně do smíchu. 
Titul Komedie roku 2019 si z fes-
tivalu odváželo Městské divadlo 
Kladno za Hru, která se zvrtla, 
divákům se pak nejvíc líbila Velká 
bankovní loupež v podání domácí-
ho souboru.

DANCEFLOOR ATTACK

Na podiu nejlepší české i slovenské ta-
neční crew, v porotě taneční hvězdy 
z Francie či Portugalska, za moderá-
torským mikrofonem slovenský raper 
Otec Mirec a v sále 1500 diváků. Tak 
vypadal 15. ročník soutěže Dance Floor 
Attack, který 18. ledna pořádala v krá-
lovéhradeckém klubu Denoche music 
hall taneční skupina T-BASS. Tanečníci 
tu soupeřili o titul Nejlepší Česko-Slo-
venská street dance crew, který získala 
pražská formace Left J-AWA.   
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MASOPUST NA HLINECKU  

Průvody maškar na Hlinecku jsou tak výjimečným 
ztvárněním karnevalové tradice, že je na svůj seznam 
před deseti lety zapsalo i UNESCO. Zachovaly se totiž 
dodnes, třeba v obcích Studnice, Hamry, Vortová nebo 
v místní části Hlinska Blatno. A právě v nich se letos 
v únoru opět sešli laufr, žena, turek, slaměný, komi-
ník či kramář a samozřejmě také kobyla, aby se spolu 
vydali na masopustní obchůzky. Že u toho nechybělo 
dobré jídlo a pití je skoro zbytečné dodávat – byl to 
prostě masopust se vším všudy!

MATYÁŠ CHOCHOLA V GMU   
Nestává se často, aby Galerie moderního umění v Hradci 
Králové hostila výstavu ceněného soudobého autora, který 
je zároveň zdejším rodákem. V případě čtyřiatřicetiletého 
Matyáše Chocholy, mimo jiné držitele Ceny Jindřicha Cha-
lupeckého, se to podařilo. Jeho výstava Dějiny lidstva se 
veřejnosti představila na samém sklonku února, navštívit 
ji můžete až do června. Co vás čeká? „Burleskní výpravná 
epopej fungující jako flashback celými dějinami euroameric-
ké kultury.“

ČERVENÝ KOSTELEC 2020  

Už od roku 1998 se v Červeném Kostelci každoročně schá-
zejí amatérští divadelníci i jejich diváci na festivalu, který je 
navíc krajskou postupovou přehlídkou amatérského čino-
herního a hudebního divadla. Letošní, již 23. ročník nabídl 
v únoru během 4 dnů celkem 11 představení, které publiku 
předvedlo 9 souborů, mezi nimi Divadelní spolek Ochos ze 
Smiřic, Divadelní soubor Jirásek z Nového Bydžova či domá-
cí a spolupořádající Divadelní soubor Na tahu.

QUARTIER LADIES CLUB 
V SALONU JEANISS  

Zima a péče o vlasy? Velké téma! Prá-
vě proto pozval Quartier Ladies Club své 
členky v lednu na zážitkový večer do Ka-
deřnického salonu Jeaniss v Hradci Krá-
lové. Z rukou majitelky salonu Jany Po-
spíšilové a kadeřníka Romana Šnajdrvinta 
tak přítomné dámy okusily péči vhodnou 
právě pro nejchladnější část roku, to vše 
s použitím špičkové kosmetiky značky Ké-
rastase. Zajímavostí byla i ukázka práce 
vlasové kamery pro co možná nejpřesnější 
diagnostiku a návrh vhodné vlasové kůry.  
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totožné pocity. Ale jiné to samozřejmě je, 
protože je rozdíl od někoho něco přebírat 
a někomu něco předávat. Pro mě je pod-
statné, že odcházím samozřejmě s jistou 
nostalgií, ale nikoliv s lítostí. Generace při-
cházejí a odcházejí, to je přirozené, a já si 
říkám, že by bylo úžasné, kdyby to pokaž-
dé probíhalo v takové pohodě a klidu, jako 
se to děje mně a Tomášovi. Důležitý rozdíl 
mezi dobou tehdy a dnes je, že v době mého 
příchodu bylo jasné, že divadlo dospělo do 
okamžiku nutných změn v uměleckém ve-
dení, které pak i skutečně nastaly. Taková 
situace dnes, myslím, není. 

Jaké okamžiky se vám za  těch deset 
let vryly do paměti? 
EF: Fajn je, že negativní zážitky se mi při 
tom ohlížení nevybavují. Možná jeden 
smutný, a to byl odchod jedné z nejvýraz-
nějších osobností Divadla Drak Josefa Kro-
fty. Ale těch pozitivních a radostných bylo 
opravdu nepřeberně. První nastal už pět 
měsíců po mém příchodu, a to bylo otevře-
ní Labyrintu Divadla Drak v květnu 2010. 
Velkým okamžikem byla i ona již zmiňova-
ná změna v uměleckém vedení divadla, kdy 
jsme si prošli érou hostujících režisérů až 
k nástupu nového uměleckého šéfa Jakuba 
Vašíčka v roce 2014. Velkým okamžikem 

a asi nejvýznamnějším počinem té dekády 
mezi lety 2010 a 2020 bylo naše představe-
ní Poslední trik Georgese Mélièse. 

Kam za těch deset let divadlo dospělo?
TJ: Začal bych od toho, jaké to divadlo bylo. 
Bylo špičkové, získalo světový věhlas, ale ta 
jeho éra spojená s určitou poetikou jedno-
ho dne zcela zákonitě musela skončit, ať už 
generační obměnou nebo čímkoliv jiným. 
A v tu chvíli hrála proti němu jeho jistá uza-
vřenost, zapouzdřenost. Po té etapě přero-
du v uplynulých deseti letech je divadlo do 
značné míry jiné. Získalo nové sebevědo-
mí, které vychází jak z té letité tradice, tak 
z toho, co se tu podařilo vybudovat v po-
sledních letech. A tak je znovu trochu jiným 
způsobem moderní, sebevědomé a otevře-
né světu i novým výzvám. 

Byla  to  víc  výzva,  nebo  závazek 
ujmout se takového divadla?
TJ: S Divadlem Drak se samozřejmě pojí ta 
slavná, legendární éra, takže není zrovna 
lehké tady začínat, protože je tu pocho-
pitelně lety zavedený určitý způsob práce 
a taky očekávání. Ale musíme jít v čase ješ-
tě dál, protože já jsem to všechno nejdřív 
vnímal očima hradeckého dítěte, které do 
Draku chodilo a které ho v tu dobu ani ne-
mohlo vnímat jako legendu, ale jako diva-
dlo, které ho prostě baví. Potom jsem stu-
doval na katedře DAMU, kterou vedl právě 
Josef Krofta, kdy jsme ho tehdy už společ-
ně s Jakubem Vašíčkem poznávali nejen 
jako divadelníka, ale i jako pedagoga. Navíc 
s námi pak čile komunikoval, než jsme sem 
nastoupili i pak během naší první sezóny, a 
dodával nám odvahy. Tím vším chci říct, že 

Je leden roku 2010 a ředitelování Diva-
dla Drak přebírá od  Jany Dražďákové 
Eliška Finková. Jak vzpomínáte na svůj 
příchod a tohle své první střídání?
EF: Bylo to zvláštní. Jana odcházela po 
50 letech strávených v Divadle Drak, z če-
hož 20 let byla jeho ředitelkou, a v divadle 
objektivně prožila většinu svého života. Sa-
motné rozhodnutí odejít pro ni tak muse-
lo být nesmírně těžké, stejně jako odchod 
samotný, ale zvládla ho skvěle. A teď si 
přeju, abych já sama dokázala odejít s po-
dobnou lehkostí, jakkoliv to lehké není ani 
náhodou. Zatím to snad vypadá, že bych to 
mohla zvládnout.
TJ: Jelikož to mám z první ruky, můžu po-
tvrdit, že to zvládáš s grácií! „Eliščinu dobu“ 
vnímám v historii Draku jako velmi význam-
nou. Byla to éra velkých změn, kdy dochá-
zelo v tom nejlepším slova smyslu k popaso-
vávání se se slavnou minulostí a hlubokému 
nádechu před další etapou. Měl jsem tu čest 
být součástí jak téhle éry přerodu, tak i dnes 
se divadla ujímat na prahu nové éry. Možná 
i proto to pomyslné předávání žezla jde, ale-
spoň z mého pohledu, tak hladce.

Jaké  to  je  z  vašeho  pohledu?  Proto-
že deset let uteklo, střih, je tu leden 
2020  a  předáváte  ředitelskou  funkci 
Tomáši  Jarkovskému,  někdejšímu 
dramaturgovi divadla. Bylo to jiné?
EF: Musím říct, že v posledním roce, kdy ve 
mně rozhodnutí odejít do důchodu dozrá-
valo, jsem si na Janu Dražďákovou a její od-
cházení skutečně často vzpomněla, a my-
slím, že pro ni mám dnes větší pochopení, 
než jsem možná měla tehdy. V mnohém 
jistě zažívám stejné situace a prožívám 

ELIŠKA FINKOVÁ & TOMÁŠ JARKOVSKÝ:

Obratník Draka
Pohádkový drak má někdy jednu hlavu, ale spíš jich bývá víc. Hradecký Drak měl na začátku nového roku hlavy hned 
dvě – Elišku Finkovou, která Divadlo Drak vedla od ledna 2010 až do prosince 2019, a Tomáše Jarkovského, který je 
ředitelem od letoška. První měsíce nového roku trávili v divadelní ředitelně společně. Nepřinášelo to tahanice o šéfov-
skou židli nebo hrnek na kávu? „Vůbec ne. Naše střídání stráží v čele Draku se odehrává v klidu a pohodě, se společným 
uvědoměním si, že je to pro divadlo i tak dost velká změna a že je na místě vypořádat se s ní s grácií,“ usmívají se oba 
principálové, kteří jsou už dnes součástí více než šedesátileté historie i současnosti Divadla Drak. Jak se v něm vůbec 
ocitli a v čem byly jejich zdejší začátky jiné? A jak prožívá Drak obrat ve svém čele? Nejen o tom jsme si povídali s Eliš-

kou Finkovou a Tomášem Jarkovským.

„Drak je dnes moderní, 
sebevědomé a otevřené divadlo.“
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praktické věci proběhly hladce. Nicméně 
Tomáš už má plné právo sdílet tu ředitelnu 
jen sám se sebou. 
TJ: Kdepak, já jsem za to rád, že Eliška tu se 
mnou byla a že to předávání opravdu moh-
lo probíhat takhle plynule. A vůbec nemám 
pocit, že by mi stála za zády a nesouhlas-
ně zdvihala obočí, když jsem činil nějaké 
rozhodnutí. A ta provizorní židle, na které 
jsem seděl, mě nijak netrápila. (smích)

Za  tím  oknem  s  krásným  výhledem 
tady  v  ředitelně Draku  se už  chystá 
jaro,  které  bude  pro  každého  z  vás 
prvním jarem v nové roli. Jaké bude?
TJ: Nás v divadle čeká další ročník tradič-
ního setkání studentů, pedagogů a divadel-
níků Gaudeamus Theatrum a samozřejmě 
také červnový divadelní festival, který po-
řádáme společně s Klicperovým divadlem. 
V létě bychom se pak měli vydat do jiho-
korejského Soulu s představením Bílý te-

sák, další představení A na noze pevnina se 
chystáme hrát v Číně. Čeká nás také zkou-
šení nových inscenací a příprava na dal-
ší sezonu. Těším se samozřejmě na to, že 
budu mít čas a prostor naplňovat to, o čem 
jsem mluvil, tedy pracovat pro Divadlo 
Drak, rozvíjet ho a posouvat do další etapy.
EF: Mně se dubnem otevře volno, které 
bude teoreticky nekonečné. Chtěla bych si 
dopřát ten přepych nechat věci plynout jen 
tak přirozeně, na nic netlačit. Určitě chci 
zpomalit, zklidnit, mít víc času na momenty 
a lidi, na které jsem ho třeba doteď neměla 
tolik, kolik bych chtěla. To platí jak o vnou-
čatech, tak o věcech, které budou jen moje. 
A nejhezčí je, že zatím vůbec nevím, kte-
ré to budou. Kdo ví, třeba začnu malovat, 
plést… nebo třeba taky nebudu dělat nic 
a možná se v tom najdu. (smích)

Emil Stelinger 

foto: Ondřej Šlambora 

jsem příchod do Draku vnímal spíš osob-
něji, než přes nějakou značku. Ale výzva to 
samozřejmě byla a závazek je to pořád. 

Každý  jste  se  stali  ředitelem  Draku 
za  jiných  okolností  –  vy  jste  přišla 
z Klicperova  divadla,  vy  jste  naopak 
v Draku působil  už  předtím. Byla  to 
pro vás výhoda, či nevýhoda?
EF: Pro mě to výhoda nebyla, přicházet 
zvenku, ale pro divadlo ano. Myslím, že 
to dokonce byla nezbytnost. Jak už jsem 
zmínila, divadlo tehdy stálo na prahu tak 
velkých a zásadních změn, že by je nikdo 
zevnitř patrně řešit nemohl.
TJ: Já jsem do Draku přišel společně s Jaku-
bem Vašíčkem, ovšem později on zůstal a já 
jsem odešel. Díky tomu, že jsem to divadlo 
na jedné straně znal a na druhé jsem me-
zitím sbíral zkušenosti jinde, jsem dorostl 
do ambice Divadlo Drak řídit. Takže pro mě 
tahle kombinace určitě výhoda byla.

V Draku jste tehdy působil jako dra-
maturg. Je to jiná optika dívat se dnes 
na divadlo jako jeho ředitel?
TJ: Musím říct, že pro mě moc ne, protože 
mě divadlo už dlouho zajímá nejen pohledem 
jednotlivých inscenací, na kterých se podí-
lím, ale i v mnoha různých dalších ohledech 
a vlastně i jako celek. Takže možná proto 
jsem si stačil dostatečně „nakoukat“ jeho 
provoz a všechno, co s tím souvisí, a teď nej-
sem tolik překvapen, jako kdybych se doteď 
zajímal jen o umělecké záležitosti. Samozřej-
mě jako ředitel musím řešit i věci, které mne 
dřív míjely - to je pochopitelně rozdíl.

Vás  naopak  za  těch  10  let  nemíjelo 
nic, co s divadlem souviselo.  Jaké to 
je předávat najednou ředitelskou roli 
někomu,  kdo  zákonitě  přichází  s  ji-
ným pohledem na věc?
EF: Nečiní mi to žádnou potíž. Nebojuju 
s tím, že Tomáš bude něco dělat jinak, ani 
se mě zatím nezmocňuje žádná lítost. A to 
musím říct, že třeba pohled z okna v ředi-
telně miluju, protože je úžasný doslova po 
celý rok. Určitě se mi po něm občas za-
steskne, stejně jako po lidech z divadla. Ale 
to je život, odcházím proto, že sama chci, 
a o divadlo se nebojím. Vím, že ho předá-
vám do dobrých rukou. Snad to nebude 
znít blbě, ale já odcházím ráda. (smích)

Snad můžeme prozradit, že první tři 
měsíce letošního roku jste zdejší ře-
ditelnu sdíleli. To muselo být pro oba 
určitě zvláštní období...
EF: Samozřejmě to zvláštní je a může to 
fungovat jen po omezenou dobu. Mys-
lím ale, že to bylo potřeba, aby všechny ty 
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Filharmonie Hradec Králové zve

Varhanní recitál
Varhanní skladby od barokních 
po současné na mistrovském 
nástroji v sále Filharmonie 
Hradec Králové.
Zahraje německý dirigent, 
varhaník a sbormistr.

Thomas J. Frank

neděle 26/4/2020, 
17.00 hod.

Nabídku všech koncertů najdete na:

www.fhk.cz

JARO V SALONU REPUBLIKY

Masarykovo nám. | V programu mezinárod-
ního festivalu vystoupí jazzové kapely z Čes-
ka, Slovenska, Polska a Maďarska. Součástí je 
stánkový prodej drobných předmětů spolu 
s občerstvením. Vstup volný. 
Více na www.unitedeuropejazzfestival.eu

STŘEDOEVROPSKÝ 
JAZZOVÝ MOST

1. 5.  |  pá |  10:00-18:00

Jiráskovy sady | Děti i dospěláci, užijte si den 
plný zábavy v Jiráskových sadech a dalších 
atraktivních místech v Hradci Králové a ochut-
nejte regionální produkty z Hradecka.

TRADIČNÍ DEN RODINY
10. 5.  |  ne  |  10:00 - 17:00

Adalbertinum | Nenechte si ujít již 23. Veliko-
noční jarmark. Těšte se na sezonní dekorace, 
keramiku, výrobky ze dřeva, proutí, skla, kovu, 
patchwork, batiku, šperky a další. Chybět ne-
bude občerstvení a spousta dalších dobrot, 
stejně jako velikonoční zvykosloví. 

VELIKONOČNÍ JARMARK 
28. 3.  |  so  |  9:00-16:00

roubenka Šrámkova statku v Pileticích | Výstava 
velikonočních kraslic a jarních zvykoslovných 
předmětů ze sbírek Spolku lidové tvorby Hradec 
Králové, jehož členky návštěvníkům předvedou 
některé techniky zdobení a další lidová řemesla.

VELIKONOCE NA STATKU
9. – 13. 4.  |  vždy od 10:00 do 16:00

Adalbertinum | I letos podpoříme zpěvnost 
mezi dětmi a mladými lidmi, zejména v oblasti 
národních a lidových písní ve věku 6 – 26 let. 

HRADECKÝ SLAVÍK 
– XXXVI. ROČNÍK

13. 5.  |  st  |  9:00 - 14:00

ulice Letců, vedle obchodního domu Atrium |
7. a 21. 3. | 4. a 18. 4. | 2. a 16. a 30. 5. | 13. a 27. 6.
11. a 25. 7. | 8. a 22. 8. | 5. a 19. 9.  | 3. a 17. a 31. 10.

FARMÁŘSKO-POTRAVINÁŘSKÉ 
TRHY

7. 3. – 31. 10.  |  8:00-12:00

Adalbertinum - Velký sál | Skupinu založil 
v roce 1965 Petr Novák, kde působil až do své 
předčasné smrti v roce 1997. Od té doby sku-
pina koncertuje s Karlem Kahovcem. Těšte se 
na písničky: Paní v černém, Svou lásku jsem 
rozdal, Povídej či Hvězdičko blýskavá.

GEORGE & BEATOVENS 
– 55. VÝROČÍ!

12. 3.  |  čt  |  19:00

Šrámkův statek v Pileticích | Na letošním roč-
níku májky se můžete těšit tradičně na hra-
decké soubory, ale i na další hosty. Chybět 
nebude opékané prasátko, jarmark lidových 
řemeslníků a ukázky činnosti Spolku lidové 
tvorby HK.

STAVĚNÍ MÁJE VŠEM PANNÁM 
HRADECKÝM

2. 5.  |  so  |  od 14:30

Jiráskovy sady | Smrtná neděle a vítání jara 
se všemi místními zvyky a obyčeji. Za zvuku 
lidových písní a říkadel „Smrtholku“ nastrojí, 
vynesou a do vody vhodí hradecké folklorní 
soubory ČERVÁNEK a DUPÁK.

VYNÁŠENÍ SMRTHOLKY 
Z KRÁLOVÝHO HRADCE

29. 3.  |  ne  |  od 15:00

Uvedené programy jsou realizovány za 
podpory statutárního města Hradec Králové.

 www.adalbertinum.cz  | Vstupenky na www.hkpoint.cz



Filharmonie Hradec Králové zve

Varhanní recitál
Varhanní skladby od barokních 
po současné na mistrovském 
nástroji v sále Filharmonie 
Hradec Králové.
Zahraje německý dirigent, 
varhaník a sbormistr.

Thomas J. Frank

neděle 26/4/2020, 
17.00 hod.

Nabídku všech koncertů najdete na:

www.fhk.cz

JARO V SALONU REPUBLIKY

Masarykovo nám. | V programu mezinárod-
ního festivalu vystoupí jazzové kapely z Čes-
ka, Slovenska, Polska a Maďarska. Součástí je 
stánkový prodej drobných předmětů spolu 
s občerstvením. Vstup volný. 
Více na www.unitedeuropejazzfestival.eu

STŘEDOEVROPSKÝ 
JAZZOVÝ MOST

1. 5.  |  pá |  10:00-18:00

Jiráskovy sady | Děti i dospěláci, užijte si den 
plný zábavy v Jiráskových sadech a dalších 
atraktivních místech v Hradci Králové a ochut-
nejte regionální produkty z Hradecka.

TRADIČNÍ DEN RODINY
10. 5.  |  ne  |  10:00 - 17:00

Adalbertinum | Nenechte si ujít již 23. Veliko-
noční jarmark. Těšte se na sezonní dekorace, 
keramiku, výrobky ze dřeva, proutí, skla, kovu, 
patchwork, batiku, šperky a další. Chybět ne-
bude občerstvení a spousta dalších dobrot, 
stejně jako velikonoční zvykosloví. 

VELIKONOČNÍ JARMARK 
28. 3.  |  so  |  9:00-16:00

roubenka Šrámkova statku v Pileticích | Výstava 
velikonočních kraslic a jarních zvykoslovných 
předmětů ze sbírek Spolku lidové tvorby Hradec 
Králové, jehož členky návštěvníkům předvedou 
některé techniky zdobení a další lidová řemesla.

VELIKONOCE NA STATKU
9. – 13. 4.  |  vždy od 10:00 do 16:00

Adalbertinum | I letos podpoříme zpěvnost 
mezi dětmi a mladými lidmi, zejména v oblasti 
národních a lidových písní ve věku 6 – 26 let. 

HRADECKÝ SLAVÍK 
– XXXVI. ROČNÍK

13. 5.  |  st  |  9:00 - 14:00

ulice Letců, vedle obchodního domu Atrium |
7. a 21. 3. | 4. a 18. 4. | 2. a 16. a 30. 5. | 13. a 27. 6.
11. a 25. 7. | 8. a 22. 8. | 5. a 19. 9.  | 3. a 17. a 31. 10.

FARMÁŘSKO-POTRAVINÁŘSKÉ 
TRHY

7. 3. – 31. 10.  |  8:00-12:00

Adalbertinum - Velký sál | Skupinu založil 
v roce 1965 Petr Novák, kde působil až do své 
předčasné smrti v roce 1997. Od té doby sku-
pina koncertuje s Karlem Kahovcem. Těšte se 
na písničky: Paní v černém, Svou lásku jsem 
rozdal, Povídej či Hvězdičko blýskavá.

GEORGE & BEATOVENS 
– 55. VÝROČÍ!

12. 3.  |  čt  |  19:00

Šrámkův statek v Pileticích | Na letošním roč-
níku májky se můžete těšit tradičně na hra-
decké soubory, ale i na další hosty. Chybět 
nebude opékané prasátko, jarmark lidových 
řemeslníků a ukázky činnosti Spolku lidové 
tvorby HK.

STAVĚNÍ MÁJE VŠEM PANNÁM 
HRADECKÝM

2. 5.  |  so  |  od 14:30

Jiráskovy sady | Smrtná neděle a vítání jara 
se všemi místními zvyky a obyčeji. Za zvuku 
lidových písní a říkadel „Smrtholku“ nastrojí, 
vynesou a do vody vhodí hradecké folklorní 
soubory ČERVÁNEK a DUPÁK.

VYNÁŠENÍ SMRTHOLKY 
Z KRÁLOVÝHO HRADCE

29. 3.  |  ne  |  od 15:00

Uvedené programy jsou realizovány za 
podpory statutárního města Hradec Králové.

 www.adalbertinum.cz  | Vstupenky na www.hkpoint.cz

Vydejte se za zážitky do Klicperova divadla!

Sirkku Peltola
Milan Kundera

aneb Dvě uši, dvě svatby
Divadelní hra o lživosti v 36 obrazech

Režie: Vladimír Morávek
Premiéra 21. 12. 2019

Vstupenky a aktuální program naleznete na www.klicperovodivadlo.cz

Režie: Ivan Krejčí
Premiéra 26. října 2019 na hlavní scéně
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BONI PUERI:

Japonsko je 
srdcová záležitost

Věhlas Českého chlapeckého sboru Boni pueri už dávno překročil hranice Hradce Králové, východočeského regionu, 
České republiky, ba i Evropy. Kamkoli přijedou, je na talentované zpěváky v čele s ředitelem sboru Pavlem Horákem 
vyprodáno a nejinak tomu bylo i na jejich jubilejním 10. turné v Japonsku. „Vážíme si toho o to víc, že Japonci jsou 

skutečně nároční posluchači a velcí kulturní znalci,“ říká v rozhovoru pro Quartier Pavel Horák. 

Vzpomenete si ještě na svoje začátky 
v Zemi vycházejícího slunce? 
Japonsko dříve zcela ovládala Česká 
filharmonie, ze sborů tam pravidelně 
jezdili pouze Bambini di Praga. Když jsme 
před dvaceti lety projevili zájem uspo-
řádat tam turné, bylo to hodně smělé 
rozhodnutí. Japonci si skutečně vybíra-
jí, jsou náročnými posluchači a velkými 
kulturními znalci. Měli jsme ale štěstí, za 
pár měsíců mi zazvonil telefon, že se ja-
ponská delegace přijede podívat na náš 
koncert do Dvora Králové, a jak vidíte, 
jsou z toho dvě dekády úspěšné spolu-
práce. Dohromady jsem tam s kolegy za 
tu dobu „vyvezl“ na 300 našich zpěváků 
a všichni do jednoho se po návratu shod-

li, že to byl jejich nejmilejší zážitek. A to 
jezdíme do Států, Číny nebo Koreje. Ja-
ponsko je zkrátka srdcová záležitost.
 
Čím to je? 
Těžko se to popisuje, to musíte zažít. Je 
to atmosféra všudypřítomné slušnosti, 
respektu a pořádku. Všechno je vždy do 
puntíku připravené, domluvené, nevy-
žádané improvizace se netolerují. Jejich 
servis vůči nám je precizní. Nikdy se nám 
nestalo, že by nás v Japonsku okradli 
nebo se k nám nějak neuctivě chovali. 
Co je stvrzeno úklonou, platí. Na ulici 
nenajdete jediný odpadkový koš, veške-
ré odpadky se pečlivě třídí doma nebo 
v hotelech. Sebemenší papírek, obal od 

Loni jste absolvovali kulaté 10. turné 
v Japonsku. Vzhledem k tomu, že se 
koná  jednou  za  tři  roky,  je  za  vámi 
pořádný  kus  práce.  Jaké  to  ohlížení 
pro vás jako ředitele je? 
Počítal jsem si to a osobně jsem v Japon-
sku strávil za tu dobu dohromady už asi 
rok a čtvrt. (smích) Je to ohromný pocit 
spojený s vděčností a pokorou. Do této 
chvíle jsme v Japonsku realizovali na 250 
celovečerních koncertů, a tak myslím, 
že můžeme říci, že už ho začínáme znát. 
Je to fenomenální země, která kulturu 
miluje a rozumí jí. Vstupovat na takový 
trh je vždycky těžké a ještě těžší je se na 
něj vracet. Dnes už se těšíme stabilnímu 
fanklubu, který na nás pravidelně jezdí. 

Český chlapecký sbor Boni pueri na turné v Japonsku. Foto: archiv sboru
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zapomenu. (smích) Silným zážitkem bylo 
také naše účinkování v soukromé budd-
histické dívčí škole, kam kvůli našemu 
koncertu poprvé v historii povolili vstup 
mužům. Uspořádali jsme tam děvčatům 
koncert následovaný společným foce-
ním. Slečny byly z našich kluků pochopi-
telně úplně u vytržení, dokola se s nimi 
fotily.  

Jak probíhá váš typický den na turné 
v Japonsku? 
Kluci se sami vzbudí, většinou jsou na 
pokojích po dvou, jdou na snídani a do-
poledne mají volno. To se většinou učí, 
protože nesmí zameškat školu. Odpole-
dne se pak přesouváme na místo kon-
certu, kde si dáme krátkou dvacetimi-
nutovou akustickou zkoušku, a později 
odpoledne nebo večer následuje kon-

cert. Když nekoncertujeme, poznáváme 
zajímavé kulturní památky, ochutnává-
me místní speciality nebo se kluci vydá-
vají v malých skupinkách na cestu měs-
tem. Máme mezi sebou absolutní důvěru 
a můžeme se na ně spolehnout, takže se 
ve skupinách mohou po Tokiu pohybo-
vat sami. Nikdy se nám přitom nestalo, 
že by se někdo ztratil nebo nedorazil na 
místo setkání včas. To je také věc, které 
si velmi cením.  

Co čeká Boni pueri  v roce 2020?
Rok 2020 jsme zahájili vyprodaným kon-
certem v Aldisu, chystáme několik vel-
kých muzikologických projektů, třeba 
Reqiuem Leopolda Hofmanna, kterému 
asistoval sám Mozart. Také budeme vy-
stupovat ve Vídni a čeká nás i velké turné 
s orchestrem po Čechách, po němž od-
létáme na své 11. turné do Korey, za rok 
pak popáté do Číny a možná do Ománu. 
Něco ještě prozradit nemůžu, ale jisté je, 
že nás čeká spousta nových hudebních 
výzev. Mimo jiné třeba zážitkový kon-
cert v Macoše, kterého se už nemůžeme  
dočkat! 

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík

bonbonu nebo kapesník si po sobě odná-
šíte. Městská hromadná doprava jezdí na 
vteřinu, jejich systém metra je geniální. 
Když k tomu připočtete jejich nesmírné 
kulturní a přírodní bohatství, je to sku-
tečně dechberoucí země. 

Máte  nějaký  zážitek  z  poslední  ná-
vštěvy Japonska, na který jen tak ne-
zapomenete? 
Těch je mnoho. Většinu pochopitel-
ně tvoří ty koncertní, například naše 
již několikáté vystoupení v St. Mary´s 
Cathedral v Tokiu, která je takovým pru-
bířským kamenem pro všechny – dva 
týdny před námi tam zavítal samotný 
papež. My tam uspořádali samostatný 
koncert, který byl za den vyprodán. Dal-
ším, neméně výrazným, zážitkem bylo 
zemětřesení o síle 5,2 stupně Richtero-
vy stupnice, které jsme zažili v 60. patře 
tokijské observatoře. Jemné otřesy jsou 
v Japonsku normální a pocítíte je často, 
tohle bylo ale něco trochu jiného. Chvíli 
jsem si myslel, že je to součástí tamější 
interaktivní virtuální expozice, ale brzy 
jsem pochopil, že ta varování místní my-
slí vážně. Rychle jsme se museli ukrýt ve 
středové chodbě, sedět u zdi a chránit 
si hlavu. Trvalo to asi půl hodiny a nic 
se nestalo, ale na to určitě jen tak ne-

 „Za den jsme vyprodali  
St. Mary ´s Cathedral 

v Tokiu, kde byl dva týdny 
předtím papež.“
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VAMBERECKÁ KRAJKA SLAVÍ

Od ledna letošního roku totiž zaujímá pev-
né místo na Seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury České republiky. No-
sitelem tohoto statku jsou Muzeum a gale-
rie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, 
Město Vamberk a Krajkářská škola Vamberk. 
Ta byla ve městě otevřena už v roce 1889 
a působí zde bez přerušení dodnes.

NEJSTARŠÍ STUDNA JE OD 
PARDUBIC

Archeologové v únoru ohlásili unikátní ná-
lez – během záchranného výzkumu pod 
budoucí dálnicí D35 u Ostrova na Pardubic-
ku objevili zatím nejstarší pravěkou studnu 
na světě. Až ji odborníci náležitě zanalyzují 
a zakonzervují, zařadí ji mezi exponáty Vý-
chodočeského muzea na Zámku Pardubice. 

NA SKOK DO FINSKA

V Hradci začátkem roku otevřela finská 
plovoucí sauna! Saunalautta sídlí na hla-
dině řeky Orlice v areálu Slezské plovár-
ny a kromě poctivého saunování nabízí 
i střešní relaxační zónu s parádními vý-
hledy do okolí. Slavnostní lednové ote-
vření si nenechal ujít ani finský velvysla-
nec v Česku, tak se vyrazte zpotit i vy! 

LÁLOVÁ V RIU 

Tanečnice a někdejší vítězka Stardance 
Veronika Lálová si koncem února splnila 
velký sen. Zatančila jako MUSA na proslu-
lém karnevale v brazilském Riu de Janeiru. 
Tančit na pozici „múzy“ je na Sambodro-
mu prestižní záležitostí, čehož se os-
madvacetiletá Hradečačka  zhostila s ele-
gancí sobě vlastní.

SENZACE NA MS 

Biatlonistka Lucie Charvátová se na Va-
lentýna postarala o pořádnou senzaci! 
Na světovém šampionátu v italské An-
terselvě vybojovala nečekaný bronz. 
Sedmadvacetiletá rodačka z Hradce 
Králové si tak nadělila opožděný dárek 
k narozeninám, které slavila 1. února. 
Gratulujeme dvojnásob!

BIG AIR NA OLYMPIÁDĚ

Poslední únorové dny hostilo Deštné 
v Orlických horách finále Světového 
poháru ve freestyle lyžování. Organizátoři 
zde postavili jeden z nejmohutnějších 
skoků v historii, závodníci létali do výšky 
13 metrů a dopadali po zhruba 27 metrech. 
Poprvé v historii si nově Big Air užijí diváci 
za dva roky v Pekingu na olympiádě.   

Zima – ta tedy ve východních Čechách pestrá byla! Některé z klíčových okamžiků uplynulého kvartálu dokonce domino-
valy na předních stránkách republikových médií. Šest z nich si připomeňte spolu s námi v pravidelné rubrice Quartieru.

Stalo se  
na východě Čech 

Kulturajaro 2020 



Přesvědčit jsme se o tom mohli na podzim-
ním Designbloku, kde Polstrin pravidelně vy-
stavuje. Jeho letošní prezentace představila 
hned tři cesty, jak pojmout jediný výrobek – 
sedací soupravu Maira, která je dílem vnuka 
zakladatele firmy a designéra Davida Pacáka. 
Tematicky by se tyto tři cesty daly rozdělit na 
Office, Living a Customized. Jak už název na-
povídá, totožný výrobek umí v Polstrinu při-
způsobit potřebám klientů v komerční sféře, 
privátní, a dokonce zvládnout reagovat i na 
zcela netradiční přání a požadavky. „Někdy 
je představa klienta natolik odlišná od naší 
standardní produkce, že musíme přistoupit 
k výrobě přímo na míru. Takové zakázky be-
reme jako výzvu a snažíme se zrealizovat i ty 
nejnáročnější nápady. Vezměte si například 
ideu houpací Mairy – může se zdát na první 
pohled jako bláznivá, my ji ale přesto dokáže-
me zrealizovat,“ říká její tvůrce David Pacák.  

Pevné místo v žebříčku oblíbenosti drží 
Maira v provedení Office, která vyniká 
zvýšeným korpusem, díky němuž se těší 
výborným akustickým vlastnostem. „Za-
městnavatelé čím dál více vnímají potřebu 
intimity a bezpečí svých zaměstnanců, kte-
rou souprava v této úpravě perfektně na-
plňuje. V otevřených firemních prostorech 
vytváří izolované místo, kam si člověk může 
bez obav ´zalézt´a v soukromí si v klidu po-
hovořit nebo zatelefonovat,“ vysvětluje svou 
ideu David Pacák a doplňuje, že je pohovku 
navíc možné prakticky opatřit elektro nebo 
USB zásuvkou. 

Pro soukromou klientelu, nebo chcete-li 
bytový sektor, vytváří v Polstrinu Mairu 
v provedení Living. Je rohová a na první 

pohled definuje pohodlí a útulno. Její ra-
finovaná konstrukce umožňuje značnou 
variabilitu rozestavění, a přestože může 
působit lehce a vzdušně, vězte, že ve sku-
tečnosti je opravdu bytelná a těžká. Jako 
jediná souprava v nabídce Polstrinu je totiž 
opatřena kovovou kostrou. „Vybírat můžete 
z bohatého portfolia potahových materiálů 
a barev. Pro nás byly v rámci futuristického 
tématu Designbloku jasnou volbou materiá-
ly s vysokým podílem přírodní vlny. Protože 
jestli bychom měli v Polstrinu definovat bu-
doucnost, je to v našich očích jednoznačně 
návrat k přírodním materiálům. Vlna má 
úžasné funkční vlastnosti, které ocení naši 
zákaznici jak v soukromé sféře, tak té ko-
merční,“ doplňuje kreativní manažerka Pol-
strinu Valérie Turečková.

Michaela Zumrová 
foto: Polstrin

POLSTRIN DESIGN:

Maira třikrát 
jinak 
Čalouněné výrobky královéhradecké společnosti Polstrin už jsou tak 
trochu východočeským vývozním artiklem. Unikátní přitom není jen 
jejich originalita a dlouhá životnost, ale také způsob, jakým o své tvorbě 
přemýšlejí – někdy i třikrát! 

Design, móda & krása

Designér David Pacák, foto: Ondřej Šlambora
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ANDREA VYTLAČILOVÁ:

Můj český příběh 
není jen můj

Narodila se kousíček od Hradce, na gymnáziu si podala přihlášku na vysokou do Londýna a hle – na první pokus 
ji přijali. Nešlo však o  ledajakou univerzitu, ale nejprestižnější módní školu světa, kterou absolvovala třeba Stella 
McCartney nebo Alexander McQueen. Příběh talentované módní návrhářky Andrey Vytlačilové už jste na stránkách  
Quartieru četli. Dnes je Andrea o pár let starší, o poznání zkušenější a po hlavě se vrhá do nových projektů. Nejvíc ji 

teď zaměstnává My Bohemian Tale, kterým chce ve světě vrátit prestiž českému oděvnímu průmyslu.



91

Začátkem  roku  jste  se  dostala  do 
prestižního  výběru  Časopisu  Forbes 
30pod30.  Stojíte  tak  po  boku  herce 
a  režiséra  Jakuba Štáfka nebo  ilust-
rátorky Elišky Podzimkové. Co to pro 
vás v třiadvaceti znamená?  
Velký závazek. 30pod30 je společnost 
nadmíru talentovaných lidí, naprosto vý-
jimečných ve svém oboru. Měla jsem díky 
tomu možnost setkat se s mladými vědci, 
sportovci i novináři. Fakt, že si mne ve 
Forbesu vybrali a vložili do mě svou dů-
věru, mě žene dopředu a symbolizuje, že 
má tvorba v lidech rezonuje. Sice se věnu-
ji oděvu, ale zároveň se snažím, aby moje 
práce měla přesah. 

Letos  vás  čeká  absolutorium  na 
Central  Saint  Martins  v  Londýně, 
tvoříte  pod  vlastní  značkou  a  ne-
dávno  jste  rozjela  další  projekt  – 
hodně patrioticky laděný My Bohe-
mian Tale. O co jde? 
My Bohemian Tale – nebo Můj český pří-
běh – je pro mě návratem domů. Je to 
multidisciplinární projekt, kterým chci 
zmapovat a oživit mizející český textilní 
průmysl a propojit ho s autorskou tvor-
bou. Pocházím z východních Čech, které 
byly desítky let textilní velmocí, a mys-
lím, že je škoda, abychom si tuto nedílnou 
součást našeho kulturního dědictví ne-
chali protéct mezi prsty. Společně s Lucií 
Desmond, která stejnojmenný dokument 
režíruje, zaznamenáváme česká tradiční 
řemesla a prostřednictvím mé závěrečné 
práce na Central Saint Martins, kterou 

je oděvní kolekce, propojujeme textilky, 
producenty komponentů i tradiční tech-
niky. Cílem je sjednotit toto naše bohat-
ství a představit ho nejen nám samotným, 
ale i za hranicemi. Věřím, že české ře-
meslo i design má velký potenciál, máme 
i skvělé zázemí v průmyslu. Vnímám, že 
je škoda, když si návrháři jezdí pro látky 
do ciziny, místo toho, aby využili domá-
cí produkci. Chci tím také u mladých lidí 
vzbudit zájem o krejčovinu, modelování 
střihů a tradiční textilní techniky. 

Ve své tvorbě reflektujete  také mo-
mentálně  hodně  diskutované  téma 
upcyklace  (tedy  „vzkříšení“  odpa-
dového  materiálu  a  jeho  přemě-
na  v  nový  produkt)  a  udržitelnosti 
v módě obecně.  Všimla jsem si třeba, 
že své látky barvíte přírodně pomocí 
pecek z avokád. 
Věnuji se fashion printu, a tak trávím 
hodně času barvením látek a potiskem, 
což zahrnuje určité chemické procesy, 
které sice nejsou nutně přírodu poškozu-
jící, ale šetrné k ní také nejsou. Postupem 
času jsem se začala sama sebe ptát, jak 
by se daly tyto techniky přiblížit přírodě, 
a shodou okolností jsem tou dobou nara-
zila na avokádové pecky a zjistila, že jsou 
významným zdrojem barviva. Všechno 
najednou dávalo smysl a dnes mi je sbírají 
a posílají nadšenci ze všech koutů Evro-
py. Nesnažíme se ovládnout přírodu, ale 
žijeme s ní. Tuhle svou mantru se snažím 
replikovat i dál - když tvořím, využívám 
již „použité“ materiály – třeba staré po-
vlaky na polštáře, inspiruji se folklórem. 
Všechno je to propojené. 

Jak k tomu rodačka ze Mžan dojde? 
Úplně přirozeně. Právě tím, že jsem vy-
rostla na vesnici a navíc v rodině, kde 
se vyznávala úcta k přírodě a přírodním 
procesům, dostala jsem v tomto, mys-
lím, hodně pevný základ. Moje maminka 
je bioložka a vztah k přírodě a tradicím 
mi vštěpovala odmalička, sama jsem to 
ale začala výrazněji vnímat až s odcho-
dem do Londýna a cestováním po světě. 
Najednou jsem víc přemýšlela nad tím, 
odkud pocházím, co pro mne znamená 
kulturní identita, bohatství tradic a ře-

mesel. Dá se říct, že skrz cestu za hrani-
ce jsem našla cestu domů a zjistila, jaké 
bohatství doma máme, jen si to mnohdy 
neuvědomujeme.

Kdy se na váš český příběh můžeme 
těšit? 
Momentálně jsme ve fázi natáčení – za-
znamenáváme vznik kolekce v Londýně, 
ale také navštěvujeme české dílny a fabri-
ky, mluvíme s řemeslníky, historiky, tvůrci. 
Má oděvní kolekce bude hotová na pře-
lomu května a června, pak nás čeká léto 
plné stříhání a postprodukce a na podzim 
pak spatří celá videosérie světlo světa. 
Chystáme také fyzickou výstavu v Lon-
dýně i Praze s workshopy a přednáškami, 
na kterých se představí právě aktéři na-
šeho dokumentu. Takovou ochutnávkou 
jsou každotýdenní podcasty, které s Lu-
cií natáčíme. Už jsme na téma lokálnosti, 
udržitelnosti a tradičních technik oděvní 
tvorby vyzpovídaly třeba návrhářku Kláru 
Nademlýnskou, Michaelu a Kláru z Krásné 
práce nebo kultovní Preciosu. Připravuje-
me ale také rozhovory s Čechy, kteří roz-
šiřují povědomí o českém talentu v zahra-
ničí. Můj český příběh totiž není jen můj. 
Je Luciin, je váš, je náš… Hledáme také 
partnery, kteří by nás rádi podpořili, a tím 
i povědomí o pověstných zlatých českých 
rukách u nás i v zahraničí.

Michaela Zumrová 
foto: Lucie Desmond 
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Andrea Vytlačilová 

• Narodila se před 23 lety v Hradci 
Králové, pochází ze Mžan. 

• Absolvovala Gymnázium Boženy 
Němcové v Hradci Králové. 

• Aktuálně jako jediná Češka 
studuje závěrečný ročník 
prestižní umělecké školy Central 
Saint Martins v Londýně, kde 
zvítězila mimo jiné v univerzitní 
soutěži Design a Fabulous Dress 
For Grayson Perry. 

• Pod vlastní značkou tvoří 
luxusní hedvábné šátky 
s autorskými ilustracemi, kterým 
propůjčily svou tvář přední 
české umělkyně v čele s Ester 
Geislerovou, Terezií Kovalovou, 
Alžbětou Jungrovou nebo Žofií 
Dařbujánovou. 

„Skrz cestu za hranice jsem 
našla cestu domů a zjistila, 

jaké bohatství tu máme.“

jaro 2020 
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Fenomén  
Versace  
Pro některé přehnaně opulentní, rozšafná až vulgární. 
Pro jiné plná života, energie a sex-appealu. Tvorba 
věhlasného Gianni Versaceho byla vždycky vnímána 
kontroverzně, ostatně jako návrhář sám. Rodilý 
Kalábrijec, mezi jehož nejbližší přátele patřila Lady 
Diana, Madonna nebo Elton John, by letos oslavil 74. 
narozeniny. Připomeňte si s Quartierem životní příběh 
tohoto módního génia.
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Gianni se narodil rok po 2. světové válce 
v italské Kalábrii obchodnímu zástupci An-
toniovi a švadleně Francesce jako třetí ze 
čtyř dětí. Nejstarší z nich – dcera Fortunata 
(zkráceně Tina) – zemřela ve 12 letech ze dne 
na den na tyfus, což zbylé sourozence Santa, 
Gianniho a Donatellu výrazně stmelilo. 

Rodina hrála v Gianniho životě vůbec klíčo-
vou roli. Asi nejvíc ho ovlivnila právě matka. 
Už jako malý kluk se totiž víc než s bratrem 
na fotbalovém hřišti zdržoval spíš v jejím 
krejčovském salonu. V deseti letech navrhl 
své první šaty, a tak nikoho nepřekvapilo, 
když u ní jako náctiletý nastoupil regulér-
ní praxi. V šestadvaceti se pak po úspěšné 
regionální zkušenosti přestěhoval do Milá-
na, italské módní mekky, kde pracoval pro 
mladé nadějné značky, aby si ve dvaatřiceti 
založil vlastní značku. A do jejího vedení 
usadil své sourozence. 

Versaceho silně ovlivnilo jeho rodiště, 
motivy římské a řecké mytologie se cyk-
licky objevovaly napříč celou jeho tvorbou 
a neuniklo jim ani samotné logo, které-
mu dominuje bájná Medúza. Inspiraci pro 
svoje návrhy sbíral také v hudbě, výtvar-
ném umění nebo literatuře. Proslulá je 
jeho obsese knihami, které vášnivě shro-

mažďoval. Jednu dobu ve svém domě do-
konce zaměstnával knihovnici, aby o jeho 
povážlivou sbírku náležitě pečovala. 

NÁVRHÁŘ PRO MILENKY 
Gianniho kariéra vrcholila na přelomu 80. 
a 90. let, kdy navrhoval kostýmy pro diva-
dlo i film, rozšířil své podnikatelské aktivity 
do klenotů, kabelek, kosmetiky, parfémů, 
dekorací a nábytku. Jeho tvorba vzbuzova-
la rozporuplné emoce, odbornou i laickou 
veřejnost dělila na dva tábory a působila 
i sváry. Někdejší Gianniho největší módní 
rival Giorgio Armani ho prý nemohl vystát, 
zvláště poté, co Gianni prohlásil, že „Arma-
ni obléká manželky, Versace milenky“. Svým 
stylem boural zažitá módní tabu, šil šaty 
z kovu, PVC i pravé kůže. Jeho nejslavnější 
kolekce nesou prvky fetišismu i pop-artu. 
Zcela ikonickými se pro značku staly černé 
šaty z roku 1994, které na červeném kober-
ci vynesla po boku herce Hugha Granta Liz 
Hurleyová, jež byly spínané zlatými zavíra-
cími špendlíky.  

V Gianniho modelech se pravidelně blýs-
kali členové britské královské rodiny, 
hudební ikony i hvězdy stříbrného plát-

Gianni Versace s nejslavnějšími topmodelkami 90. let

Liz Hurley v ikonických šatech značky  

spínaných zlatými zavíracími špendlíky

jaro 2020 
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na. Jako první z velkých návrhářů položil 
také základy fashion influenceringu - do 
prvních řad svých přehlídek usazoval ce-
lebrity a na mola vybíral topmodelky těch 
nejzvučnějších jmen. V 90. letech pro něj 
předváděla Naomi Campbell, Cindy Cra-
wford, Linda Evangelista nebo Christy 
Turlington. Blízkému přátelství se těšil 
také s princeznou Dianou, Stingem, Ti-
nou Turner, Madonnou, Eltonem Johnem 
nebo Woody Allenem. Toho dokonce po 
jednom z jeho četných skandálů ukrýval 
před paparazzi ve vlastním domě. Rodina 
– to pro něj byli i přátelé. 

RODINA PŘEDEVŠÍM 
Přestože sám děti neměl, o nadcháze-
jící generaci nesoucí jméno Versace se 
postaral velkodušně. Doživotně zajistil 
všechny své neteře i synovce, z bratra 
Santa udělal prezidenta značky a svou 
pravou ruku, sestru Donatellu, vicepre-
zidentku. Ač byl gay, výrazné skandály 
se mu v osobním životě vyhýbaly. V roce 
1982 potkal svou životní lásku, modela 
a pozdějšího návrháře Antonia D´Amica, 
se kterým žil až do své smrti, tedy ce-
lých 15 let. 

Závěr Gianniho života byl plný paradoxů. 
Ještě před padesátkou, v roce 1994, one-
mocněl vzácnou rakovinou ucha. Myš-
lenky na smrt reflektovala v témže roce 
i módní show, kterou uváděl svou aktu-
ální kolekci. Modelky vynesly kříže a Na-
omi Campbell dokonce střílela z pistole. 
Přes veškeré chmury a náročnou léčbu se 
však dokázal zotavit a ještě více se přimkl 
lásce k životu, která se projevovala jak 
v pracovní, tak osobní rovině. O to víc šo-
kující byla zpráva o jeho smrti, která svět 
oblétla v červenci 1997.  

POSLEDNÍ KÁVA 
Gianni se zrovna vracel z ranní kávy do svého 
domu Casa Casuarina v Miami, když se ozva-
ly dva výstřely. Obě kulky zasáhly slavného 
návrháře přímo do hlavy, jeho bezvládné 
tělo pak na zápraží objevil vyděšený partner 
D´Amico. Giannimu bylo v té době pouhých 
51 let. Vrahem byl podle policie velmi vzdě-
laný mladík Andrew Cunanan, před soudem 
však nikdy nestanul. Osm dní po smrti Gia-
nniho se stejnou zbraní zastřelil. Versace byl 
přitom jen jednou obětí ze série jeho vražed-
ného běsnění po Státech. Motiv sedmadva-
cetiletého násilníka nebyl dodnes vysvětlen. 

Nejen módní svět truchlil. Na velkolepý 
pohřeb do milánské katedrály dorazilo na 
dva tisíce lidí v čele s Versaceho rodinou – 
a to nejen tou pokrevní. Přední světové to-
pmodelky, zpěváci, herci – klienti, kteří se 
stali přáteli. Přátelé, kteří se stali rodinou. 
V přední řadě nechyběla také princezna 
Diana, které v té době zbývaly ani ne dva 
měsíce života…

Po bratrově smrti usedla do křesla kre-
ativního lídra značky Donattela. Za svou 
první samostatnou kolekci sklidila uznání 
a dodnes spolu se Santem vedou rodinné 
módní impérium. Po vzoru Gianniho nadá-
le obléká neprivilegovanější lidi planety. 

Když se jí novináři ptali, jak s odstupem 
času vnímá skon svého mladšího brat-
ra, odvětila, že v její rodině jsou na ná-
hlé odchody svých milovaných zvyklí. 
Narážela tak na úmrtí své sestry Tiny, 
kterou nikdy nepoznala. „Vždycky jsem 
měla pocit, že její místo musím zaplnit. 
Že právě pro to jsem se narodila. Teď ten 
pocit nekonečné prázdnoty zažívám zno-
vu,“ dodala. 

Michaela Zumrová 
foto: archiv

Versace s bratrem a sestrou

jaro 2020 
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MODERNÍ ČESKÁ CUKRAŘINA
Josef Maršálek

Kniha Josefa Maršálka, enfant terrible čes-
kého cukrářství obsahuje 47 sladkých re-
ceptů. Rok má 52 týdnů. Pokud odpočítáme 
pět týdnů kolem Vánoc, kdy je sladkého i tak 
dost, máme jeden recept na každou neděli. 
Maršálek, populární i jako porotce sladké 
reality show Peče celé Česko, v ní shromáž-
dil klasické recepty i výkřiky moderní cuk-
rařiny. Najdete zde tak recept na marme-
ládu i tradiční frgál hned vedle návodu, jak 
doma připravit nadýchané marshmallows 
nebo kandované mandarinky s mořskou 
solí. A proč péct zrovna podle Maršálka? 
Třeba proto, že nad jeho dezerty se, s pro-
minutím, oblizovala i britská královna. 

MŮJ BRÁCHA SE JMENUJE 
JESSICA
John Boyne

Na svého staršího bratra Jasona se Sam Wa-
ver mohl vždycky ve všem spolehnout. Sam 
ho zbožňuje, zdá se totiž, že Jasonův život 
je perfektní – je přátelský, oblíbený, skvěle 
hraje fotbal a holky se můžou přetrhnout, 
aby s ním mohly chodit. Ale jednoho večera 
svolá Jason celou rodinu a svěří se jim s ta-
jemstvím, se kterým se potýká už nějakou 
dobu. Tajemstvím, které hrozí je všechny 
rozdělit. Jeho rodiče si před tím zacpávají 
uši a Sam to nedokáže pochopit. Protože co 
byste dělali vy, kdyby vám váš bratr řekl, že 
ve skutečnosti vůbec není vaším bratrem? 
Že je ve skutečnosti... vaší sestrou?

DOBRODRUHŮM
Tereza Ramba

Herečka spisovatelkou? Nene, nechytejte 
se za hlavu, tahle herečka je na psaní me-
moárů opravdu příliš mladá. Zato na psa-
ní cestopisu je jí tak akorát. Tereza totiž, 
převážně ještě, když byla Voříšková, pro-
cestovala během dvou let na dvacet zemí, 
a právě v téhle knize popsala své dojmy 
z nich, jejich známé i nečekané podoby. 
A u psaní nezůstala. Svůj velmi osobitý 
cestopis doprovodila také autorskými 
fotografiemi a bezprostředními ilustra-
cemi. A kam se nad stránkami, určenými 
DobroDruhům vydáte? Do Laosu, Thaj-
ska, Číny, Bosny a Hercegoviny, Austrálie, 
Kanady nebo do Peru. 

Jaro v doupěti
Není všechno jaro, na co slunce svítí. A tak pokud vás to letošní zatím nevytáhlo ven a je vám dobře v teplém doupěti, 
máme pro vás stejnou radu, jako každý rok – klidně v něm zůstaňte. O společnost nebudete mít nouzi, letošní zima i ve 
svém finiši měla ještě dost síly na to, aby přinesla pořádně vydatnou porci knižních novinek. A to by bylo, abyste s nimi 

jara nedočkali!

jaro 2020 
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KOLIK PATER MÁ STROM
Jörg Hilbert

Patříte vy a vaše děti mezi milovníky pří-
rody? Nedáte dopustit na procházky le-
sem, kde se nachází nespočet listnatých 
i jehličnatých stromů? Pak vás jistě už na-
padlo, že každý z těchto stromů je vlastně 
takový vysoký dům, ve kterém v různých 
patrech žije velké množství zvířat. Možná 
vás to překvapí, ale tyto vysoké a mnoh-
dy velmi staré porosty mají opravdu velký 
počet obyvatel. Že netušíte jaké? Nevadí, 
od toho je tu právě tahle kniha, která vás 
tímto dosud neprozkoumaným světem 
provede, a to s pomocí toho nejpovolaněj-
šího. Průvodcem vám totiž bude – vever-
ka! Mohlo to být vůbec lepší?

ŠIKMÝ KOSTEL
Karin Lednická

Šikmý kostel vypráví o světě, který zmi-
zel, a my jsme na něj zapomněli. Jezdíme 
do dalekých zemí poznávat staré civiliza-
ce a obdivovat města ztracená v džungli, 
a nemáme tušení, že jedno zmizelé město 
se nacházelo na severovýchodě naší země. 
Kniha úspěšně mísící fakta s fikcí přibližu-
je dějiny ostravsko-karvinské aglomerace, 
které na sklonku devatenáctého století 
začaly pádit tak překotně, že je historici 
mnohdy ani nestačili zaznamenávat. Dala 
těžba uhlí tomuto regionu víc, než mu vza-
la? Románová kronika pastevecké vesnice, 
jejíž rozkvět začal s těžbou uhlí, aby s ní po 
sto letech i skončil. 

FIMFÁRUM
Jan Werich

Jsou knihy, které vyjdou jednou a ne a ne 
se prodat. A pak jsou knihy, které vychá-
zejí stále znovu a ne a ne je sehnat. K těm 
druhým patří bezesporu Fimfárum, kniha 
moudrého klauna Jana Wericha plná pů-
vabných pohádek a humoru, jazykového 
vtipu i poučení, která právě vychází v no-
vém zpracování. Jejich autor si v nich vzal 
na mušku některé lidské vlastnosti a zlořá-
dy. Knížka okouzluje krásou češtiny, hra-
vostí a moudrostí vypravěče a potěší děti 
i dospělé. Mnohé z Werichových pohádek 
se navíc dočkaly i filmové či televizní po-
doby – připomeňme Tři veterány, Lakomou 
Barku nebo Královnu Koloběžku První.

LEGENDY KRIMINALISTIKY 21. STOLETÍ
Mirek Vaňura

Další počin do knihovničky všech fanoušků faktografické kriminální lite-
ratury z pera Hradečáka Mirka Vaňury, který do knižní podoby přetavil 
svůj seriál, připravený pro Českou televizi. V knize tak nabízí pohled do 
zákulisí vyšetřování nejznámějších kauz 21. století – heparinového vraha, 
šíleného lesního vraha či Američana, který zavraždil v Brně čtyři nevinné 
oběti – své hostitele. Mirek Vaňura odkrývá práci různých policejních slo-
žek od detektivů a operativců až po vyjednavače. Případy v knize přibližují 
vyšetřující policisté, příbuzní obětí, ale i sami vrazi. 

Emil Stelinger

Tipyjaro 2020 



Dvoje protančené střevíčky, sbírka lístků do divadla, desítky hodin v kině… Pokud se tohle nápadně 
podobá vaší bilanci právě končící zimní společenské sezóny, určitě už hoříte nedočkavostí po změně. 
Toužíte velkou večerní vyměnit za džíny, top a lehké sáčko a vyrazit za kulturou, sportem a vůbec 
setkáváním všeho druhu ven. Vězte, že v tom nejste sami. Takových jarně-společenských nedočkavců 
jsou plné východní Čechy. Právě proto pro vás máme dvanáct venkovních tipů, které vám pomůžou 
s kýženou změnou prostředí. Tak hybaj ven!

Hybaj ven!

ČOKOLÁDOVÝ FESTIVAL
3. – 5. 4, Chrudim 

Milovníci čokolády, zbystřete! Ať jste z kte-
réhokoliv koutu východních Čech, nechte 
o prvním dubnovém víkendu barvení vají-
ček a spěchejte do Chrudimi. Ta bude totiž 
v těch dnech žít svátkem všeho čokolá-
dového. Hodně toho ochutnáte a třeba se 
i naučíte, jak na čokoládu v kuchyni.

PUTOVÁNÍ 
ZA RUMCAJSEM 
28. 3., Jičín

Kdo z nás, kteří jsme jako malí po-
slouchali pohádky o loupežníku 
Rumcajsovi, by se za ním nechtěl 
vydat! Letošní již 54. ročník turis-
tického pochodu opět startuje na 
nádvoří Valdštejnova zámku v Jičí-
ně. Můžete si vybrat z pěších tras 
dlouhých 3–50 km, pro cyklisty do-
konce až 70 km.

FARMÁŘSKÉ TRHY 
od 7. 3., Hradec Králové  

Že jsme se už načekali dost? Máte 
pravdu! A tak zahoďte akční le-
táky ze supermarketů, oprašte 
proutěný košík, který už od pod-
zimu zahálí, a vyrazte vstříc čer-
stvosti na první letošní farmářské 
trhy. Najdete je opět hned vedle 
obchodního centra Atrium. 
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VELIKONOČNÍ VLÁČEK 
10. 4., Pardubice 
 

Na Velký pátek se otvírají poklady, a tak 
není divu, že jeden z technických pokladů 
Pardubického spolku historie železniční 
dopravy, historický motoráček, se právě 
v tento den znovu vydá na trať mezi Par-
dubicemi a Borohrádkem. Proč se o Veli-
konocích nevydat na výlet vlakem, že?

PARDUBICKÝ VINAŘSKÝ 
PŮLMARATON 
11. 4., Pardubice

Nejen sportem živ je člověk aneb pří-
jemné se má pojit s užitečným. Nebo 
ještě lépe, příjemné s příjemným. A pro-
to se v Pardubicích tradičně běžci vy-
dávají na vinařský půlmaraton, kde ke 
startovnímu číslu na 21 km dlouhou trať 
dostanete – věřte tomu nebo ne – krom 
jiného i lahev vína!

ZAHRADNICKÉ TRHY 
24. – 26. 4., Hospital Kuks

Pokud jste už od ledna netrpělivě koukali 
z okna, přemýšleli, co letos zasadíte, nebo 
alespoň listovali Čapkovým Zahradníkovým 
rokem, určitě máte v kalendáři zakroužková-
no datum 24. – 26. dubna. Je čas vyrazit do 
Kuksu a nakoupit sazenice všeho druhu, aby 
vaše zahrada i letos doslova vzkvétala.

FOOD FESTIVAL 
1. 5., Chlumec nad Cidlinou

Jaro v nás probouzí všelijaké chutě, 
ty gastronomické nevyjímaje. Možná 
i proto nám na zámku Karlova Koruna 
v Chlumci nad Cidlinou vycházejí vstříc 
nově se rodící tradicí Food Festivalu, 
který tak nabídne ochutnávku vybraných 
specialit lokálních kuchyní či pivovarů. 
Budete se tu mít... inu, jako na zámku.

STŘEDOEVROPSKÝ 
JAZZOVÝ MOST 
1. 5., Hradec Králové

Zatímco čtyři desetiletí byl první máj 
povinně slaveným Svátkem práce, 
v Hradci Králové je už drahně let první 
květnový den svátkem jazzu. Letošek 
nebude výjimkou, na Masarykově ná-
městí po roce své umění předvedou 
domácí i zahraniční interpreti. 

VELIKONOCE NA STATKU 
9. - 13. 4., Piletice

Pokud vás Velikonoce opravdu baví 
a toužíte se vydat proti proudu času za 
tradicemi tohoto období našich předků, 
není snad lepšího místa než Šrámkův 
statek v Pileticích. Co vás tu čeká? Vy-
zdobená roubenka, ukázky tradičního 
zdobení velikonočních vajíček a dalších 
lidových řemesel. Tak přijďte pobejt! 

Tipyjaro 2020 
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PEČENÍ CHLEBA 
23. 5., Sopotnice  

Vesnička na Orlickoústecku v turistické 
sezóně pravidelně ožívá pečením chleba, 
letos se tak poprvé stane 23. května. Tra-
dice sopotnického pečení je poměrně mla-
dá, vždyť chlebovou pec tu obnovili teprve 
před deseti lety, kdy ji postavili z 3000 pá-
lených cihel.

LETOHRADSKÝ 
VÍNOKOŠT
30. 5., Letohrad 

Toužíte ochutnat dobrá vína a na Mo-
ravu se vám nechce? Žádný problém, 
v Letohradě připravují už 7. vínokošt, 
který si vzal za cíl pozvednout estetic-
ké i kulturní vnímání veřejnosti ve vzta-
hu k vínu. A protože řeč je o skutečně 
noblesním nápoji, nelze jej degustovat 
jinde než na letohradském zámku.

GASTRONOMICKÉ  
SLAVNOSTI  
M. D. RETTIGOVÉ 
23. – 24. 5., Litomyšl

Kde jinde by se měly konat gastrono-
mické slavnosti než ve městě spoje-
ném s pramátí všech českých kuchařek 
M. D. Rettigovou. Ostatně proto nesou 
její jméno. A jaký je jejich leitmotiv? 
Vařit, servírovat a ochutnávat klasické 
recepty zpod vařečky Magdaleny Dob-
romily, ovšem v moderním hávu!

inzerce

Nabídka platí od 1. 2. do 30.4. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Akční nabídka 4 ks zimních pneumatik platí při závazné objednávce na nový vůz podle rozměru pneumatik v základní výbavě 
konkrétní verze vozidla. Nový Renault CAPTUR: spotřeba 4,7–6,2 (l/100 km), emise CO2 108–124 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci 
vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Zimní pneumatiky ZDARMA

SUV značky Renault
Renault CAPTUR
Nový

Renault doporučuje  , seznamka365.renault.cz

Dáme vám čas poznat Nový Renault CAPTUR, 
na 2 dny a 200 km

FRANCE CAR  Hradec Králové - Pardubice  francecar.cz

Tipyjaro 2020 
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Na doma i (na)ven

VÍNO BEZ ALKOHOLU 
A VÝČITEK

Plnohodnotné víno, přesto zcela bez alkoholu. 
Taková je řada Viante Vinařství Hruška. Vzniká 
z klasického tichého vína odstraněním alkoho-
lu ve vakuové komoře. Tak konečně připíjíme 
zdravě na zdraví! 

Viante Merlot rosé, Vinotéka u Mazlíka
179 Kč

MRAMOROVÝ PODTÁCEK

První máj – lásky čaj. Tenhle mramorový podtácek 
to letos v květnu řekne za vás a úplně beze slov. Je 
vyrobený z italského mramoru a na spodní straně je 
opatřen korkem. Součástí balení a ceny je i dárková 
krabička, takže odpadá i starost s balením. Nemáte 
vůbec zač!

Chaukiss, chaukiss.cz
179 Kč

KOUPELOVÁ BOMBA 
PEACHY 

Přes den už se to venku dá, rána a ve-
čery však ještě chladné bývají. Dopřejte 
si hřejivou vanu! Vězte, že s koupelový-
mi bombami značky Lush získá tenhle 
osvědčený relax úplně nový rozměr. 
Vyzkoušejte třeba jarní novinku Peachy. 
Tahle roztomilá bomba vyšumí v něžnou 
růžovou koupel se šťavnatou vůní gra-
pefruitů a davanové silice.

Lush, cz.lush.com
175 Kč

Tipy

Když jaro, tak jaro. S našimi tipy ho letos nejen přivítáte, ale i prožijete 
maximálně stylově. Máme něco pro nadšené milovníky outdooru 
i zapřisáhlé domomily. Tak hurá na to, je tu jaro!

POCHUTINY K VÍNU

Víno je skvělé samo o sobě, není ale na škodu zážitek z něj 
čas od času zvednout ještě o stupínek výš. Zkuste třeba vinné 
želé s příchutí hroznů nebo chilli – neobsahuje žádná „éčka“ 
ani konzervanty. Ruku do ohně dáme i za venkovskou vepřo-
vou paštiku, která je právem označována za delikatesu s pří-
vlastkem. Dobrou chuť!

Vinotéka u Mazlíka
info o ceně v obchodě

jaro 2020 
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PŘEDPLATNÉ NETFLIX

Podezříváte-li letošní jaro, že to s tím zahazováním zimníků a výletováním zase tak žhavé 
nebude, není nad to najít si domácí program do doby, než to venku bude se zárukou. 
K tomu se výborně hodí třeba předplatné streamovací služby Netflix, která od letoška 
mluví česky a nabízí tisíce pořadů. Podezříváte-li kromě jara ještě Netflix, máte prvních 
30 dnů na vyzkoušení zdarma.

Netflix, www.netflix.com/cz
199 Kč/měsíc

VESTA DELBERT

S jarními výlety není nač čekat, ovšem jaro 
není léto, a tak nezapomeňte na výhřevnější 
kousky výbavy, třeba zateplenou vestu 
od klasické značky skandinávské módy. 
Jen tak neprofoukne a navíc je ošetřena 
látkami, které zaručují její nepromokavost 
a zároveň nezatěžují životní prostředí. 
Příroda vám na výletě určitě poděkuje.

Pinewood, www.northstyle.cz
2 065 Kč

SLUNEČNÍ BRÝLE WINGS II

Letošní jarní slunko vás v očích jen tak 
nepolechtá, protože trendy sluneční brýle 
vzor 2020 jsou pořádně velké. Ostatně proč 
ne, to už tu dlouho nebylo! A jaké si vybrat? 
Chybu jistě neuděláte s legendární značkou 
Ray-Ban a konzervativním koňakovým 
tónem brýlí, který bude dobrou protiváhou 
jejich maxi rozměru.

Ray-Ban, www.aboutyou.cz
4 499 Kč

Tipy

DRON DJI MAVIC MINI FLY 
COMBO

Nová hračka, parťák na výlety, vaše třetí 
oko. To všechno je špičkový dron, osazený 
2,7K Quad HD kamerou, který můžete poslat 
na lov záběrů až čtyři kilometry daleko. Po 
celou dobu ho budete mít pod kontrolou 
díky propracované mobilní aplikaci, která 
vám navíc umožní ovládat pořizování 
záběrů. A víte co? Váží pouhých 249 gramů. 
Tak na to myslete, až budete žasnout nad 
těmi úžasnými fotkami. 

DJI, www.alza.cz
13 290 Kč

POLOBOTKY BASILEO COMFORT

Pokud skočit rovnýma nohama do nové sezony, tak 
ve stylových polobotkách. A protože jarní dobrá 
nálada nás čas od času vytáhne i na procházku, musí 
být nejen náležitě originální, ale i pohodlné. Sáhněte 
proto po atraktivním modelu značky, která je doslova 
symbolem snoubení komfortu s designem.

Bugatti, www.zalando.cz
2 200 Kč

jaro 2020 
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Pro ženy jsme opět připravili oblíbené 
Dámské jízdy. Kromě předpremiéry filmu 
si užijí welcome drink, doprovodný pro-
gram, ochutnávky a dárečky v tombole. 
Začátkem března bude první jarní Dámská 
jízda spojená s filmem 3Bobule (premiéra 
10. 3.) a na konci potom s filmem Štěstí je 
krásná věc s Petrou Hřebíčkovou a Kar-
lem Zimou v hlavních rolích. Výhra balíku 
peněz v loterii člověku rozhodně změní 
život. Otázkou je jak…V dalších rolích uvi-
díte například Jana Dolanského, Marka Ta-
clíka, Ondřeje Pavelku, Markétu Hrubešo-
vou, Ester Gaislerovou nebo Jana Ployhara 
(premiéra 31. 3.).

Ani letos jsme nezapomněli na děti, hned 
na začátku března uvedeme v rámci Dět-
ské neděle nový film studia Disney/Pixar 
Frčíme (předpremiéra 1. 3.). Na konci břez-
na nás pak čeká ještě jedna, a to s filmem 
Králíček Petr bere do zaječích (premié-
ra 29. 3.). Další Dětskou neděli pořádáme 
v CineStaru 24. 5. s oblíbeným snímkem 
SpongeBob ve filmu: Houba na útěku. Sa-

Možná začnu tentokrát trochu vážně, ale 
snímek V síti zkrátka musím zmínit. 3 he-
rečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 poten-
ciálních sexuálních predátorů. Radikál-
ní experiment otevírá tabuizované téma 
zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé 
herečky s dětskými rysy se vydávají na so-
ciální sítě, aby v přímém přenosu prožily 
zkušenost dvanáctiletých dívek online. Ve 
věrných kopiích dětských pokojů chatují 
a skypují s muži, kteří je na internetu aktiv-
ně vyhledali a oslovili. Film Barbory Chalu-
pové a Víta Klusáka je opravdu unikátní do-
kument, který by měli vidět všichni rodiče 
a samozřejmě také všechny děti od 12 let. 
V multikině uvedeme dvě verze, jedna bude 
uzpůsobena pro školy. Premiéru měl sní-
mek 27. 2. a těší se vysokému hodnocení od 
laické i odborné veřejnosti. 

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě 
multikin CineStar

Tipy

Jaro na (kino)plátně
Letos jsme si venku zimy moc neužili a hle - už je tady jaro! Kromě vycházek do přírody a práce na zahrádkách je potřeba 
se taky odměnit a zajít večer do kina. A co jsme pro vás v multikině CineStar v Hradci Králové připravili? Je toho opravdu 

dost, ostatně jako každé jaro.

mozřejmě, jak už jste zvyklí, u všech těchto 
akcí chystáme bohatý doprovodný pro-
gram plný her, soutěží a dárků pro děti.

Studio Disney pokračuje v oživování ani-
movaných filmů. Letos tak například uve-
deme legendární příběh Mulan. Ten roz-
hodně doporučuji, je vizuálně překrásný 
a není jen pro děti. Jestli máte rádi film Klan 
létajících dýk, Mulan si zamilujete (premi-
éra 26. 3.).

V síti, distributor: Aerofilms

Mulan, distributor: Falcon

jaro 2020 
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inzerce

Kam: Za úsměvem na dětských tvářích

Denise Bragagnolo, 
patronka Nadačního fondu Radost dětem

Každý máme v životě motivaci, která nás žene k vysněnému cíli. 

*Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu. 
Hyundai i10 – kombinovaná spotřeba: 4,2–4,9 l/100 km, emise CO2: 97–113 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

A na této cestě potřebujeme někoho, na koho se můžeme spolehnout v každý okamžik, v každé zatáčce. Proto k vám přijíždí nový velký vůz 
ve své kategorii Hyundai i10 s bezpečnostním asistentem jízdních pruhů a brzdovým asistentem zabraňujícím čelní srážce. 

Protože někdy i zdánlivě malá věc dokáže udělat v životě velkou změnu.

  www.hyundaihk.czHYUNDAI Hradec s .r.o.          
Bratří. Štefanů 978, 500 03 Brno

Již od 219 990 Kč*

Hyundai prémie 40 000 Kč

Nový Hyundai i10

Mějte velké cíle
 Za úsměvem na dětských tvářích

Denise Bragagnolo, 
patronka Nadačního fondu Radost dětem

Každý máme v životě motivaci, která nás žene k vysněnému cíli. 

Mějte velké cíle

03986_Hyundai_MejteVelkeCile_A5_Horiz_Dealer_V01.indd   103986_Hyundai_MejteVelkeCile_A5_Horiz_Dealer_V01.indd   1 23.01.20   12:0923.01.20   12:09

Film, který si určitě nesmíte nechat na jaře 
ujít, je počin režisérky A. Holland Šarlatán, 
který se těší přesahu mimo Českou repub-
liku a má rovněž festivalovou ambici. Příběh 
je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana 
Mikoláška, na kterého se v průběhu několika 
desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisí-
ce lidí ze všech společenských vrstev včet-
ně nejvýznamnějších osobností politického 
i kulturního života. Mikolášek je člověk bez 
odborného lékařského vzdělání, ale s ne-
všedním a nevysvětlitelným nadáním dia-

Tipy

gnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, 
se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho 
mimořádné schopnosti jsou však vykoupe-
ny bojem s vlastními démony. Film byl uve-
den v rámci Berlinale a v hlavních rolích se 
představí Ivan Trojan, Josef Trojan a také 
vynikající Juraj Loj (premiéra 26. 3.).

Jmenuji se Bond, James Bond. Nová bondov-
ka s názvem Není čas zemřít vtrhne do kin 
8. 4. a v hlavní roli se objeví opět, ale ten-
tokrát naposledy, Daniel Craig. Titulní píseň 

k filmu nazpívala Billie Eilish, čerstvá drži-
telka několika Grammy a myslím si, že se jí 
to skutečně povedlo. Ostatně ani na fanouš-
ky komiksu jsme letos nezapomněli! První 
marvelovku Black Widow můžete vidět už 
30. 4. se Scarlett Johansson v hlavní roli.

Nerad bych vynechal ještě nový film v režii 
Ondřeje Trojana a z pera Petra Jarchov-
ského - Bourák. V hlavní roli uvidíte Ivana 
Trojana, Jiřího Macháčka nebo Kristýnu 
Bokovou. Film už jsem měl možnost vidět 
v hrubém střihu a vřele ho doporučuji. Je 
skvělý, jiný a navíc se skvostnou hudbou 
v podání Matěje Rupperta. Takový Tarantino 
severních Čech. (smích) Gangsterská čer-
ná romantická hudební komedie o tom, co 
všechno může způsobit jedna letní bouřka, 
jedna městská vyhláška, sada golfových holí, 
rock and roll a jedna hodně naštvaná dcera! 
Možná, že se zasmějete a pokud na to máte 
žaludek, třeba si i zatancujete. Film bude 
v Hradci pravděpodobně uveden s hereckou 
delegací. Jak jsem sliboval, je toho dost! Přeji 
vám parádní podívanou a nezapomeňte, že 
online vstupenky do CineStaru jsou vždy 
levnější. Hezké jaro! 

Tomáš Volt

Šarlatán, distributor: CinemArt
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Východočeská 
abeceda

Po více než třech letech znají Quartier už nejen v Hradci Králové, ale i v Pardubicích a také na dalších místech obou 
našich východočeských krajů. Známe ale my sami dobře východní Čechy? Známá moudrost praví, že to nejzajímavější 
na člověka vůbec nemusí čekat daleko od domova, ale stačí se často rozhlédnout a učiněné skvosty máte doslova na 
dosah ruky. Proto jsme sobě i vám připravili k třetím narozeninám Quartieru Východočeskou abecedu – začali jsme 
vloni v září, pokračovali v prosinci a dnes, už potřetí, pro vás máme dalších osm zajímavostí a míst, o kterých jste dost 

možná dodnes neslyšeli, ale která rozhodně stojí za návštěvu.
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N – NASAVRKY

V Železných horách, kde se východní 
Čechy začínají zdvihat ve Vysočinu, na-
jdeme nejvíc památek na dávné keltské 
osídlení v celém našem regionu. Srdcem 
Země Keltů, jak zdejší nadšenci pojme-
novali projekt spojující památná místa 
osídlení našich předků, je skanzen v Na-
savrkách, vystavěný podle oppida – kel-
tské vesnice z doby asi prvního století 
před naším letopočtem. Najdete tu stav-

by hospodářských budov i obydlí, které 
pravidelně ožívají při akcích zaměřených 
na popularizaci témat spojených s Kelty. 
A co dále v Zemi Keltů navštívit? Přímo 
ze skanzenu dojdete k pozůstatkům dáv-
ného keltského oppida v obci Česká Lho-
tice, zaujme vás hlavně mohutný ochran-
ný val. Keltskou spiritualitou je naplněn 
také kamenný kruh s překrásným výhle-
dem na údolí Debrného potoka.

O – OZDOBY

Možná si je vybavíte z Vánoc vašeho dět-
ství – perličkové ozdoby, které svoji blyš-
tivou krásou zdobily vánoční stromek 
v nejedné domácnosti. Jejich domovem 
jsou Krkonoše a Podkrkonoší, kde tradi-
ce výroby perličkových vánočních ozdob 
sahá až do 19. století. Samotné perličky tu 
skláři vyráběli samozřejmě už dřív, tvo-
řili z nich zejména bižuterii, ale příchod 
zvyku zdobení vánočních stromků to měl 
změnit. Skláři v Poniklé i v dalších vesnič-
kách využili nové módy a začali perličky 
navlékat na drátky a z těch pak tvarovat 
všechno, co dovedli – hvězdy, košíčky, 
vějířky, ale také lokomotivy, pavoučky, 
kočárky nebo letadla. Za vánoční nádhe-
rou můžete do Poniklé vyrazit po celý rok 
– ve firmě Rautis, která na tradici výroby 
perlových ozdob navázala, pořádají ex-
kurze každý den.

P – PETROF
Když bylo Antonínu Petrofovi 17 let, vydal se 
ze svého rodného Hradce Králové na zku-
šenou ke strýci do Vídně, který tam vyráběl 
klavíry. Když se vrátil zpátky domů, dozrá-
lo v něm rozhodnutí začít s jejich výrobou 
přímo v Hradci Králové. Svůj první klavír 
zhotovil v roce 1864. Začátky byly těžké, za 
první rok nevznikly víc než čtyři nástroje. 
Další léta a desetiletí však byla podstatně 
úspěšnější, klavíry a pianina značky Petrof 

si začaly vydobývat prestižní pozici mezi 
výrobci hudebních nástrojů. Společnou 
pobočku s Petrofem otevřela v Londýně 
dokonce i světoznámá značka Steinway. 
Slibný rozjezd přibrzdilo až znárodně-
ní firmy v roce 1948. Do rodinných rukou 
se továrna vrátila až na přelomu tisíciletí, 
v současné době ji vedou společně V. a VI. 
generace rodiny Petrofových.

Tipy

foto: Jaromír Zajíček

jaro 2020 
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Q – QUARTIER

Náš Quartier je prvním lifestylovým maga-
zínem, který vzniká ve východních Čechách 
pro Východočechy, ale nejen o Východo-
češích a východních Čechách. Vybíráme to 
nejlepší, nejaktuálnější i nejprověřenější ze 
světa kultury, společnosti, módy, umění, 
životního stylu, zdraví, krásy, sportu a byz-
nysu v regionu i jinde. První Quartier vyšel 
v září 2016 a od té doby vám čtyřikrát ročně 
nabízíme 112 stran atraktivního čtení s důra-

zem především na rozhovory s osobnostmi 
obou krajů, podnikatelské příběhy, tipy pro 
každé roční období i čistě lifestylová témata, 
která rezonují i daleko za hranicemi naše-
ho regionu. Chceme popularizovat obecně 
prospěšné projekty, zasloužilé i začínající 
tvůrce a podnikatele a také poskytovat pro-
stor okrajovým žánrům a oblastem spole-
čenského života.

R – RÝBRCOUL

Krakonoš potáhne z fajfky, pohladí si pl-
novous a, opírajíc se o sukovici, vyrazí se 
sojkou na rameni přes hřebeny. Scéna jak 
vystřižená z Krkonošských pohádek, kte-
rými se definitivně v povědomí usadila 
dobrácká podoba vládce nejvyšších čes-
kých hor. Věděli jste však, že jméno mu dal 
až V. K. Klicpera a že dříve míval o pozná-
ní drsnější vizáž a renomé? Původně totiž 
Krkonoším vládl Rübezahl, chcete-li Rýbr-

coul, horský duch, který podle nejstarších 
příběhů poutníky dokonce zlomyslně svá-
děl z cest. Později je už líčen jako ochrán-
ce všeho živého a vládce počasí, který 
špatné chování trestá hromy a blesky, za-
tímco dobré chování odměňuje zdánlivě 
bezcennými dary, jež se později proměňují 
v zlato. A jak vypadal? Jeho nejstarší do-
chovanou podobu z 16. století znázorňuje 
socha na kruhovém objezdu v Trutnově.

Ř – ŘÍŠE KAČENKY
Jako mají Krkonoše svého vladaře v Kra-
konošovi, není prázdný ani trůn vládce 
Orlických hor. Či spíše vládkyně. Kam oko 
z Velké Deštné dohlédne, rozkládá se Ka-
čenčina pohádková říše. Podle pověstí je 
Kačenka milá, půvabná dívka, dobrotivá 
a spravedlivá jako sama horská příroda. 
S Krakonošem má společné to, že poctivé 
a chudé horaly odměňuje, kdežto povale-
če a nepoctivce trestá. Pohádkové příběhy 
o Kačence a událostech z její horské říše 
nejsou však zaklety jen do stránek knih. Už 
od roku 2003 putují návštěvníci Orlických 
hor po Kačenčině pohádkové říši a cestou 
sbírají razítka do vandrovní knížky. A kudy 
že putování vede? Z Olešnice přes Sedlo-
ňov, Deštné a Zdobnici až do Říček, Rokyt-
nice a Bartošovic.

Tipy

foto: Jan Ježek

jaro 2020 
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S – SANTINI

Říká se, že žádná jiná umělecká činnost se 
do tváře naší země nepropsala tolik, jako 
barokní stavitelství. A skutečně – baroko 
dalo noblesu městům, důstojnost vesnicím 
a zvláštní harmonii krajině. Mezi barokními 
staviteli, kteří ovlivnili města, venkov i kra-
jinu zároveň, hraje nezpochybnitelný prim 
Jan Blažej Santini-Aichel. Ve východních 
Čechách je Santiniho jméno spojováno s ně-
kolika stavbami, ovšem jen jedno jeho zdejší 
dílo je skutečnou korunou města i okolní 
krajiny. Zámek Karlova Koruna v Chlumci 
nad Cidlinou Santini projektoval na začát-
ku 20. let 18. století pro hraběte Františka 
Ferdinanda Kinského. Stavba samotná má 
podivuhodnou dispozici, založenou na do-
konale vymezeném půdorysu paprsčité 
centrály – ke střednímu dvoupatrovému 
válcovému jádru přiléhají tři patrová boční 
čtvercová křídla. 

Š – ŠEBRLE

Když malý Roman Šebrle ve svém rodném 
Lanškrouně poprvé obul tenisky a rozběhl 
se, bylo ještě daleko k olympijským medai-
lím. Nejdřív to vypadalo, že z něj vyroste 
fotbalista – kopané se věnoval až do svých 
devatenácti let. Ovšem už v šestnácti začal 
s atletikou v TJ Týniště nad Orlicí, později 
pokračoval v Pardubicích a nakonec za-
kotvil v Dukle Praha. První velkou zlatou 
medaili přivezl z univerziády v roce 1997. 
Od roku 2000 začalo být mezi sportovní 
fanoušky jméno Romana Šebrleho jedním 
z nejskloňovanějších. Jedenáct let držel 
světový bodový rekord v desetiboji, sbí-
ral medaile na olympijských hrách, mist-
rovstvích světa, Evropy i České republiky. 
V roce 2013 ve svých 39 letech ukončil ka-
riéru a začal se věnovat golfu.

Emil Stelinger

Tipy

foto: Michael Steele
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Soutěž s 
Velká jarní soutěž je tu!  

Vyfoťte se, jak si užíváte jaro s aktuálním číslem Quartieru, 
pošlete nám snímek do zprávy na Facebooku či Instagramu 

nebo ho postněte veřejně a označte hashtagem 
#jarosQ a vyhrajte!

VÝHRA:
Dárkový poukaz na kompletní oční vyšetření v některém 

ze 7 pracovišť Visus ve východních Čechách.
Vhodné pro nositele brýlí i kontaktních čoček.

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. 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. 

Tak neváhejte, čtěte a cvakejte.  
Soutěž končí v neděli 31. 5. 2020.

Královské jaro přeje vaše redakce.

Ve spolupráci s očními lékaři sítě Visus & Esvis pečujeme o zdravý zrak Východočechů!
@quartiermagazin

#jarosQ

www.esvis.cz

722 944 821

777 163 741

494 323 737

777 163 788

722 949 811

722 947 935

722 945 027
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Královské jaro přeje vaše redakce.

Chcete být vidět v příštím vydání Quartieru? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz

Oheň, pot 
a kouř 
Kralujte letošní 
grilovací sezoně

Dokonalá 
dovolená doma

Tipy, jak si užít nezapomenutelný relax 
a neopustit východní Čechy

Léto  
s kovbojem 

aneb Farmářem 
na prahu dvacátých let

Na to se 
napijem! 

Pivní mapa našeho regionu 
- kam za pivem jako křen?

očekávejte začátkem června



Zámecký catering 
cateringové služby

info@zamecky-catering.cz 
www.zamecky-catering.cz

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

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

ARROWS advisory group
komplexní právní služby

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

DWSolution s.r.o. 
Doors & Windows solution

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

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

V PARDUBICÍCH: AMSalon - Smilova 308 • Café Bajer - Tř. Míru 763 • Cross Café - Tř. Míru 110 • Čokoláda Café Bajer - Zelenobranská 2 • Dapi - 
Třída Míru 71 • Elektro Vlášek - Pernerova 2802 • Fine Fitness - Jindřišská 276 • France Car - Dražkovice 156 • Galerie města Pardubic - Příhrádek 5, 
Pardubice I - Zámek • Krajská knihovna v Pardubicích - Pernštýnské nám. 77 • Mlsoun Pardubice - Smilova 337 • Pekárna Optimista - Automatické 
mlýny • Perník Janoš - Věry Junkové 306 • Boutique Paradis Fashion - Sladkovského 767 • Prosekárna - Třída Míru 420 • ProSpánek - S. K. 
Neumanna 2869 • Východočeské muzeum v Pardubicích - Zámek č.p. 2

NA DALŠÍCH MÍSTECH VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH: Infocentrum Revitalizace Kuks - Kuks 72 • Restaurace Baroque - Kuks 57 • Baroque 
ve dvoře - T. G. Masaryka 80, Dvůr Králové nad Labem • Baroque dvoreček - Revoluční 79, Dvůr Králové nad Labem • Baroque u tří růží - Růžová 2, 
Broumov • Oční klinika Visus - Manželů Burdychových 325, Červený Kostelec; Pulická 99, Dobruška; Pod Branou 331, Kostelec nad Orlicí; Němcové 738, Náchod; 
Dobrušská 356, Opočno; 17. listopadu 291, Police nad Metují; Bratří Čapků 773, Úpice • CAFE 59 ® - Tyršovo nám. 299, Choceň • Café Orangerie - Pražská 1, 
Chlumec nad Cidlinou • Národní památkový ústav Josefov - Okružní 418, Jaroměř, Josefov • Salon Visage  - Jiřího Šlitra 1766, Rychnov nad Kněžnou 

Kde najdete 

Studio La Vital
květinové studio

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

Jakub Misík
svatební, portrétní 

a reportážní fotograf

tel.: 604 780 622, www.jakubmisik.cz

Zámek Dobřenice
Místo pro vaši svatbu

Dobřenice 7, 603 143 199
www.zamekdobrenice.cz

NAVITAS CZ
grafické studio

Piletická 523, Hradec Králové
www.navitascz.cz

Kristýniny šaty
svatební salon

Štverákova 2777/22, Praha 9 - Horní Počernice
www.kristyninysaty.cz



Masarykovo náměstí a Švehlova ulice 321, Hradec Králové

www.topstyl.cz

dámský a pánský boutique



PRÁVO & DANĚ

P O R A D E N S T V Í

HRADEC KRÁLOVÉ      KLICPEROVA 1      WWW.ARWS.CZ

ARROWS

DOPORUČOVANÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 2015-2019


