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Léto je, když si můžete jen tak lehnout do trávy a po očku sledovat padající perseidy.

Léto je, když snídáte, obědváte i večeříte venku.

Léto je, když vám kapky vlahé vody kloužou po pokožce, kdykoli jen chcete.

Léto je právě teď a tady – tak si ho vychutnejte plnými doušky! Načerpejte z dlouhých slunečných dnů a ještě 
delších hřejivých večerů energii na zbytek roku. Obejměte nejoptimističtější období roku a vnímejte ho každým 
kouskem těla i duše. Ze srdce doufáme, že Quartier vám přitom bude tím nejlepším společníkem. Ať už se 
chystáte za dalekou exotikou nebo na chalupu k rybníku, v rukou třímáte 112 stran inspirace, tipů, rozhovorů 
a zajímavostí z našeho regionu. Začtěte se a svezte se s námi na letní retro vlně, zamilujte se na první sousto 
nebo pociťte vítr ve vlasech.

Přejeme vám, abyste letošní léto chytli, nepustili a užívali si ho všemi smysly. Protože jen tak ve vás bude žít, až 
se začnou dny krátit a rána povážlivě chladnout… ale o tom zase jindy.

Slunečné léto plné zážitků vám přejí

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky

Michaela Zumrová
šéfredaktorkaQ
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jsem si postříhala, připravila a v 19 hodin 
odmoderovala. Vzpomínám si, že když jsem 
pak přešla do České televize a chtěla točit 
jednu reportáž denně, měli mě za blázna 
a workoholičku v jednom. Dnes už je to ale 
i tam samozřejmě úplně jiné.
M: Je pravda, že když jsem přecházel z Hrad-
ce do Prahy a začal pracovat na Nově, bylo 
to, jako když odejdete z rodinné manufaktu-
ry do továrny na zábavu. Obrovské budovy, 
velká studia a pochopitelně delší a složitější 
procesy. Ale přesně jak říká Dana, mojí vel-
kou výhodou bylo, že jsem díky práci pro to 

malé studio uměl všechno. Prošel jsem si 
v televizi vším možným od technika po ka-
meramana. Byl jsem naprosto multifunkční 
stejně jako moji kolegové, kteří šli na Novu se 
mnou a okamžitě se tam chytli. Mám radost, 
že většina z nich je mými kolegy dodnes a tu 
televizní pouť sdílíme společně už více než 
dvacet let.

Ona televizní pouť je přitom u vás 
obou dost pestrá. Dana moderovala 
mimo jiné hlavní zpravodajskou relaci 
na Primě, odpolední zprávy na Nově 
a dodnes spolupracuje s Českou tele-
vizí. Vy jste zase 12 let strávil na Nově 
a nyní vedete O2 TV Sport. Jaké to pro 
vás byly přechody?

Vraťme se na chvíli do dob, kdy jste 
začínali. Devadesátky jsou považo-
vány za zlatou éru médií a je to také 
éra TV Galaxie – historicky třetího 
televizního kanálu v republice, který 
vysílal z Hradce Králové, a kde jste se 
také poprvé potkali. Jak na tu dobu 
vzpomínáte?
M: Když jsem v médiích v 90. letech začí-
nal, placená televize byla scifi, ale na druhou 
stranu se o to víc pracovalo v regionech. 
Vznikala malá televizní studia, jako právě 
Galaxie, která vyráběla pořady pro ty velké 
televize v Praze – Novu, Primu. Právě Hradec 
byl mezi nimi hodně vidět, protože pro nás 
pracovaly, nebojím se říct, současné legendy 
české žurnalistiky. Byla to tehdy taková jejich 
líheň. Galaxií prošel mimo jiné Vašek Mora-
vec, Nora Fridrichová, Honza Tuna, Martin 
Krpač, Jarda Chalabala, Mirek Vaňura, Jarda 
Dědič nebo Šárka Holemanová (Kubelková). 
Konkrétně Vaška Moravce jsme de facto ob-
jevili, jeho pořad Otázky a odpovědi se nejpr-
ve vysílal u nás. Do Hradce díky tomu jezdili 
politici z celé republiky – i Miloš Zeman ještě 
coby premiér. Dana už v té době moderovala 
naši regionální zpravodajskou relaci, která se 
na Galaxii každý večer vysílala.
D: Byla to úžasná škola, kterou si dnešní elé-
vové v televizi vůbec nedokážou představit. 
Tehdy jsem byla nejen moderátor, ale záro-
veň editor i redaktor zpráv. Ono vůbec celé 
mé tehdejší pracovní nasazení bylo hodně 
intenzivní – od pěti do devíti jsem vysíla-
la ranní blok v Českém rozhlase, pak jsem 
šla na poradu do TV Galaxie, odkud jsme se 
s kolegy rozjeli po regionu natáčet reportá-
že. Když jsem se odpoledne vrátila, všechno 

M: I když je to v rámci jedné profese, je to 
pokaždé velká změna. Když jsem končil na 
Nově, procházel jsem si malou krizí a byl 
rozhodnut, že z televizního prostředí na-
dobro odejdu. Odstěhoval jsem se do Kr-
konoš a vysnil si, že tam budu provozovat 
penzion. Vydrželo mi to přesně půl roku. Mě 
televize opravdu baví, jak jednou začnete, 
úplně jí propadnete. Hodně ale záleží, jaké 
lidi máte kolem sebe. V televizi to bez nich 
nejde a jen když máte kvalitní lidi, můžete 
dělat kvalitní obsah. Když jsem tedy po té 
půlroční pauze přišel na O2 TV Sport, řada 
mých bývalých kolegů z Novy neváhala pře-
jít taky. Sice na mě pak byli na Nově trošku 
naštvaní, že jsem jim trochu rozebral redak-
ce, ale nakonec to osud zamotal tak, že jsme 
spolu zase na jedné lodi, protože máme stej-
ného majitele. Byla to obrovská zkušenost 
po všech stránkách.
D: On ten náš mediální rybníček je vlastně 
strašně malý, takže ty přechody jsou svým 
způsobem přirozené, i když je pravda, že dřív 
to zvykem vůbec nebylo. Konkrétně u nás 
moderátorů se vůbec nenosilo, abychom 
se houfně přesouvali mezi stanicemi. Když 
jsem končila na Nově a chtěla jít na Českou, 
chvilku trvalo, než to bylo možné. Dnes jsem 
šťastná, že už jsem svým vlastním pánem 
a nic podobného dávno nemusím řešit.

Angažmá v České televizi pro vás při-
tom bylo zlomové období, právě tam 
jste se seznámila s Přemkem Podla-
hou, točila Receptář prima nápadů, 
poté pořad Polopatě, a de facto tak 
odstartovala svou budoucí dráhu za-
hradní architektky.

V mládí chtěli být lékaři, osud je ale zavál do televizních vod. Co ještě spojuje rodačku z Jablonce nad Nisou a někdejší 
dobře známou tvář televizního zpravodajství Danu Makrlíkovou s Hradečákem Markem Kindernayem, který stál u zrodu 
nejúspěšnějších soukromých sportovních kanálů v tuzemsku? Láska ke Krkonoším, golfovým přenosům, anebo možná 

fakt, že na náhody nevěří.

Osobnosti čísla

DANA MAKRLÍKOVÁ & MAREK KINDERNAY:

Když je 
v tom rajc

„Jsem takový extrovert 
z povolání.“

léto 2021
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D: Kdysi jsem jako mladá holka byla u astro-
ložky a ta mi předpověděla, že kolem třiceti 
najdu práci, kterou budu milovat, budu psát 
knihy a lidi mě budou poznávat na ulici. Mně 
bylo tehdy sotva dvacet, studovala jsem prv-
ní vysokou školu, kde jsem se vyloženě trápi-
la, nešel mi sloh a větší společnost mi vadila. 
Takže jsem se tomu samozřejmě od srdce 
zasmála. Teď s odstupem času na to ale často 
myslím, protože se to vlastně všechno stalo. 
S Přemkem jsem se potkala úplnou náhodou 
v maskérně, slovo dalo slovo, on zjistil, že 
mám byt plný květin, a natočil se mnou prv-
ní reportáž. Postupně mě přesvědčil, abych 
šla studovat zahradnictví na zemědělskou 
univerzitu, a do toho přišla kolegyně z Primy 
Štěpánka Duchková, že chce navrhnout za-
hradu, a najednou bum – založila jsem firmu 
na realizaci zahrad. Všechno to do sebe za-
padlo. Takže za setkání s Přemkem jsem ne-
skonale vděčná, on a Štěpánka stáli na tom 
pomyslném startu, a i díky nim jsem dneska 
tam, kde jsem.

Přitom se říká, že nejhorší je praco-
vat pro rodinu, známé nebo kamará-
dy. Jaká byla spolupráce se Štěpánkou 
Duchkovou?
D: To se říká a normálně bych vám dala za 
pravdu, ale u Štěpánky to neplatilo. Tenkrát 
mi přinesla návrh své budoucí zahrady od 
zahradního architekta s tím, že se jí to moc 
nezdá. Nabídla jsem se, že jí udělám svůj ná-
vrh, ten se jí líbil, a tak se z mé dlouholeté 
dobré kamarádky stala i první a dlouhole-
tá zákaznice. Každý rok jí na zahradě něco 
změním, upravím, přehrabu. Je už zvyklá 
a nebrání se.

Postupně jste se tedy ve prospěch 
vlastního podnikání z mediálního svě-
ta začala stahovat, v současné době vás 
diváci mohou na obrazovkách potká-
vat už jen prostřednictvím nedělního 
pořadu Polopatě. Nechybí vám to?
D: Chybí mi adrenalin živého vysílání, kte-
ré je speciální a svým způsobem extrémně 
návykové. Je v tom takový zvláštní rajc. Když 
natáčím Polopatě nebo svůj nový pořad 

o zahradách, který se začne vysílat v září, je 
to tzv. „mazací“, a to není úplně ono. Jinak já 
kameru miluju a jak už řekl Marek, jak jed-
nou pracujete v televizi, tak tomu propadne-
te a vždycky se vám bude stýskat.

Kameru milujete, ale v jednom z roz-
hovorů jste přiznala, že jste introvert 
a nemáte ráda pozornost.
M: Dana a introvert? Tak s tím nemůžu sou-
hlasit. (smích)
D: Marku, v tu dobu jsi mě sice ještě neznal, 
ale v 17 letech jsem se styděla jít si i jen něco 
koupit do krámu, protože bych musela na 
někoho promluvit. Maminka proto vymys-

lela, že mě přihlásí do soutěže Miss, abych 
se „otrkala“. Tak jsem šla u nás v Jablonci na 
casting, soutěž vyhrála a posléze se dostala 
i do celorepublikového finále. Tam mi řekli, 
že umím dobře mluvit, ať to zkusím v tele-
vizi. Měla jsem odjakživa hroznou trému, ale 
okolí si myslelo, jaký jsem suverén. Věkem 
se to asi změnilo, dneska už jsem hlučná 
a pozornost vyžaduji. Když mě vezmete do 
společnosti, odmoderuju cokoli a vůbec mi 
nebude vadit, že jsou kolem davy lidí, jakmi-
le ale odložím mikrofon, schovám se v rohu 
a budu doufat, že mě tam nikdo nenajde. 
Jsem takový extrovert z povolání.
M: Vidíš a já si živě pamatuji, když jsi přišla 
do Galaxie a moderovala svoji první zpravo-
dajskou relaci, udělala jsi to „z první“. Jako 
bys naživo hlásila zprávy celý život.
D: Ale srdce jsem měla v kalhotách.

Marku, vy jste Hradečák, Dana se na-
rodila v Jablonci. Oba vás práce zavála 
především do Prahy, potažmo do celé 
republiky. Vracíte se ještě někdy do 
svých „rodných hroud“?

M: Už 12 let jsou mým domovem Krkonoše, 
ale Hradcem pravidelně projíždím a mám 
tam spoustu kamarádů i část rodiny. Hradec 
bude vždycky srdcovka. A jak už jsem říkal, 
aby se mi po něm tolik nestýskalo, vytvořil 
jsem si díky kolegům takový „hradecký os-
trov“ v Praze.
D: Já jsem v Hradci žila 11 let a kousek od 
něj bydlí můj bratr s rodinou. Maminka žije 
v Kozákově u Turnova, kam jezdím každý 
týden, ale jinak taky utíkám do hor. Do Špin-
dlerova Mlýna, do Pasek nad Jizerou a do 
Harrachova.

Měli jste už v mládí mediální ambice, 
nebo to byla jen shoda náhod?
M: Je to zvláštní, ale už odmalička jsme si 
s kamarádem hráli na sportovní komentá-
tory. Cestou ze školy jsme byli schopní ima-
ginárně odkomentovat klidně celou olympi-
ádu. Přiznám se ale, že když jsem v Hradci 
studoval gympl, měl jsem o své budoucnosti 
úplně jinou představu. Chtěl jsem se stát lé-
kařem a tři roky se neúnavně hlásil na medi-
cínu. Jenže mi nebylo přáno a napotřetí jsem 
si řekl, že stačilo, a přihlásil se na brigádu do 
hradeckého studia – tehdy ještě Václava Pat-
ky – VideoPuls. To byla vlastně úplně první 
televize, ve které jsem pracoval. Vznikla 
v bývalém kině a já v ní začínal jako technik. 
Tehdy se nám o nějaké digitální technologii 
ani nesnilo, nosil jsem pěkně třicetikilovou 
kameru, točil jsem na pásky, tahal kilometry 
kabelů. Pak jsme se s bráchou osamostatnili, 
přišla Galaxie, pak Galaxie Sport a u sportu 
už jsem pak zůstal celých těch 20 let.
D: Já chtěla být jako malá taky lékařka, při-
pravovala jsem se na to intenzivně na gym-
plu do třeťáku. A stejně jako Marek komen-
toval, tak já si jako malá holka malovala, ale 
zásadně jen kytky a domy. To jsem si ale taky 
uvědomila až zpětně. V 18 jsem si najednou 
umanula, že se stanu právničkou, jenže na 
práva jsem se nedostala. Vzali mě ale na ar-
chitekturu na ČVUT, kam jsem odmítla na-
stoupit. Přitom teď se živím „malováním“, 
– návrhy a realizacemi domů i zahrad. Člo-
věka to vlastně odmalička instinktivně vede, 
jenom se ten svůj vnitřní hlas nesmí pořád 
snažit umlčet.

A co oblast PR, čtyři roky jste praco-
vala jako mluvčí Českého telekomuni-
kačního úřadu.
D: Tam jsem nastupovala jako jejich první 
tisková mluvčí v historii u příležitosti startu 
digitalizace televizního vysílání. Díky tomu 
jsem zjistila, že práce v úřadu pro mě není. 
PR práce sice byla velmi zajímavá, ale ta 
úřednická zase velmi nezajímavá. Potřebuji 
být v běhu, pořád něco dělat, a ne vysedá-
vat v kanceláři. Daleko zábavnější bylo, když 

Osobnosti čísla

„Odmalička vás to instinktivně 
vede, jenom se svůj vnitřní hlas 

nesmíte snažit umlčet.“

léto 2021



Dana Makrlíková

Narodila se 8. dubna 1975 
v Jablonci nad Nisou.

Vystudovala Technickou 
univerzitu v Liberci a Českou 
zemědělskou univerzitu v Praze.

Moderovala zprávy na TV 
Galaxie, na Primě i Nově 
a dodnes spolupracuje s Českou 
televizí na pořadu Polopatě, který 
sama vytvořila. Vede vlastní firmu 
na realizaci zahrad Zahrady od 
Dany.

Ve volném čase ráda lyžuje, 
běžkuje, jezdí na kole a hraje golf.



Marek Kindernay

Narodil 3. 11. 1972 v Hradci 
Králové.

Absolvoval hradecké Gymnázium 
J. K. Tyla a studoval také 
Žurnalistiku na Univerzitě 
Palackého v Olomouci.

Začínal v roce 1992 v hradecké 
televizi VideoPuls, později 
pracoval například v TV Galaxie. 
Od roku 2002 pracovně 
přesídlil do Prahy, kde nejprve 
vedl placené sportovní kanály 
Galaxie a Nova Sport. Nyní šéfuje 
sportovním kanálům O2 TV 
Sport.

Žije v Krkonoších, rád sportuje 
a chová pstruhy.
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když se lopotím na své skalce. Však jsem ti 
i nedávno psal, abys mi poradila. K přírodě 
mám hodně blízko a byl to i jeden z důvodů, 
proč jsem se přestěhoval do Krkonoš. Já de 
facto bydlím v Krakonošově zahrádce. Mám 
na pozemku i jezírka, ve kterých chovám 
pstruhy. Jsou jich stovky. Je to moje vášeň.
D: Jaképak rady. Na horách hraje příroda sama. 
Tam zahradního architekta nepotřebuješ.

Dano, když vás tak poslouchám, na-
padá mě, jestli jste si tou změnou ka-
riéry nakonec nepohoršila – tedy po 
fyzické stránce. Práce na zahradě je 
přece jen dřina.
D: Lidé mají občas romantickou představu, 
že práce zahradní architektky je snová, že 
se vlastně jen mazlím s kytičkami jako Ma-
rek se pstruhy. Fakticky to ale znamená, že 
vstávám v šest ráno, vyřizuju e-maily, pak 
jedu do velkoobchodu, vybírám a nakupuju 
květiny. Takže fyzicky tahám těžké květiná-
če sem a tam, nakládám je do auta, potom 
dorazím na zakázku a dělám, co je potřeba. 
Jezdím s kolečkem, sázím, přehrabuji. Na-
rovinu říkám, že je to dřina. Ale milovaná 
dřina, která mi dává obrovskou svobodu. 
Vždyť přece nakonec oba děláme to, co jsme 
vždycky chtěli. A v tom je ten největší rajc!

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

jsem dostala nabídku dělat PR Mirku To-
polánkovi v prezidentské kampani. To byla 
úžasná zkušenost, protože ať si o Mirkovi 
Topolánkovi myslíte cokoli, nemůžete mu 
upřít, že je to nesmírně pracovitý, vzdělaný 
a schopný člověk. To jsem zažila teprve tem-
po, dvě stě hovorů denně, věčně pípající te-
lefon, neustále ve střehu. To mi vyhovovalo.

Zmínila jste digitalizaci, která prá-
vě dala šanci vzniknout řadě nových 
soukromých televizí a kanálů. Zažili 
jste dobu, kdy bylo něco takového scifi, 
i současnost, kdy je to normální, že se 
za obsah v televizi platí. Jaký to byl ve 
vašich očích přerod?
M: Byl to a pořád je běh na dlouhou trať. 
Dlouho jsme byli zvyklí, že je řada věcí zdar-
ma. Vůbec fakt, že tu funguje veřejnoprávní 
sportovní kanál, který je „zdarma“, nepočí-
tám-li koncesionářské poplatky, je evropský 
unikát. Všude jinde je delší dobu realitou, že 
většina sportovních nebo i filmových kaná-
lů je placených. Galaxie Sport a Nova Sport 
v tom byly tak trochu průkopníky, diváci po-
chopili, že když chtějí něco navíc, není divné 
si za to připlatit. Byli jsme například vůbec 
první televize u nás i na Slovensku, kde jste 
mohli sledovat zámořskou NHL, což bylo do 
té doby úplně nemyslitelné. Teď už je to běž-
ná věc, lidé chápou onen benefit a dokážou 
ho ocenit. Na druhou stranu, když už divák 

platí, chce co nejlepší servis a neodpustí vám 
vůbec nic. Proto nás to motivuje neusnout 
a dopřávat jim různé technické vymoženos-
ti, jako je například multidimenze, díky které 
lze sledovat několik přenosů současně, nebo 
populární pohledy z kamer umístěných na 
helmách rozhodčích. To je ten rajc, ten nad-
standard, za který jsou lidé ochotni platit. 
Samozřejmě je to ale pořád výzva přesvědčit 
a získat nové diváky. Stále je tu polovina re-
publiky, která si neplatí jediný kanál.
D: Když jsem pracovala na ČTÚ a řešila se 
kolem roku 2006 digitalizace, vzpomínám si, 
že tehdy skoro 90 % republiky využívalo te-
restrické vysílání, tedy přijímali signál pouze 
z antény. Televize o digitalizaci tenkrát moc 
nestály, protože si uvědomovaly, že konku-
rence bude veliká.
M: V současné době má placená TV přes 
50 % trhu, což je hodně, ale světový trend je 
pořád někde jinde. V Německu je běžné, že 
placené kanály ovládají většinu trhu. Výzva 

je to nejen pro nás, ale i pro veškerý online 
mediální obsah. Lidé už jsou ochotni platit za 
kvalitní obsah a servis, ale vybírají si. V tom-
to nám velkou službu prokázal Netflix, když 
vstoupil na český trh.

Změnily se za těch 20 let, co působíte 
ve sportovní televizní produkci, nějak 
preference diváků?
M: Zásadně ne, pořád je nejsledovanější fot-
bal. To je fenomén. Na druhém místě je sa-
mozřejmě náš národní sport hokej a trojici 
uzavírá tenis. Na čtvrté místo směle řadím 
MMA, to je u českých diváků rok od roku po-
pulárnější. Těžko říct proč, možná je sledo-
vání toho „mlácení“ pro diváky nějaká forma 
úniku nebo ventilu. Každopádně od začátku 
fungování O2 TV Sport jsme tak trochu do-
movem MMA, vysílali jsme všechny nejpres-
tižnější domácí i světoové organizace, jako 
jsou například OKTAGON MMA, X Fight Ni-
ght (XFN), GCF nebo také galavečery asijské 
ONE CHampionship a ruské M-1 Global.

Dano, co vy a sport? Sledujete ho?
D: Marku, budeš mít radost, mám O2 TV! Ale 
jestli tam mám i sport, to upřímně nevím. 
Ale určitě tam mám rybičky a oheň v krbu. 
(smích) Přiznám se, že jediné, co ze sportu 
sleduju, je golfový turnaj Masters v Augus-
tě. A to jenom proto, že na jedné jamce tam 
nádherně kvetou rododendrony.
M: A víš, že v Augustě se každá jamka jme-
nuje podle nějaké květiny? Ale to ti chválím, 
je to opravdu pastva pro oči.
D: Navíc se vždycky hraje v dubnu na mé na-
rozeniny. Koukám se, jak tam ti top golfisté 
parkují své soukromé tryskáče, a říkám si, že 
bych si takový zážitek mohla jednou k naro-
zeninám taky věnovat.

Teď se zeptám naopak: Marku, co vy 
a zahradničení?
M: Když jsem ještě bydlel v Hradci, měli jsme 
velkou zahradu. Jeden čas jsem na ní pásl 
ovce, což byl svým způsobem unikát, pro-
tože málokdo v centru města chová ovce. 
Mě to bavilo, měl jsem asi pětadvacetihlavé 
stádo a u plotu pravidelné exkurze dětí ze 
škol a školek, pro které to byla velká atrakce.
D: Markova maminka byla navíc vášnivá za-
hradnice a spoustu mě toho naučila. Ty to 
asi ani nevíš, ale tvoje maminka byla mistr 
v pěstování hortenzií velkolistých. Ony jsou 
nádherné, ale často se stane, že když je vy-
sadíte do zahrady, nekvetou. Tvoje mamka 
na to měla trik, vždycky je dávala v květináči 
do garáže a pak se těšila z obrovských koulí 
květů. Od té doby si vždycky, když ty mo-
hutně nakvetlé hortenzie táhnu z garáže, 
vzpomenu na ni.
M: A já si zase vždycky vzpomenu na tebe, 

Osobnosti čísla

„Jakmile v televizi jednou 
začnete, úplně jí propadnete.“

léto 2021
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Quartier

Ve zdravém těle zdravý duch! O tom, jak 
moc je tohle pořekadlo pravdivé, jsme 
se přesvědčili s několika členkami našeho 
dámského Quartier Clubu. Jakmile to 
pandemická situace dovolila, přijali jsme 
pozvání do studia Elitfit v Hradci Králové 
a pod vedením odborníků vyzkoušeli privátní 
revoluční EMS trénink.

Privátní studio, ve kterém za 20 minut 
tréninku posílíte 90 % svalů, a výdej 
energie odpovídá 120 minutám ve fitku, 
nás zaujalo na první moment. EMS cvičení 
funguje zjednodušeně řečeno na principu 
elektroléčby a nejen, že při něm hubnete 
a rýsujete postavu, pomáhá ale také se 
správným držením těla a odstraňuje bolesti 
zad. Navíc nezatěžuje klouby, a tak je vhodné 
i v rámci rekonvalescence po úrazech. 
Součástí akce byla i krátká přednáška 
o zásadách správného stravování a role 
psychiky v hubnutí. Děkujeme za pozvání 
a vás zveme do Elitfit také! Objevte cvičení 
budoucnosti v Hradci Králové.

(red) 
foto: Zdeněk Puš

Revoluční cvičení 
v Hradci

léto 2021



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. 9. 2020 – 31. 8. 2021



Enviromental, Social, Governance. Tři anglická slova, jejichž začáteční písmena dala vzniknout zkratce ESG a v souvislosti 
s investováním reprezentují budoucnost ve zhodnocování a zajišťování majetku. Zodpovědné, udržitelné, šetrné k přírodě 
a celospolečensky přínosné investice jsou však v holdingu BICZ realitou prakticky od počátku jejich podnikání. Jak souvisí 
společenská odpovědnost s nemovitostními projekty a jaké je to být v regionu průkopníkem nového způsobu investování, 

vysvětlují představitelé holdingu Milan a Daniela Filo s Robinem Šimkem.

ESG à la BICZ
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Jste mezi prvními, kdo v regionu 
s ESG investicemi přišel. Jaké je to 
být průkopníkem nového typu in-
vestování?
DF: Holding BICZ jsme zakládali s pře-
svědčením, že podnikat v oblasti nemo-
vitostí lze eticky a odpovědně. Z původní 
myšlenky se stala značka, kterou již něko-
lik let budujeme s vizí vytvořit z ní syno-
nymum smysluplného způsobu zhodnoce-
ní finančních prostředků prostřednictvím 
výnosových nemovitostí. A to se nám daří. 
To, že nyní témata ESG investic rezonu-
jí veřejným prostorem a stávají se obec-
ným trendem, je pro nás známkou, že 
jsme se rozhodli jít správným směrem. 

Kdo z vás přivedl tuto inciativu k ži-
votu?
MF & RŠ (oba shodně): Za vším hledej 
ženu! (smích)

Zaměřujete se na výnosové nemo-
vitosti. Jak se koncept ESG investic 
promítá do vaší práce?
MF: Téma ESG investic se prolíná v našem 
každodenním fungování i v přístupu k na-
šemu okolí – jak v případě klientů, tak ve-
řejnosti. Proto podporujeme různé spole-
čenské a charitativní aktivity. Nemovitosti 
v našem portfoliu spravujeme s péčí řád-
ného hospodáře a v případě rekonstrukcí 
či developerských projektů revitalizujeme 
s pozitivním dopadem vůči přírodě, pro-
tože environmentální otázka je pro nás 
zásadní.

DF: To máme koneckonců i zakotveno 
v našem etickém kodexu, který stojí na 
třech základních hodnotách: slušnosti, cti 
a pravdě. Ty také v rámci firemní kultury 
BICZ dlouhodobě budujeme a upevňuje-
me. Jsou to slova, která měníme v realitu. 
Naše hodnoty dále žijí prostřednctvím 
našich šikovných spolupracovníků a jsou 
znát při styku s externími partnery či 
s veřejností. Když ve vašem okolí posta-
víme nový dům nebo zrekonstruujeme 
starou zchátralou budovu, výsledek naší 
práce můžete okamžitě vidět. My však 
touto iniciativou míříme ještě dál a chce-
me, abyste věděli, že ti, kteří za tím sto-
jí, jednají za každé situace fér a lidský 
přístup jim v žádném případě není cizí. 

RŠ: ESG investice představují zejména 
koncept myšlení a postojů. Ve svém pro-
fesním životě jsem vždy obdivoval pod-
nikatele a firmy, kteří jsou dlouhodobě 
úspěšní, ale také dokáží přidat něco navíc. 
Od začátku jsme chtěli patřit mezi společ-
nosti smýšlející zeleně. Stavitelství obecně 

není zrovna eko-obor, toho jsme si plně 
vědomi. Ale v rámci možností lze respek-
tovat přírodu, používat určité typy mate-
riálů, dbát na výsadbu zeleně a důmyslné 
energetické hospodářství budov. Zkrátka 
jakkoli pozitivně ovlivňovat život v naší 
zemi potažmo na naší planetě.

Zmínili jste společenskou odpověd-
nost. Jak se konkrétně potkává s in-
vesticemi do nemovitostí, kterými 
se váš holding primárně zabývá?
MF: Budovám, které se mohou zdát na 
první pohled odepsané, dáváme novou 
šanci. Zvedáme je na novou úroveň, zvy-
šujeme jejich atraktivitu a tím tvoříme 
nemovitosti s budoucností. Společenská 
odpovědnost v rámci našich projektů 
hraje velký význam i v souvislosi s tím, 
jakým způsobem se snažíme nemovitosti 
rekonstruovat a realizovat novou develo-
perskou výstavbu. Ke každému projektu 
přistupujeme individuálně a bereme velmi 
pečlivě na zřetel okolí a budoucí obyvate-
le. I proto volíme kvalitní, k přírodě šetrné 
materiály a v duchu optimálního využi-
tí prostor vyrábíme nábytek na míru ve 
vlastní truhlárně.

DF: Cestou, jakou přistupujeme k designu 
a k interiéru nemovitostí, chceme posu-
nout standard bydlení v České republice 
na vyšší úroveň. To, v jakém prostředí ži-
jeme, utváří kvalitu našeho života. I to je 
jeden z našich přesahů v oblasti ESG in-
vestic.

RŠ: Ve vztahu ke společenskému impaktu 
naší práce vnímáme jako nesmírně důleži-
tou i spolupráci s obcemi. Právě tam totiž 
můžeme iniciovat změnu, která bude mít 
skutečně celospolečenský význam. Po-
máháme starostům a zastupitelům rekon-
struovat staré a nefunkční budovy a hledat 
nové cesty k financování jejich developer-
ských vizí a projektů. Velmi často je to for-
mou dotací, na které však mnohdy kvůli 
složité byrokracii nedosáhnou. V BICZ na-
bízíme kvalifikované dotační poradenství 
a také pomoc se samotnou realizací pro-
jektu. Pokud dotace nakonec nevyjde, ale 

projekt nám i tak dává smysl, jsme schopni 
do něj vstoupit a dovést ho spolu se zá-
stupci obce do zdárného konce.

Kam v tomto směru povedou další 
kroky BICZ?
DF: Z naší práce se stává poslání – ostatně 
i v tomto kontextu vnímáme ESG investi-
ce. I nadále hodláme podporovat vybrané 
nadace, charitativní či neziskové projekty 
a iniciativy. Soustředíme se také na sys-
tematickou podporu v oblasti sportu s vý-
znamnými kulturními a společenskými 
impakty.

MF: Chceme motivovat naše finanční 
partnery a další subjekty k tomu, aby se 
optikou ESG dívali také na investice v pri-
vátním i veřejném sektoru. Jedním z na-
šich dlouhodobých cílů je tak nebýt pouze 
průkopníky, ale v obecném kontextu zlep-
šit tradiční způsob investování a zajistit 
potřebnou udržitelnost ve světě financí.

RŠ: Vzdělanost a osvěta jsou z mého po-
hledu klíčové prvky k přežití. A to dle 
mého názoru začíná již v předškolním 
věku, proto je jedním z našich záměrů ma-
sivně podporovat předškolní vzdělání for-
mou nestátních školek a dětských skupin, 
tak aby byly cenově a kapacitně dostupné 
široké veřejnosti. Jednu takovou dětskou 
skupinu jsme již podpořili a těší nás, jak 
se jim aktuálně daří. Myslím si, že v tomto 
směru nyní zažíváme přelomové století.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

Byznys

„BICZ jsme zakládali 
s přesvědčením, že podnikat lze 

eticky a odpovědně. “

O BICZ

• Nakupují, prodávají a vlastní 
pestré portfolio nemovitostí 
napříč celou republikou. 
Realitní projekty vybírají 
a modernizují tak, aby 
produkovaly maximální možný 
zisk.

• Jsou stabilním hráčem na 
poli nemovitostí, jejichž 
prostřednictvím zhodnocují 
finance svých partnerů.

• Podporují nadace, charitativní 
projekty a iniciativy, jako jsou 
NF Aquapura podporující péči 
o pacienty s tromboembolií či 
nadace Active HANDY, která 
pomáhá handicapovaným.

léto 2021



Umění 
multitaskingu

Seznamte se s pravou rukou partnerů a usměvavou rádkyní klientů, čerstvou back office manažerkou advokátní 
kanceláře ARROWS Lucií Jůzovou, která Quartieru prozradila, co všechno obnáší zajistit hladký chod kanceláře 

a v čem ji její práce posouvá vpřed. „Žádný den není stejný,“ říká.

16



17

Oficiální název vaší pozice zní back 
office manažerka. Čemu konkrétně se 
ve své práci věnujete?
Ačkoli na vizitce mám back office, tedy onu 
především administrativní povahu práce, 
věnuji se i front office, což znamená kon-
taktu s klienty – je to taková „první linie“. 
Nejenže se tedy věnuji administrativní pod-
poře partnerů ARROWS, ale také se podílím 
na chodu hradecké pobočky a také působím 
jako kontaktní osoba pro klienty, kteří se 
k nám dovolají. Co je potřeba, to zařídím. Má 
práce je díky tomu velice pestrá.

Jak vypadá váš běžný den. Co všechno 
vyžaduje zajištění chodu královéhra-
decké pobočky?
V hradecké kanceláři se pohybuje zhruba 30 
kolegů, takže to zase tak náročné není. Mým 
úkolem je zajistit, aby bylo všude všeho do-
statek, vše bylo vyřízeno včas a dle domlu-
vy. Vytvářím pro kolegy i klienty příjemné 
prostředí, aby se u nás cítili dobře. Každý 
pracovní den přitom vypadá jinak. Vyřizuji 
emailovou korespondenci, požadavky part-
nerů a komunikuji s klienty i s kolegy napříč 
pobočkami. Některé dny vyřizuji potřebné 
záležitosti i mimo kancelář. Žádný den není 
stejný.

Co vás na vaší práci baví nejvíce?
Nejvíc mě baví lidé, se kterými jsem se tu 
potkala a mám to štěstí nazývat je svými ko-
legy. Do ARROWS jsem nastoupila praktic-
ky hned po vysoké škole a hned měla štěstí 
na skvělý kolektiv profesionálů. Předtím už 
jsem nějaké pracovní zkušenosti měla, tak-
že vím, že to není samozřejmost. Začínala 

jsem jako asistentka, brzy se stala vedoucí 
administrativy a od února letošního roku mi 
vedení svěřilo pozici back office manažera. 
Takový kariérní růst mi umožnilo zdejší pro-
středí, které právě kolegové vytvářejí. Cítím 
důvěru a silnou motivaci. Líbí se mi také 
zdejší filozofie, která spočívá v aktivní pod-
poře osobního růstu každého z nás. Jen tak 
totiž můžeme tvořit ještě silnější tým a kli-
entům poskytovat ještě lepší služby.

V čem ona podpora spočívá?
Vedení je otevřené podpoře našich zájmů. 
Když jsem projevila chuť začít se učit špa-
nělsky, vyšli mi vstříc. To samé předtím 
s angličtinou. Ke každému zaměstnanci při-
stupují individuálně. Jsem ráda, že nejsem 
jen další „jméno v seznamu“.

Čím se podle vás musí vyznačovat 
opravdu dobrá back office manažer-
ka?
Dobrý back office manažer by měl mít skvě-
lé komunikační schopnosti. Měl by být sa-
mostatný, flexibilní a neměl by se bát učit 
novým věcem. ARROWS se stále rozrůstá, 
a tak se je pořád čemu učit. Také by měl být 
otevřený změnám a vyznávat pozitivní pří-
stup.

Vaše práce je jistě plná výzev. Co bylo 
za dobu vaší praxe zatím tou největší?
Určitě umění multitaskingu. V průběhu 
mého působení v ARROWS jsem se musela 
naučit vyřizovat i několik požadavků najed-
nou, neztratit „nit“ a hlavně neudělat chybu. 
Z počátku to byl trochu oříšek, ale nyní už je 
to pro mě automatické. Takže v tomto jsem 
vlastně zářný příklad toho, že všechno jde 
naučit. (smích)

Vaše práce jistě generuje i hodně 
stresu. Jak relaxujete?
S rodinou a přáteli. Když to situace zrov-
na umožňuje, tak velmi ráda cestuji a po-
znávám nová místa. Mojí velkou zálibou je 
četba, fotografování, a když je volného času 
více, tak malování.

(red), foto: Jakub Misík

„Mým úkolem je zajistit, aby bylo 
všude všeho dostatek, vše vyřízeno 

včas a podle domluvy.“

Byznys

O ARROWS

ARROWS advisory group 
je poradenskou skupinou 
zaměřenou na oblast práva 
a daní včetně dotační 
a pojišťovací asistence. To 
vše pod jednou střechou. Se 
svými kancelářemi v Hradci, 
Praze a Olomouci a dalšími 
devíti kontaktními místy napříč 
regiony patří mezi jednu 
z největších poradenských 
skupin v republice, přičemž má 
přesahy i do zahraničí.

léto 2021



Novinář, moderátor, milovník kávy, 
cestovatel a  od jara i  čerstvý 
spisovatel. Dlouholetý zahraniční 
zpravodaj Českého rozhlasu 
a  rodák z  Pardubic Petr Voldán 
strávil v  zahraničí víc než dvě 
dekády, aby se před pěti lety vrátil 
do Babiččina údolí a posléze napsal 
knihu plnou zážitků ze svých cest 
po světě. „Natrvalo jsem do ciziny 
nechtěl. Na to jsem moc patriot,“ 
říká v rozhovoru pro Quartier.

PETR VOLDÁN:

Zážitky jsou 
jako děti
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Wroclawi v době, kdy zvolili Jana Pavla II. 
papežem. Byl to neskutečný zážitek – li-
duprázdné město, za okny jeho podobizny, 
a kdo nevyrazil speciálními charterovými 
lety do Vatikánu, byl alespoň u televize.

Pak už vás čekalo první rozhlaso-
vé angažmá v Moskvě, kam jste se 
s přestávkou v Londýně po deseti 
letech vrátil. Máte tedy skvělé srov-
nání, změnilo se za tu dobu Rusko 
hodně?
Změnilo, i když ty klíčové věci zůstaly stej-
né – jako ruská povaha nebo byrokracie. 
Společnost jako taková se hodně posunu-
la. Posílila vrstva bohatých, řekl bych, že 
se ještě více rozevřely ony sociální nůžky. 
Nám novinářům se postupem času uvolni-
ly ruce, mohli jsme víc cestovat. Při svém 
prvním pobytu jsem musel nahlašovat 
každičký přejezd, přičemž mě pravidelně 
kontrolovali, jestli dodržuji ohlášenou tra-
su. Dokonce se stalo, že nás jednou ani ne-
pustili, když jsme jeli s partou zpravodajů 
s rodinami k jezeru na šašlik. Vrátili nás 
a museli jsme ho udělat v troubě.

Postupně jste střídal Moskvu, Lon-
dýn, poté opět Moskvu, až jste pře-
šel mimo rozhlas jako odborný asis-

tent europoslance Vladimíra Remka 
do Bruselu. Nebyly to pro vás drsné 
východně-západní přechody?
Naopak to byla velká výhoda. Člověk se 
oprostí od škatulek „východ“ a „západ“ 
a přestává vidět černobíle. Je ale pravda, 
že když jsem končil v Londýně, v rozhlase 
se hodně divili, že znovu zvažuji angažmá 
v Moskvě. Já v tom ale naopak viděl skvě-
lou příležitost vrátit se s dostatečným 
odstupem na místo, které dobře znám 
a mám v něm kontakty. Z novinářského 
hlediska to bylo fantastické a prestižní 
místo, protože právě tam se dostanete 
k těm „velkým“ věcem, tam se dělá poli-
tika, která ovlivňuje svět. Proto jsem po 
dvou štacích v Moskvě rád říkal, že Ruso-
vé a Američané se spolu vždycky domluví, 
protože si jsou velmi podobní. Oba národy 
spojuje „velmocenský syndrom“, který se 
projevuje obrovskými mrakodrapy, velký-
mi auty a představou, že nic není problém, 
protože jsou přece tak velcí. Takové věci 
můžete vyčíst z knih, ale já si na ně pomy-
slně sahal ve své práci každý den.

A jak tyhle změny vnímala rodina?
Když jsme v březnu odlétali z Velké Britá-
nie do Ruska, bylo v Londýně krásné jaro 
a v Moskvě naopak ten den čerstvě nachu-
melilo. Z toho byla samozřejmě nadšená. 
(smích) Jinak první sovětskou štaci jsem 
absolvoval ještě s první ženou a můj syn 
tam tehdy letěl jako tříletý. Nastupoval 
do ruské školky, aniž by uměl jediné slo-
víčko. Učitelka mě ale uklidňovala, že děti 
jsou v tomhle věku jako houby a rychle si 
zvyknou. Měla pravdu, po pár týdnech se 

Nedávno vám vyšla kniha Na vlnách 
s Petrem Voldánem, která se rázem 
dostala do pětice nominací na Cenu 
Hanzelky a Zikmunda za cestopis 
roku. Jak se píše kovanému „rozhla-
sákovi“ kniha?
Velmi špatně. Rozhlas mě naučil vyjadřo-
vat se na krátkých plochách a naopak mě 
málem odnaučil květnatým souvětím. Lás-
ka k češtině mě ale neopustila nikdy, a tak 
to vlastně chtělo jen to správné naladění 
a popuštění fantazie na špacír. Největším 
oříškem bylo, které zážitky vybrat a kte-
rých se vzdát. Jsou pro mě jako děti.

Ale původně jste se chtěl vydat na 
dráhu píšícího novináře. Jak se to 
stalo, že jste se nakonec upsal roz-
hlasu?
Před nástupem na žurnalistiku v Praze 
jsem přispíval do novin v Táboře a ještě ve 
druhém ročníku na fakultě byl přesvěd-
čen, že se k psaní vrátím. Jenže pak přišel 
moment, abych si zvolil specializaci a já se 
dostal na tu rozhlasovou do rukou profe-
sora Kováříka. Ten mě tím rozhlasovým 
virem nenávratně nakazil, za což jsem mu 
ale dodneška vděčný. Těsně před koncem 
studia mě poslal do rozhlasu, že shánějí 
někoho do domácí redakce. Tam mi teh-
dejší šéf a někdejší sportovní komentátor 
Míla Holman strčil do ruky noviny a po-
slal mě do studia z nich kousek přečíst na 
mikrofon. Když si to pak s kolegy pouštěl, 
říkal, že je to sice hrozný, ale že hlas mám 
naopak dobrý a nějak mě to snad naučí. 
(smích) Tak jsem začal s kolegy reporté-
ry točit pro domácí redakci a moc rád na 
to období vzpomínám. Měli jsme docela 
tvůrčí volnost, a tak nás jednou napad-
lo vyjet do nejsevernějšího, nejjižnějšího, 
nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího bodu 
republiky a odtud postupně vysílat. Na mě 
vyšla nejsevernější obec Lobendava a to 
byla výzva! Zkuste najít něco zajímavého 
na zapadlé obci v Sudetech, kde tehdy síd-
lil jen Ústav sociální péče pro děti.

Většinu vaší kariéry jste ale strávil 
jako zahraniční zpravodaj.
K tomu jsem se dostal tak trochu náho-
dou. Pozice zahraničního zpravodaje byla 
v mých začátcích něco výlučného – oni 
přece jezdili do ciziny, měli bony a děla-
li tu „velkou“ zahraniční politiku. Vedení 
v Praze ale rozhodlo, že si málo hrají se 
zvukem. To já jsem se zvukem pracoval rád 
a svou zálibou úspěšně šikanoval všechny 
zvukaře a techniky. (smích) Proto padlo 
rozhodnutí, že je to pojedu naučit. Umíte 
si asi představit, jakou ze mě měli radost. 
Na první reportáž jsem odjel do polské 

„Ještě ve druhém ročníku 
na fakultě jsem byl přesvědčen, 

že se k psaní vrátím.“

Životní stylléto 2021
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najednou rozmluvil a používal slova, kte-
rá jsem ani já neznal. S druhou manžel-
kou jsme odlétali do Londýna v době, kdy 
dcera nastupovala do 1. třídy. A situace se 
opakovala. Určité kulturní rozdíly se sa-
mozřejmě projevovaly, muselo to být pro 
všechny náročné, ale na druhou stranu jim 
to hodně dalo. Svět se pro ně stal menším, 
zbavilo je to předsudků a poskytlo skvělou 
jazykovou vybavenost.

Váš hlas je posluchačům známý, vaši 
tvář zase mohou vidět v cestopisném 
pořadu České televize Postřehy odji-
nud, který natáčíte už od roku 1999. 
Nestal se pro vás za ty roky rutinou?
Vůbec ne, každá destinace vás totiž pro-
vokuje jiným způsobem. Navíc doba se 
změnila a nároky na technickou vybave-
nost a i moji vlastní přípravu a práci se 
změnily. Už netočíme na velkou kameru, 
ale na fotoaparáty, vozíme dron a mís-
to tištěné mapy používám tablet. V tvrdé 
konkurenci internetu musíme také vy-
hledávat mnohem zajímavější informace 
a zvláštnosti, je třeba se snažit, abyste di-
váka zaujala. Na jednu stranu mě to drží 
v kondici. Schválně, co se vám vybaví, když 
se řekne Švýcarsko?

Čokoláda.
Rozhodně – a my ji nechceme opomenout, 
jen ji místo povrchního představení chceme 
ukázat na příběhu dvou děvčat, která přišla 
do Švýcarska z Čech a dnes učí Švýcary dě-
lat čokoládu. Jsou úspěšné, vedou worksho-
py, mají vlastní výrobnu i prodejnu. To jsou 
přesně ty momenty, kdy se zas a znovu pře-
svědčuji, kolik šikovných a úspěšných lidí je 
původem od nás z České republiky.

Kromě vášně pro rozhlas se netajíte 
také svou vášní pro kávu, a dokonce 
prý sbíráte kávové šálky. Začal jste 
s tím na cestách?
Paradoxně se tahle moje sběratelská vášeň 
zrodila u mé babičky v Babiččině údolí. Pár 
mi jich po ní zbylo, a tak jsem si říkal, že by 
to mohl být do budoucna i pěkný suvenýr 
z cest. Důležité ale je, aby měly příběh. Jen 
tak si je někde koupit, to není ono. Takhle 
mám ve sbírce třeba šálek s erbem Lob-
kowiczů, který mi osobně věnovala Betti-
na Lobkowiczová, nebo hrníček z nejstarší 
kavárny v New Yorku. Odtamtud jsem ho 
ale málem neměl, protože servírka byla 
hrozně neoblomná a odmítala mi ho pro-
dat. Nakonec jsem uspěl, ale myslím, že se 
za mé psí oči manželka stydí dodneška.

Nyní se kruh pomyslně uzavřel a vy 
jste se vrátil do České Skalice, kde 

jste díky babičce strávil v dětství 
mnoho času. Dopadlo to tak, jak jste 
si přál, nebo bylo vaším snem zůstat 
v zahraničí?
Dopadlo to nejlíp, jak mohlo. Natrvalo 
jsem do ciziny nechtěl. Na to jsem moc 
patriot a možná málo hrdina. Na fakultě 
jsem vždycky říkal, že nechci zůstat v Pra-

ze. Ale zajela mi tak pod kůži, že ta ny-
nější kombinace Babiččino údolí – Praha je 
ideální. Bez Prahy by Babiččino bylo málo 
a Praha bez Babiččina údolí – to by zase 
nebylo ono.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv Petra Voldána

Životní stylléto 2021
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Slovo trombóza v poslední době skloňu-
je řada světových médií, lékařů i široká 
veřejnost – hlavně ve vztahu k vedlej-
ším účinkům očkování proti Covid-19. 
Jaký na tuto kauzu máte jako odborník 
názor? Má smysl se v souvislosti s ur-
čitými vakcínami bát vzniku trombóz?
Vznik trombózy byl v souvislosti s vakcinací 
zaregistrován, ale riziko je velmi malé. Stalo 
se to „oblíbeným“ mediálním tématem. Vy-
jádření k riziku si každý občan může najít na 
webových stránkách odborných společností. 
Nejlépe na stránkách české společnosti pro 
trombózu a hemostázu – www.CSTH.cz, an-
giologické společnosti či praktických léka-
řů. Osobně mne fascinuje, jak se lidé obávají 
trombózy v souvislosti s vakcinací a nestara-
jí se například o svůj body mass index. Není 
v populaci málo jedinců s BMI 30 a více, kdy 
je již relativní riziko trombózy 2x-3x větší. Při-
tom následky Covid-19 jsou závažnější, již sa-
motná infekce vede k zvýšenému riziku trom-
bózy, které je větší než u vakcinace.

Je to možná trochu hořkosladký para-
dox, ale koronavirová pandemie dělá 
svým způsobem Nadačnímu fondu 
Aquapura reklamu. Asi nikdy dřív se 
o trombózách, jejich vzniku a rizicích 
nemluvilo tolik jako nyní. Vnímáte 
to jako příležitost rozšířit povědomí 
o tromboembolii mezi veřejnost?
To nepochybně, ze současné situace vyplý-
vá, jak je povědomí o trombóze, a to pre-

gestrel, které je z hlediska rizika trombózy 
naprosto bezpečné. To je ale pozorování 
naše, hematologické, přesná čísla a trendy 
znají samozřejmě lépe gynekologové.

Když už žena trpící trombofilií otě-
hotní a je to ta lepší varianta, tedy že 
o své nemoci ví, čeká ji rizikové těho-
tenství nebo nějaká speciální vyšet-
ření? Nebo lze i s touto indikací pro-
žít těhotenství bez omezení?
Pro průběh gravidity z hlediska trombózy 
není důležitá jen znalost trombofilie, ale 
důležité jsou další faktory – body mass in-
dex, věk rodičky a přítomnost dalších rizi-
kových faktorů pro trombózu. Především je 
ale klíčová dobrá znalost rodinné a osobní 
anamnézy v souvislosti s výskytem trombó-
zy. Proto dívky, ženy, dámy – mluvte se svý-
mi maminkami, tetami a babičkami o jejich 
zdravotním stavu. Může vám to v mnohém 
ulehčit, a někdy dokonce i zachránit život.

(red), foto: Ondřej Šlambora

venci i léčbě, důležité, a tudíž jak záslužná 
je činnost nadačního fondu Aquapura. Na 
tuto problematiku je potřeba stále pou-
kazovat a šířit racionální informace, ne 
strach.

Dlouho se jako rizikový faktor vzniku 
trombóz uvádělo především užívání 
hormonální antikoncepce, v tom se, 
předpokládám, nic nezměnilo, přesto 
za roky své praxe máte skvělé srov-
nání. Změnil se v této věci přístup 
mladých žen nebo jejich lékařů k pře-
depisování hormonální antikoncep-
ce? Testuje se například více přítom-
nost Leidenské mutace?
Plošné testování není dle doporučení od-
borných společností indikováno, protože 
samotný nález například Leidenské mutace 
není kontraindikací k užívání antikoncep-
ce. Je pravdou, že procento žen užívajících 
kombinovanou hormonální antikoncepci 
kleslo, po světě chodí více žen s nitrodělož-
ním tělískem uvolňující hormon levonor-

Všechno zlé je pro něco dobré. Pandemie koronaviru a  s  ní spojená celosvětová vakcinace přitáhla pozornost 
k problematice tromboembolie neboli poruchám srážlivosti krve. Pacientům trpícím tímto onemocněním se více 
než deset let věnuje královéhradecký nadační fond Pavla a Moniky Staňkových Aquapura. „Je to příležitost seznámit 
s touto problematikou veřejnost,“ říká odborný garant fondu, přední český hematolog doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph. D.

NF AQUAPURA:

Šiřme racionalitu, 
ne strach

„Lidé se v souvislosti s trombózou 
bojí vakcinace, obávat by se ale 

měly spíš svého BMI.“

Zakladatelé NF Aquapura Monika a Pavel Staňkovi spolu s výkonnou ředitelkou Sabinou Kvak 
(druhá zleva) a odborným garantem doc. MUDr. Petrem Dulíčkem, Ph.D. (třetí zleva).

Životní stylléto 2021



Že to na cestu do ciziny letos ještě nevypadá? 
Nevadí, o to víc času a prostoru budete mít na 
přípravu. Tentokrát to už totiž opravdu zvládnete. 
Naučit se cizí jazyk není raketová věda a naše tipy 
vám s tím pomůžou jedna dvě!

Když (ne)můžeš, 
tak přepni
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Na rovinu, nemusíte být zrovna poly-
glotem a ovládat osm jazyků současně. 
Oprášit si ale před dovolenou angličtinu, 
němčinu nebo španělštinu není vůbec na 
škodu. Co když vás to chytne jako kdysi 
na škole? Nebo naopak propadnete úplně 
nové řeči! Ať tak či tak, odhoďte stud, pře-
staňte hledat falešné výmluvy a obujte se 
do toho s námi!

JDĚTE DO HLOUBKY
Všechno začíná, jak jinak než u nás. Nebo 
spíš v nás. Ještě než se totiž rozhodnete 
začít se učit cizí jazyk, je klíčové ujasnit si 
„proč“. Mělo by to být víc než zvědavost 
nebo fakt, že se nám daný jazyk hezky po-
slouchá. „Je to jako se cvičením. Chci-li si 
udržet tělo v kondici, chodím cvičit pravi-
delně a dlouhodobě. Stejné je to s jazykem, 
chci-li si ho podmanit, musím se mu věno-
vat soustavně. V první řadě je tedy potřeba 
chtít a vědět proč,“ potvrzuje zakladatelka 
House of English v Hradci Králové Katina 
Chalupová, která se už víc jak 12 let věnu-
je vzdělávání dětí i dospělých v anglickém 
jazyce. Jakmile se rozhodnete a pohání vás 
silná vnitřní motivací, jste na nejlepší ces-
tě nový jazyk ovládnout – ať je vám dvacet 
nebo padesát.

ZKOUŠEJTE, CO VÁM SEDNE
Někdo nedá dopustit na učení „z papíru“, 
jiný preferuje moderní technologie a nej-
víc si zapamatuje klikáním v edukační apli-
kaci. Věnujte čas zkoumání toho, co při 
„noření se“ do cizího jazyka vyhovuje prá-
vě vám. Třeba zjistíte, že místo tvrdé židle 
a zvýrazňovačů potřebujete spíš deku, le-
dový čaj s citronem a pořádný slunečník. 
I to se může stát! Jediné, co se při učení 
obecně neodporučuje, je usrkávat alko-
hol. Existuje riziko, že vám do hlavy poleze 
něco úplně jiného než vědomosti.

PŘEPÍNEJTE, JAK JEN TO 
PŮJDE
Další rada zní: obklopte se jazykem, co 
nejvíc to půjde. Mluvit jím znamená při-
jmout ho za svůj životní styl – poslouchej-
te v daném jazyce zprávy, sledujte filmy 
v původním znění, čtěte cizojazyčné kni-
hy a články. Skvěle fungují talkshow, po-
pulární písničky nebo seriály, kde si rychle 
sáhnete na hovorovou mluvu, kterou pak 
při pobytu v zahraničí využijete stejně 
nejvíc. „Zkuste cíleně přepínat do jazyka 
ve chvílích, kdy se o něco konkrétního za-
jímáte. Pokud si například potřebuji zjistit 
informace o pracovní cestě do Finska, vy-

hledávám její detaily v angličtině, nikoli 
v češtině,“ navrhuje Katina Chalupová. Zdá 
se vám to na začátek příliš? Není ostuda 
říct si o pomoc! Vyhledejte odborníka – 
soukromého lektora nebo jazykovou ško-
lu, která vás provede studiem gramatiky 
a pomůže s jeho zapojením do každoden-
ního života. „Také s vámi rozebere vaše 
možnosti, cíle, potřeby a nasměruje, kudy 
jít. Kromě toho pomůže najít v jazyce za-
líbení, ne povinnost, ale radost. To je klíč 
k úspěchu,“ dodává Katina Chalupová.

ALE SÍLY, TY NEPŘEPÍNEJTE!
Stejně jako u všech nových návyků, kte-
ré si budujete, nepřepalte začátek! Buďte 
k sobě laskaví a nenastavujte si enorm-
ně náročné cíle. Koho ohromíte, když se 
za měsíc naučíte pět set nových slovíček 
a v cvičebnici dojdete na stranu sto? Oko-
lí? Sebe? Ale jděte! Dopřejte si čas, ale do-
držujte pravidelnost. Výzkumy hovoří jas-
ně: potřebujete průměrně 28 dní k tomu, 
aby se z novinky stal návyk a později pří-
jemná rutina. Tak směle do toho!

NEBOJTE SE DĚLAT CHYBY
Dokonce čím víc jich uděláte, tím lépe! 
Snaha o absolutní perfekcionismus se ne-
vyplácí, naopak spíš stresuje a brzdí vás 
v dalším progresu. Odpusťte si dopře-

du a uvědomte si, kolik přešlapů uděláte 
pokaždé, když se chcete naučit něco no-
vého – ať už je to jízda na vodních lyžích 
nebo krasopsaní. Omyl ve slovíčku nebo 
gramatickém pravidlu zkrátka nemá nic 
společného s vaší inteligencí. Ne nadar-
mo se přece říká, že chybami se člověk učí 
a opakování je matka moudrosti.

ŘEKNĚTE SI O POMOC
Není hrdinství zvládat všechno na vlastní 
pěst. A začínat s čímkoli novým pod tíhou 
každodenních povinností může být jedno-
duše obtížné. Až tedy budete cítit, že první 
motivace je pryč a váš zápal začíná pováž-
livě opadat, vraťte se na začátek a znovu 
si odpovězte na otázku, proč jste do toho 
vůbec šli. A pokud ta zažehlá jiskřička ještě 
alespoň doutná, vyrazte pro pomoc. Na-
bídka jazykových kurzů je v dnešní době 
obrovská a můžete je absolvovat v klidu 
i online. Komu vyhovuje maximálně osob-
ní přístup, nechť kontaktuje soukromého 
lektora.

Jak vidíte, tady už jsou výmluvy zbytečné. 
Nejtěžší ve finále bude, který cizí jazyk to 
u vás vyhraje. Tak hurá na to!

Michaela Zumrová

Životní stylléto 2021
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Když vás vyplaví velká voda poprvé, berete to jako neštěstí. Když vás vyplaví podruhé, vidíte v tom znamení. Pokaždé je to ale 
příležitost rozjet něco nového. Alespoň tak tomu bylo v případě Karla Svobody, kterému povodeň dvakrát vzala zajetý byznys 
– chuť a zápal pro věc ale ani v nejmenším. Dnes osmapadesátiletý podnikatel vlastní dvě nakladatelství, vede autentický 
pořad, a přestože z okna svého domu hledí na krásy Českého středohoří, řada jeho projektů roste ve východních Čechách. 

„Nic nedělám napůl,“ říká v rozhovoru.

Knihy i život 
s přesahem

Kdo se v 21. století dobrovolně roz-
hodne založit si nakladatelství – není 
to v dnešní době nerozvážný risk?
Karel Svoboda, těší mě.   Je pravda, že trh 
s knihami poněkud zastagnoval, naklada-
telé to v dnešní době nemají lehké a řada 
z nich, i těch dlouholetých, musela vlivem 
různých okolností skončit. My jsme v tom 
ale s kolegou viděli od začátku smysl, měli 
jsme vizi, že vytvoříme nakladatelství 
s přesahem, které si své čtenáře najde. Od 
té doby už uplynulo pět let.

Navíc po skoro třiceti letech v byzny-
se vás asi jen tak něco nezaskočí. Jak 
zpětně vzpomínáte na své podnika-
telské začátky v 90. letech?
V roce 1992 jsem stál u zrodu poradenské 
společnosti, která se velmi rychle rozrost-
la z firmy o jednom zaměstnanci, kterým 
jsem byl já, až na tým o zhruba 70 lidech. 
Práce jsme měli nad hlavu, přicházely čím 
dál zajímavější zakázky, až přišel osudný 
rok 2002 a s ním srpnové povodně. Měli 
jsme pobočku v Praze na Evropské a dru-
hou v Mlékojedech v Litoměřicích. Tam 
nás Labe kompletně vyplavilo až do prv-
ního patra. Pomyslně s tím ale velká voda 
odnesla i všechno staré, co už nám ne-
sloužilo. Jen to bylo tehdy těžké vidět. Byla 
to tvrdá zkouška, protože najednou jsme 
přicházeli o zakázky, s řadou lidí jsme se 
museli rozloučit a ze dne na den jsme tak 
s kolegou stáli na rozcestí a přemýšleli, 
kudy se dál vydat. Chvíli jsme přešlapovali 
na místě, až přišla nabídka, abychom ka-
marádům pomohli s cateringem na jedné 
jejich akci. Což o to, jídlo a lidi jsme měli 
vždycky rádi, tak jsme se rozhodli do toho 
jít, půjčili si stánek, vybavení a uvařili pro 

Životní styl

Karel Svoboda (vpravo) při křtu knihy Jmenuji se Orel
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několik stovek lidí. Mělo to tehdy velký 
úspěch, nás to chytlo, a tak jsme se vrhli 
do gastronomie.

Sundali jste tedy kravaty a drahé ho-
dinky a oblékli se do rondonů?
Přesně tak! Nechali jsme si postavit celo-
nerezový přívěs, kterému jsme říkali Grand 
karavan plný dobrůtek a jezdili s ním po 
republice. Garantuji vám, že to bylo první 
streetfoodové občerstvení u nás, protože 
konvektomat měl tehdy jen Zdeněk Po-
hlreich a my. (smích) Takhle jsme pár let 
objížděli různé akce a festivaly, až jsme se 
v roce 2008 rozhodli vstoupit i do even-
tového byznysu a pořádali v Praze vlastní 
akce – dokonce jsme hostili jednu z oslav 
70. narozenin Karla Gotta. K tomu jsme 
vedli ještě restauraci v Litoměřicích, kde 
jsme pořádali tematické food festiva-
ly, třeba přehlídku štědrovečerních jídel 
z celého světa. Taky jsme se v té době stali 
jedněmi z nejstarších provozovatelů hor-
kovzdušných balonů u nás. A aby toho ne-
bylo málo, pořídili jsme si dvě osobní lodě 
dohromady pro 750 hostů, kde jsme reali-
zovali nejrůznější gurmánské plavby.
 
Takže jste další svůj byznys dostal na 
špici.
A hádejte, co přišlo? Rok 2013 a další po-
vodeň, která nám odnesla další podniká-
ní. V tom už jsem viděl určitou symboliku. 
Bylo mi padesát a cítil jsem, že potřebuji 
pauzu. S kolegou jsme se rozhodli, že náš 
gastrobyznys ukončíme, koupili jsme si 
motorky a vyrazili do světa. Ačkoli úpl-
ně jsme s ním „nesekli“, v současnosti se 
v Trutnově podílíme na vývoji unikátní 
stravy budoucnosti. Je to projekt, nebojím 
se říci, světového významu a ještě o něm 
uslyšíte. Každopádně tehdy jsme pozná-
vali svět v sedle motorek, až jsme v roce 
2015 slyšeli rozhovor Jardy Duška o Davi-
du R. Hawkinsovi a řekli jsme si, že tyhle 
myšlenky stojí za to šířit. Pak už to šlo ráz 

naráz, koupili jsme autorská práva a za-
ložili nakladatelství Pravda.je a Kniha.je. 
V prvním vydáváme knihy, jako je Hawkin-
sova tvorba, která může být pro spoustu 
lidí hůř uchopitelná, je ale úžasná. Pro mě 
osobně měla velký transformační význam. 
V druhém primárně vydáváme humor. Obě 
nakladatelství jsme ale zakládali s vizí, že 
se v nich budou rodit opravdu vyladěné 
knihy s přesahem. Nehledě na kvantitu,

Jaké to jsou?
Vydali jsme třeba nádhernou knihu Jme-
nuji se Orel, která vypráví příběh slepičky 
z klecového chovu, jež se dostane na far-
mu, poprvé vidí trávu a slunce. Nejenže je 
ta kniha krásně láskyplně napsána, konec-
konců byla nominována na cenu Magne-
sia Litery, ale má i obrovský přesah. Když 
se loni v parlamentu schvaloval zákon 
o konci klecových chovů, vzali jsme výtis-
ky a rozdávali je poslancům. V repertoáru 
máme i unikátní scifi Ve jménu zítřka, což 
byla první nefilmová kniha v historii Mezi-
národního filmového festivalu v Karlových 
Varech, která se tam křtila. Osobně mám 
moc rád i titul Moje dětství na draka od 
moderátorky Českého rozhlasu Šárky Ro-
sové Váňové, což byla vůbec první kniha, 
která v nakladatelství Kniha.je vyšla.

Na čem pracujete aktuálně?
V současné době se nám pod rukama rodí 
skutečný unikát – kniha o filmu Žižka, kte-
rý natočil Petr Jákl a který doslova a do 
písmene obletí svět. Půjde o první knihu 
svého druhu na světě, protože obsahuje 

prvky rozšířené reality a několik dalších 
patentovaných záležitostí, které zatím 
nemohu prozradit. Ale mohu slíbit, že to 
bude v knižním světě hotový úkaz a taky 
nádherná propagace České republiky. 
Pracuje na ní špičkový tým lidí, jsme na 
tento projekt patřičně hrdí.

Podle čeho vybíráte knihy, které vy-
dáte?
Rozhodli jsme se, že klidně vydáme jen 
jednu jedinou knihu za rok, ale musí být 
top se vším všudy. Musí nás to oslovit, 
máme několik redaktorů, kteří to s námi 
načtou, když se shodne většina, začneme 
o tom uvažovat, když se shodnou všichni, 
jdeme do toho.

Během pandemie jste také rozjel 
vlastní pořad nebo talkshow, kte-
rý vysíláte na síti Youtube s názvem 
Na Knoblošce, kam si zvete zajíma-
vé hosty – od známých osobností po 
vědce. Který rozhovor s vámi zarezo-
noval nejvíc?
Už jsem u sebe na Knoblošce přivítal as-
poň třicet hostů, tak je těžké vybírat. 
Úžasná byla Zuzana Bubílková, nádherná 
žena plná humoru, radosti a životního 
elánu, nebo pránistka Monika Kunovská. 
Ta je v mých očích zosobněným andělem 
a velice zajímavou osobností. Silným zá-
žitkem pro mě byla i návštěva fotografa 
Roberta Vano, který s nesmírnou pokorou 
vyprávěl svůj životní příběh od útěku z re-
publiky po focení Roda Stewarta. A mohl 
bych pokračovat: Jaroslav Dušek, kvan-
tový fyzik Jan Rak, geolog a klimatolog 
Václav Cílek nebo režisér Steve Lichtag. 
Všechno jsou to osobnosti s nesmírným 
přesahem, které shodou okolností milují 
knihy stejně jako já. Ostatně, přesvědčte 
se o tom sami!

Michaela Zumrová 
foto: archiv

Životní styl

„Vydáme klidně jen jednu knihu 
za rok, musí být ale 

vyladěná se vším všudy.“

léto 2021



V barech se zpívalo, tančilo a pilo až do rána, hudbě vládl jazz, architektuře elegantní Bauhaus a Hollywood byl na vze-
stupu stejně jako průmysl. Ale taky newyorské podsvětí ovládala mafie, rostlo rasové násilí a ženy musely stále ještě 
bojovat o svá práva. Dvacátým létům minulého století se říká „zlatá dvacátá“ nebo také „léta, která řvala“. A je to výs-
tižné – pod blyštivým pozlátkem jako by opravdu naplno hučel jakýsi stále zrychlující motor pohánějící všudypřítomný 
rozvoj a pokrok. Byl to divoký večírek, který měl skončit nepěknou kocovinou. Čím nás tehdejší dvacátá léta mohou 

inspirovat na prahu těch našich?

Zlatá dvacátá

Svět se právě vzpamatovával z první světo-
vé války – Velká válka, jak se jí tehdy říkalo, 
byla prvním skutečně globálním konflik-
tem, který zasáhl Evropu, Asii, Afriku i vody 
oceánů. Obrovský šok ze ztracených lid-
ských životů, ekonomických ztrát i ztrát 
iluzí sužoval celý svět. Není proto divu, že 
tím víc se lidstvo upínalo ke všemu budou-
címu a novému, co mělo dát zapomenout 
na prožité útrapy. Z bídy válečných let, ra-
dosti z jejich konce a optimismu upínající-
ho se ke všemu, co mělo přijít, se zrodila 
zlatá dvacátá, desetiletí, které lze bez nad-
sázky označit za jednu z nejzajímavějších 
dekád 20. století.

ALL THAT JAZZ
Tavícím kotlíkem rozvoje byly po všech 
stránkách Spojené státy americké. Přes-
tože se do první světové války také zapoji-
ly a i ony sčítaly ztráty, nebylo území USA 
zasaženo válečným běsněním. Americký 
průmysl rostl raketovou rychlostí, Spoje-
né státy ve srovnání s předválečnými časy 
zdvojnásobily svůj export do Evropy. USA se 
staly novou světovou mocností a jejich eko-
nomika tou největší na světě. Ekonomický 
růst se odrazil i v každodenním americkém 
životě, na obrovském vzestupu byla velko-
města v čele s New Yorkem, který rostl do 
výšky i do šířky. A jako houby po dešti v něm 

rostly také hudební a taneční kluby. Tón 
doby udává jazz – původně černošská hud-
ba se stala hudebním objevem, přimícháním 
evropských inspirací vznikl žánr, který náh-
le hrají i běloši, a svět je uchvácen něčím tak 
jiným, plným života a rytmickým. Na trubku 
začíná svá sóla válet „Satchmo“ Louis Ar-
mstrong.

VE SVĚTLECH REFLEKTORŮ
Svůj dobový hit má i tanec – je jím char-
leston, který se poprvé objevuje v roce 1913 
v Harlemu a devět let na to je šlágrem na 
Broadwayi. Ostré, rychlé a až strojové po-
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pomněli – zkracují se i vlasy. Jednoduchost, 
pohodlí a rafinovanost jsou klíčovými poj-
my dámského odívání této dekády, pro nějž 
se vžije přívlastek „chlapecká móda“. Iko-
nou doby a propagátorkou této proměny je 
francouzská návrhářka Coco Chanel.

PLATIT, PROSÍM!
„Řev“ zlatých dvacátých spolehlivě pře-
hlušoval všechno to negativní, co pro ně 
bylo neméně typické. Spojené státy strávily 
celá dvacátá léta v klatbě prohibice – zá-
kaz konzumace alkoholu, motivovaný sta-
rostí o veřejné zdraví a bezpečnost, však 
vedl k pravému opaku. Alkohol se začal ve 
velkém pašovat, rostla mafie a až na její vr-
chol se doslova prostřílel slavný Al Capone. 
Neméně hrůzy vzbuzovala i jiná organizo-
vaná zločinecká skupina, k novému životu 

se totiž v čase první světové války probudil 
Ku-klux-klan, tajná militantní organizace, 
která brojila proti nebělošským obyvatelům 
a některým náboženstvím.

Dvacátá léta byla nejen ve Spojených stá-
tech jedním velkým večírkem. A za každý 
večírek se platí. Účet byl ponejprv vystaven 
24. října 1929 na newyorské burze. Ten den 
vešel do historie jako Černý čtvrtek. Jen 
v první den krachu dosáhly finanční ztráty 
výše 11,25 miliardy dolarů. Začala tak Vel-
ká hospodářská krize, která měla ovlivnit 
třicátá léta prakticky po celém světě a stát 
se jednou z klíčových příčin druhé světo-
vé války. S trochou nadsázky lze napsat, že 
dvacátá léta byla nejkrásnějším večírkem 
mezi dvěma válkami. Večírkem, na který 
svět nezapomněl dodnes.

Emil Stelinger, foto: archiv

hyby, tančené na ragtime jazz, si měly brzy 
podmanit i Evropu. Když v roce 1925 vyra-
zila tanečnice Josephine Baker na evropské 
turné, zastavila se i v Berlíně. V potemně-
lém sále se rozsvítilo světlo, mířící právě 
na tanečnici v krátké banánové sukýnce. 
Ta s prvními tóny začala tancovat tak rych-
le a měnit nohy v polohách do O a do X, 
že užaslé publikum se nezmohlo na slovo 
a bylo jako v transu. Patřilo Josephině Ba-
ker a charlestonu.

Zlatá dvacátá dávají stále větší prostor také 
filmu, který se v roce 1927 stává zvuko-
vým – stane se tak poprvé ve snímku Jazzo-
vý zpěvák. Hvězdou je tou dobou už tulák 
Charlie Chaplin, který začátkem dvacátých 
let dokonce zakládá vlastní produkční spo-
lečnost United Artists, kde vzniká mimo 
jiné i slavný film Zlaté opojení a na přelo-
mu dvacátých a třicátých let také věhlasná 
Světla velkoměsta.

Architektuře dominují ještě secesní stavby 
a art decový styl, ale v Německu se mezi-
tím rodí nejvýznamnější meziválečná škola 
architektury, umění a designu – Bauhaus. 
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Životní styl

„Dvacátá léta byla jedním 
velkým večírkem.“

léto 2021



...jiná škola
SION HIGH SCHOOL

Velmi rádi přivítáme na naší střední škole 
aktivní studenty, kterým jde o víc než jen 
být přijati a výhledově získat maturitu. 
Poskytneme jim 4 roky středoškolského 
života, které nabízejí příležitost rozvinout 
talent, objevit své silné stránky a jít více 
do hloubky v oblastech svých zájmů.

Naše motto „…jiná škola!“ vyjadřuje, že 
nabízíme jiné školní prostředí, než je 
obvyklé - přátelskou atmosféru nejen 
mezi studenty, ale zvláště mezi studenty 
a učiteli. Ti v našem pojetí nemají za úkol 
studenty „nachytat“ v tom, co neumí, ale 
pomoci jim, aby toho uměli a zvládali 
stále více a inspirovat je k tomu chtít 
vědět více.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
NOVÁ GENERACE

DDM Nová generace nabízí širokou škálu 
kroužků a volnočasových aktivit pro děti, 
mládež i dospělé z celého Hradce Králové 
a okolí. V nabídce zájmových aktivit kroužků 
má například kroužek vaření, hudební 
kroužky (flétna, kytara, klávesy, klavír, ukule-
le), florbal, (mini)volejbal, mini dance, tech-
nické kroužky (práce s PC, grafika, stříhání 
videa a zvuku), kroužek předškoláka či 
výuku angličtiny.
 
Účastníci kroužků v DDM se nejen naučí 
novým dovednostem, ale také zažijí přátel-
skou atmosféru. Každé dítě  má talent pro 
jednu či více dovedností, které může v krou-
žcích nejen objevit, ale i rozvinout.

objev svůj talent

Proč právě Sion školy?
To nejlépe zjistíte, když nás navštívíte, neboť to, jak to u nás vypadá, 
a atmosféra každé z našich škol vyjadřují, jaké jsou. Sion školy je 
zkrátka třeba vidět a zažít...
Denis Doksanský, ředitel Sionu
777 253 337, denis.doksansky@sion.cz www.sion.cz

SION ELEMENTARY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SION J. A. KOMENSKÉHO

Umíme pracovat s dětmi na různých úrovních 
znalostí: když k nám nastoupí do první třídy někdo, 
kdo už umí číst, tak ho neučíme znovu písmenka, 
ale pracujeme už se čtením. U nás máme třístup-
ňové učivo. Např. když děti v matematice už počítají 
přes stovku, tak jim dáváme těžší příklady než 
ostatním. Ty stejné děti mohou mít třeba v  češtině 
problémy, např. dyslexii, tak s nimi procvičujeme 
hlavně základy. Také tu máme děti, které zajímají 
přírodní vědy a s těmi také pracujeme nad rámec 
osnov. Stupně učiva volíme ve spolupráci s rodiči.

škola ušitá na míru

školka, která rozvíjí potenciál
MATEŘSKÁ ŠKOLA SION

Máme 3 třídy a každá je jinak zaměřená (třída 
s prvky angličtiny, s prvky lesní školky a třída pro 
děti od 2 let s výtvarným zaměřením).

Práce s nadanými dětmi a maximální rozvoj IQ
Aktivity, které dětem nabízíme, jsou promyšlené 
a postavené tak, aby co nejvíce podporovaly 
rozvoj IQ (toto je poslední období, kdy ho ještě 
můžeme zásadněji rozvíjet). Tvoříme programy 
bohaté na různé podněty, aby v dětech vzbuzo-
valy chuť se zajímat a samy chtěly poznávat 
nové věci. Což je také podpořeno naší spolu-
prací s Mensou ČR.

Bezpečné prostředí – nebát se udělat něco špatně
Vytváříme bezpečné prostředí – naším hlavním cílem v této oblasti je, aby se děti nebály udělat něco špatně. 
Máme zkušenost, že když děti udělají něco jinak, většinou to neznamená špatně, ale když jim dáme prostor vysvětlit, 
jak došly k danému řešení, tak vidíme, že jejich řešení je často správné. K čemu je, když je dítě chytré a šikovné, když 
se to bojí projevit. Učíme děti diskutovat a obhájit si svůj názor.

Aktivity, které dětem nabízíme, jsou promyšlené a postavené tak, aby co nejvíce podporovaly rozvoj jejich inteligence.

Také je pro nás důležitá angličtina, a proto ji mají děti už od první třídy.
Například se snažíme anglické věty a fráze vkládat do celodenního programu,

aby se dětem co nejlépe fixovaly.

Snažíme se trávit s dětmi co nejvíce času venku a pokud to jde, přesouváme se do okolí školy.

Jde nám o to, aby se ve škole cítili dobře děti i dospělí. Pozitivní přístup a vstřícnost k dětem i rodičům očekáváme 
také od dalších zaměstnanců školy – jak v kanceláři, tak například i ve výdejně obědů. Školní budovy jsou barevné 

a upravené, záleží nám na příjemném prostředí.
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Stomatologické ordinace Můj zubař zažívají rok s velkým R, rozšiřují svůj odborný tým o nové tváře a chystají další 
prostory. Plní se tak vize zakladatelů značky manželů MDDr. Lenky Černé a MUDr. Daniela Černého, Ph.D. z Hradce 
Králové, kteří se od začátku vydali cestou kvality a respektu, ať už ve vztahu ke svým pacientům nebo zaměstnan-
cům. „Vybrat a začlenit do týmu ty správné lidi je alfou a omegou všeho,“ říká v rozhovoru Daniel Černý, lékař s víc 

než dvacetiletou zubařskou praxí.

Pandemii navzdory jste za poslední 
rok ušli pořádný kus cesty – výrazně 
jste posílili tým, přijali nové lékaře 
a v plánu je i další ordinace. Jaké je to 
ohlížení se zpět, když se z vize začíná 
stávat realita?
Postupně se plní náš plán, který se bohudík 
realizuje nezávisle na vnějších okolnostech. 
Nezastírám, že i pro nás byl začátek roku 
v souvislosti s pandemií náročný. Podařilo se 

nám ale rychle zorientovat a adekvátně zare-
agovat, což bylo pro náš další vývoj klíčové. 
V tuto chvílí tak čítá náš tým okolo 25 lidí, po-
čítám-li ordinace v Hradci i Solnici, a pokud 
nedojde k nějaké nečekané změně, máme 
pro letošek naplněno. Nejde přitom jen o sa-
motné lékaře nebo sestry, posílili jsme i re-
cepci nebo back office. Vybrat a začlenit do 
týmu ty správné lidi je alfou a omegou všeho, 
a proto si dáváme patřičně záležet.

Co všechno musí takový zájemce spl-
ňovat?
Vybíráme si kolegy, se kterými máme urči-
tou předchozí zkušenost nebo na ně dostá-
váme doporučení od lidí, kterým věříme. 
Vedle odbornosti nás totiž především za-
jímá, jací jsou lidé. Ustoupili jsme od toho, 
abychom se spoléhali na ctižádostivé, ale 
nezkušené kolegy. Místo toho investujeme 
do lidí, kteří své kvality již prokázali. Prošli 

Ordinace, které 
jsou o lidech

Tým Mého zubaře v čele s Danielem Černým (dole uprostřed)

30
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si svou privací a uvědomují si význam slov 
„spolupráce“ a „péče“. Takovým příkladem 
je jedna z našich nových tváří – zkuše-
ná stomatoložka MUDr. Renata Broncová, 
která se specializuje na péči o dětské pa-
cienty neboli pedostomatologii. Kromě 
vysoké odbornosti a dlouholeté praxe se 
vyznačuje ještě jednou skutečností – má 
ráda děti. Úplně obyčejně má ráda děti. To 
je první předpoklad, který se ale nedá na-
učit. Mohu s vámi natrénovat, jak pacien-
tovi zhotovit lepší výplň, ale tuhle naprosto 
bazální lidskou vlastnost vám nevdechnu. 
Když něco neumíte dokonale technicky, 
existuje značný předpoklad, že se to nau-
číte. Ostatně myšlenka, že se jako zubařka 
něco naučíte ve škole, a pak z toho budete 
30 let čerpat, je dnes už zcela mylná.

Plní se současně s tím i váš původní 
plán ustanovit v rámci ordinací Můj 
zubař několik pevných „větví“ odbor-
né péče, které u vás budou zastřešo-
vat špičkoví odborníci, lídři v daném 
segmentu – jako je tomu například 
u záchovné (restorativní) zubařiny ve 
vašem případě?
Plní, momentálně jsou ony větve tři a tvoří 
stabilní páteř našich služeb. Jedna repre-
zentuje stomatochirurgii, další péči o dět-
ský chrup neboli pedostomatologii a třetí 
je zaměřena na restorativní či záchovnou 
stomatologii. Aktuálně fungujeme v Hrad-
ci v šesti ordinacích, s tím, že plánujeme 

o jednu ordinaci posílit pedostomatolo-
gickou péči, připravujeme nákup vybave-
ní pro celkové anestezie a z bývalé zubní 
laboratoře chceme vytvořit ještě jednu 
ordinaci speciálně uzpůsobenou pro práci 
hygienistky. Tam už by se počítalo i s pro-
storem pro „další členy rodiny, pokud 
přicházejí na ošetření společně. Zvlášť 
u malých dětí je totiž víc než vhodné, aby 
mu byli rodiče poblíž, dítě na ně vidě-
lo, a všechny strany si přitom zachovaly 
příjemný komfort. To je směr, kterým se 
chceme ubírat dál. Ordinace v Solnici jsou 
na druhé straně strukturou výkonů ty-
pickými ordinacemi praktického zubního 
lékaře. Tzv. „desetibojař“, čili zubní lékař, 
který dělá všechny výkony sám, rozhod-
ně nemá práci snažší. Naopak se dnes jeví 
jako velmi náročné udržet si dostatečný 
přehled ve všech kapitolách zubního lé-
kařství.

Vyrostly pomyslně tyto větve u vás 
přirozeně v návaznosti na poptávku 
a zájem pacientů nebo to byla taktéž 
jedna z vizí konceptu značky Můj 
zubař?
Zájem ze strany pacientů v tom hraje roli. 
Ze zkušenosti víme, že největší poptávka je 
po všeobecné zubařině, stomatochirurgii 
a pedostomatologii. Všeobecná a záchov-
ná zubařina se u nás pojí se mnou, stoma-
tochirurgie s MUDr. Helenou Doležalovou 
a pedostomatologii zastřešuje moje man-
želka MDDr. Lenka Černá. Takže nezastí-
rám, že určitý záměr v tomto „rozvětvení“ 
existuje, ale celý koncept stojí od prvopo-
čátku na lidech. Když se nám podaří získat 
dalšího odborníka, můžeme napnout síly 
jiným směrem a nechat vyrůst další samo-
statnou větev naší péče. Musí to ale dávat 
smysl na všechny strany.

Dlouhodobě se specializujete na pe-
dostomatologii, tedy péči o chrup na-
šich nejmenších a v budoucnu ji plá-
nujete ještě rozšířit. Co vás k tomu 
motivuje?
Zubař je nejčastější lékařská profese, ke 
které pacienti, a tedy i děti, docháze-
jí. To už je samo o sobě velkým motorem 
k tomu na sobě pracovat a péči ve vztahu 
k dětským pacientům neustále podrobovat 
zpětné vazbě a zkvalitňování. Snažíme se 
v oblasti pedostomatologie nejen naše ko-
legy, ale i pacienty a širokou veřejnost in-
formovat a ukazovat, že dětská zubní péče 
se dá dělat významně jinak, než na ni bylo 
pohlíženo doposud. Už dnes provozujeme 
tzv. adaptační návštěvy, při kterých dětské 
pacienty seznamujeme s ordinací a vytvá-
říme jim bezpečný prostor k aklimatizaci. 
Není to o tom chytit dítě, otevřít mu pusu 
a natáhnout se pro vrtačku. Naopak si hra-
jeme a prostřednictvím speciálních knížek 
nebo hraček spolu komunikujeme, vysvět-
lujeme. Máme v týmu psychologa/psy-
choterapeuta, aby nám pomáhal diagnos-
tikovat a řešit překážky v ošetření. Sami se 
vzděláváme, abychom nahradili o přístupu 
k dětem opravdu vědecky ověřeným přístu-
pem, kdekoli tato data existují. Významnou 
součástí pedostomatologické péče je i prá-
ce s rodiči, nemůžete edukovat děti, aniž 
byste nešířila osvětu mezi dospělými. Stej-
ně jako to bylo před lety v oblasti dentální 
hygieny i zde to bude ještě běh na dlouhou 
trať. My máme ale sil i odhodlání dost. Chtěli 
bychom ukázat, že tento náš komplexní pří-
stup od prevence až po ošetření v celkové 
anestezii je tím správným směrem moderní 
pedostomatologie.

Michaela Zumrová 
foto: archiv Můj zubař

„Investujeme do lidí, kteří své 
kvality prokázali a znají význam 

slov splupráce a péče.“

MDDr. Lenka Černá, 
pedostomatologie

MUDr. Renata Broncová, 
pedostomatologie

MUDr. Helena Doležalová, Ph.D., 
stomatochirurgie

Životní stylléto 2021
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Jaký to byl pocit otvírat po těžko uvě-
řitelných pěti měsících kavárnu li-
dem?
Dáša: Moc jsme se těšili, už to bylo fakt 
dlouhé a s řadou zákazníků jsme se za ce-
lou tu dobu třeba vůbec neviděli. Někteří 
přišli občas k okýnku pro kávu, snidani nebo 
oběd, ale není to ono, když si k tomu nemů-

Zavřeno jste sice měli, ale to určitě 
neznamená, že se u vás nic nedělo. Na 
jaké novinky aktuálně lákáte?
Judit: Tou největší peckou je asi nový jídelní 
lístek. Zařadili jsme nově burgery s trhaným 
masem nebo s parmskou šunkou a vejcem. 
Taky bazalkové palačinky a tapas. Obměni-
li jsme i recepturu našich těstovin – špaget 
a gnocchi. Přijďte ochutnat!
Petr: Taky nesmíme zapomenout na kreve-
ty, po těch se hosté vždycky hodně ptali. Tak 
jsme si říkali, proč jim to nesplnit? Nově si je 
budou moct vychutnat v tapasech, těstovi-
nách nebo omeletě.

Ale klasické snídaňové „taháky“ 
Assenzy jako omelety nebo hemenexy 
zůstávají?
Ivča: Jasně, bez nich by to nešlo! Vajíčka 
na všechny způsoby a samozřejmě lívance 
u nás najdete pořád.
Dáša: A také pořád platí, že vám je uděláme 
kdykoli během dne. Žádné snídaňové menu 
od – do u nás neexistuje. U nás začíná ráno, 
když chcete vy.

Na první pohled je jasné, že určitých 
změn dostála i zahrádka.
Petr: Ta je kompletně nová a o něco vyšší 
než dřív. Říkali jsme si, že člověk je v kavár-
ně rád trochu míň na očích, zároveň ale rád 
dobře vidí na okolí.
Judit: Doufáme, že se hostům bude líbit 
a rádi se tu s námi zdrží u vínka a tapas dlou-
ho do večera. Otvírací doba zůstala stejná, 
jak jsou zvyklí, tedy od 8 ráno do 21 hodin 
večer. Snad bude počasí přát a užijeme si 
tu super letní večery bez dek a ohřívačů. 
(smích)
Ivča: A když počasí přát náhodou nebude, 
schováme se v kavárně uvnitř a užijeme si to 
s hosty i tak. Těšíme se!

(red), foto: Ondřej Šlambora

žete sednout. Takže se těšíme, že se se vše-
mi konečně zase potkáme. U dobrého jídla, 
vína, kávy, zákusku…
Ivča: Byla to tak trochu euforie, sice jsme 
o sebe na směně první dva týdny trochu 
škobrtali, než jsme se zase sehráli – přece 
jen jsme měli vážně dlouhou pauzu. Ale bylo 
to skvělý, už nám to všem chybělo.

Vinotéka plná, plzeň naražená, kávovar nahřátý. V královéhradecké Assenze jsou zkrátka připraveni a pro hosty si po 
dlouhých měsících nuceného „okénkování“ připravili řadu novinek. „Už nám to bylo dlouhé,“ shoduje se osazenstvo 

kavárny na pěší zóně – Dáša, Ivča, Judit a Petr. Na co se u nich můžete v létě těšit?

ASSENZA CAFÉ & TAPAS:

Na burgery 
i krevety!

Dáša, Ivča, Judit a Petr s majitelkou kavárny Dorotou Bodlákovou

Životní stylléto 2021



estetické laserové centrum

Zdravější, krásnější 
a sebevědomější
...díky Laserovému centru Estela 

Objednávejte na:

nebo

Zkušení lékaři  |  Špičkové přístroje  |  Nejmodernější technologie

Poliklinika III - E. Beneše 1549,

500 12 Hradec Králové

www.estela-hk.cz 776 871 808

Plastická operace víček

Laserové odstranění chloupků

Korekce pigmentových skvrn

Odstranění cévních změn

Vyhlazení povrchu kůže

Aplikace výplňových materiálů

Chemický peeling





Rozjeď to,

léto!



Láska 
na první sousto
Od podzimu do jara máme na vaření spoustu času, což nahrává přípravě náročných velkých jídel, ale v létě je to jinak. 
Kdo by chtěl trávit krásné a teplé dny v kuchyni u sporáku a horké trouby, že? Ale to neznamená, že by letní jídelníček 
byl nějak odbytý – to ani zdaleka! Je svěží, plný výrazných chutí, preferuje čerstvé suroviny, často si vystačí bez vaření 
či pečení, a hlavně příprava je většinou velmi rychlá. Je to prostě láska na první sousto!
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STŘEDOMOŘSKÝ SALÁT 
S OKURKOVÝMI ŠPAGETAMI 
 
Co budete potřebovat:
2 lžíce olivového oleje extra virgin
salátová okurka
4 rajčata
hrst oliv
250 g sýra halloumi
lístky ze 3 snítek bazalky

Na dresink:
2 lžíce olivového oleje
½ salátové okurky
1 snítka oregana
½ hrsti pažitky
2 snítky bazalky
60 g kešu ořechů
sůl, pepř

Salát s jedinečnou chutí středomořského 

léta, přesto však trochu jiný pro oko i pro 

jazyk. Pojďme dobře známou kombinaci 

ochutnat tentokrát jinak!

Všechny suroviny na dresink nasekáme, 

smícháme s půl deci vody, osolíme, ope-

příme a rozmixujeme dohladka. V případě 

potřeby dochutíme.

Rajčata nakrájíme na díly, olivy můžeme 

přepůlit nebo nechat vcelku, promícháme 

je společně s bazalkou a okurkou, kterou 

jsme předtím pomocí škrabky naškrábali 

na tenké „špagety“.

Sýr halloumi opečeme z obou stran na oli-

vovém oleji na grilu nebo pánvi a rozdělí-

me na kousky. Promícháme je se zeleni-

nou, přidáme i dresink a podáváme.

STEAK VE WHISKY MARINÁDĚ 

Co budete potřebovat:
steaky z krkovice
1 deci olivového oleje
2 lžíce sójové omáčky
½ deci whisky
2 lžíce třtinového cukru
lístky čerstvého oregana
drcený stroužek česneku
nasekaná chilli paprička
sůl, pepř

Tahle marináda není pro žádná ořezávát-

ka, ale pro milovníky rafinovaných chu-

tí. Sladké tóny třtinového cukru rozřízne 

pikanterie v podání chilli papriček a čes-

neku, tomu všemu vévodí dotek whisky. 

Marinujeme alespoň dvě hodiny (ale raději 

přes noc).

Létoléto 2021



NEPEČENÝ BORŮVKOVÝ 
DORT ZE SKYRU
 
Co budete potřebovat:
250 g karamelových sušenek
300 g skyru
100 g másla
400 ml smetany ke šlehání 33%
2 lžíce citronové šťávy
400 g borůvek
1 lžička mletého kardamomu
150 ml polotučného mléka
100 g cukru moučka
12 plátků želatiny
hrst lístků máty

Zdravý dort, který si zamilujete. Mlsání 

(téměř) bez hřešení. Pastva pro zrak i pro 

chuť. Sladký tak akorát. Dost už slov, jdeme 

ten zázrak připravit!

Sušenky rozdrtíme najemno, máslo ne-

cháme změknout, pokrájíme ho a společně 

s citronovou šťávou a kardamomem z nich 

vypracujeme těsto. Připravíme si dortovou 

formu, kterou lze otvírat z boku, a těsto 

usadíme na dno, vypracujeme vyšší okraj.

Želatinu necháme ve vodě několik minut 

nabobtnat, pak ji vymačkáme a vložíme 

do téměř vařícího se mléka, které jsme 

předtím osladili cukrem. Dobře promíchá-

me a dalším mícháním spojíme se skyrem 

a vyšlehanou smetanou.

Hmotou naplníme formu, povrch uhladíme 

a ozdobíme borůvkami a mátou, necháme 

v lednici ztuhnout a zachladit.

Emil Stelinger

inzerce

SPOŘTE BEZPEČNĚ, BEZ RIZIKA
A BEZ PODMÍNEK

Co se u nás dozvíte?
jak své úspory proměnit ve zlato či stříbro
že zlato a stříbro není jen pro bohaté
že spoříte do fyzického kovu
proč je to v dnešní době tak důležité

Zveme vás do nové kanceláře Golden Gate, a.s.
na konzultaci ZDARMA.

774 942 928 | info@jirinaurbanova.cz
Náměstí Svobody 450, Hradec Králové

www.jirinaurbanova.cz

Jiřina Urbanová
 | 

Létoléto 2021



RESTAURACE – BAR – SALONKY
BOWLING – RICOCHET – KULEČNÍK

FOTBÁLKY – ŠIPKY –  ZÁBAVNÍ AUTOMATY – JUKEBOX

NEJLEPŠÍ ZÁBAVA
 V HRADCI

 KUPÓN
1 + 1 zdarma
Po předložení tohoto kuponu odehrajete 
dvě hodiny bowlingu za cenu jedné.

ADRESA
Mrštíkova 1879/42
500 09 Hradec Králové
Malšovice (Areál u pošty)

www.a-sport.cz
Platí do 31. 8. 2021



Říká se, že ty nejlepší nápady přicházejí ve chvílích toho největšího zoufalství. A kdyby ty drinky mohly mluvit, zrovna 
takový ice tea by určitě souhlasil. Cesta na vrchol popularity dnes již legendárního letního nápoje byla totiž pěkně trni-

tá. Nemluvě o tom, že jeho historicky první degustaci přijaly davy zpočátku doslova… ledově.

Ice, ice, baby
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Psal se rok 1904, v Americe právě vrcholi-
la mučivá letní vedra a město Saint Louis 
v Missouri vítalo návštěvníky dalšího roč-
níku světové výstavy. Mezi vystavovateli 
nechyběli ani Angličané, kteří stejně jako 
ostatní přijeli „za velkou louži“ představit 
své nejnovější vymoženosti a vynálezy. Jed-
nou z atrakcí bylo podávání klasického čer-
ného čaje. Do té doby totiž znala Amerika 
hlavně ten zelený, nefermentovaný.

Organizací opulentních čajových obřadů 
byl pověřen obchodník, původem Ame-
ričan, Richard Blechynden. Ten postavil 
svoji kariéru právě na byznysu s čajem, 
který úspěšně prodával hlavně na jihu USA. 
V osudný rok 1904 uvařil v St. Louis litry 
černého čaje té nejvyšší kvality. Jenže fron-
ty se na něj ani zdaleka nestály. Naopak, 
v nesnesitelném horku lidé kouřící šálky 
raději obloukem míjeli. Legenda praví, že 
zoufalý Blechynden naplnil hrníčky kost-
kami ledu, které horkým čajem před zraky 
procházejících rituálně zaléval. Asi už nikdy 

nezjistíme, jestli o fenoménu ledového čaje 
slyšel z dřívějška (jeden z prvních receptů 
na něj vyšel v novinách ve Virginii už v roce 
1879), nebo to byl akt pouhopouhé náhody. 
Jedno je ale jisté – byl to geniální tah. Šálky 
plné tajících kostek ledu a silného černého 
čaje se během chvilky staly hitem výstavy 
a Blechyndenovi mizely pod rukama. Od té 
doby se začal šířit do celého světa a dodnes 
patří k nejoblíbenějším zabijákům vyprah-
lého hrdla.

ČERVEN – MĚSÍC ICE TEA
Možná vás to po tom chladném historic-
kém úvodu překvapí, ale ledový čaj má 
svůj vlastní den. Vlastně co den? Ice tea 
je v současnosti tak populární, že mu pa-
tří celý měsíc! Je to červen a paradoxně 
ho slaví právě Američané. Hlavním dnem 
„oslav“ je potom každoročně 10. červen.

Málokterý nápoj se také může pyšnit tím, 
že byl k jeho konzumaci vyvinut speciální 
druh kuchyňského náčiní. Obliba ledové-

ho čaje byla totiž během krátké doby tak 
velká, že vyvrcholila vývojem nového typu 
příboru. K popíjení ice tea se začaly serví-
rovat lžičky s dlouhou rukojetí speciálně 
uzpůsobené na míchání cukru ve vysokých 
sklenicích.

TLUMIČ STRESU
„Ledový čaj je plný cukru, umělých barviv 
a aromat“ – možná, ale pokud ho připravíte 
tradičním způsobem z kvalitních čajových 
listů, má na naše tělo naopak blahodárné 
účinky. Mimo jiné je přirozeným zdrojem 
antioxidantů, akceleruje hubnutí, pomáhá 
odbourávat únavu, podporuje činnost moz-
ku, posiluje imunitu a tlumí stres. Ostatně 
rádi si ho dopřávají třeba v Japonsku, kde 
preferují neslazený zelený čaj. Známý in-
dický ledový čaj (Chai) dostanete na mnoha 
místech světa a je ozvláštněn o indické ko-
ření, zatímco thajská verze je zase slazená 
cukrem a kondenzovaným mlékem.

Ať tak či tak, jestli jste dosud nepatřili mezi 
vyznavače ledového čaje, využijte letní 
horké dny a dejte mu šanci. Možná se na 
chvilku přenesete do roku 1904, protože 
jen co přiblížíte orosenou sklenici k vy-
prahlým rtům, pocítíte jistě podobnou úle-
vu jako tenkrát návštěvníci světové výstavy.

Michaela Zumrová 

Léto

Tradiční ice tea

Dáte-li přednost osvědčené 
klasice, doporučujeme přece 
jen malou úpravu – nahraďte 
cukr medem. Je výborným 
zdrojem energie plný vitaminů 
a minerálů.

6 hrnků vody (1,5 litru) 

4 sáčky černého čaje 

¼ hrnku medu (60 ml) 

citronová kolečka na ozdobu

Ve velkém hrnci přiveďte 
vodu k varu. Odstraňte 
z plotny a nechte 5 minut 
odstát, přidejte čajové sáčky, 
přikryjte a nechejte 15 minut 
volně chladnout. Odstraňte 
sáčky, přidejte med a nechejte 
vystydnout při pokojové 
teplotě. Přelijte do skleněné 
nádoby, uložte do lednice 
a podávejte ve sklenicích 
s ledem. Můžete dochutit 
citronem a ozdobit mátou.

léto 2021



Léto budiž pochváleno a spolu s ním i čas strávený u grilu, kdy nezaměnitelná vůně dává tušit, že horký den bude 
korunován grilovanou dobrotou. Ten rok, kdy Češi objevili grilování, se nadobro změnilo české léto – bez grilu už ani 
ránu! Ať už fandíte klasice s příchutí kouře ze spalovaného dřeva, rychlé a snadné elektrice či super komfortnímu plynu, 
patříte do velké rodiny milovníků léta na grilu, a právě pro vás jsme připravili návod, jak krok za krokem zazářit na každé 
grilovací party. Otázku, zda na rozpálenou mřížku položit maso, klobásu či zeleninu, jsme vyřešili za vás – dáme tam 

totiž od každého kousek. Jehlu na to!

Grill me
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Léto

Co budete potřebovat: 

400 g vepřové krkovice
230 g klobásy
2 papriky
½ lilku
½ cukety
4 žampiony
100 g slaniny vcelku
1 cibule
2 snítky rozmarýnu
2 stroužky česneku
olivový olej
sůl
pepř

Co budete potřebovat: 

200 ml zakysané smetany
3 lžičky uzené papriky
2 stroužky česneku
šťáva z limetky
sůl
pepř

ŠŤAVNATÉ ŠPÍZY SE 
ZELENINOU NA GRILU

PAPRIKOVÝ 
DIP

Česnek prolisujeme nebo nasekáme na-
jemno a vmícháme do smetany společně 
s uzenou paprikou, osolíme, opepříme 
a zakápneme limetkou.

Klobásu nakrájíme na kolečka, maso na 
kostky, zeleninu na větší kousky. Česnek 
prolisujeme a společně se solí, pepřem 
a nasekaným rozmarýnem smícháme s oli-
vovým olejem. Do připravené marinády 
naložíme alespoň na dvě hodiny vše kromě 
klobásy.

Střídavým napichováním všech surovin na 
jehly připravíme špízy. Gril pomastíme sla-
ninou a špízy pečeme nejdřív na silnějším 
ohni, ale dopekáme na menším, aby zůstaly 
šťavnaté.

Podáváme s pečivem a paprikovým dipem.

Emil Stelinger 
foto: Ondřej Šlambora

léto 2021



Léto? 
Retro!

Že už si ani nepamatujete, jak chutnala vlastnoručně uvařená bramboračka na staré horské chatě? Jaká umí být noční 
obloha, když spíte pod širákem? Jak bolely nohy z dovolené na kolech anebo z pěších túr? Nejspíš jste léto svého dětství 
trochu pozapomněli a dost možná jste od té doby neměli příležitost si takovou dovolenou zopakovat. Letos ji máte – 
a proto nesmutněte, pokud vás čekají „jen“ české prázdniny a vydejte se proti proudu času. Quartier pojede s vámi a už 

teď má pro vás čtyři zaručené tipy!



HEZKY PĚŠKY
Tohle je opravdu dovolená pro nadšen-
ce. Máme pro vás něco lepšího než týden 
nebo dva v pohorkách. Potřebujete však 
taky hodně pohodlné a kvalitní boty a mít 
pro strach uděláno. V jedenadvacátém sto-
letí sice uprostřed Evropy pěšímu nejspíš 
nehrozí nebezpečí od divoké zvěře nebo 
bandy loupežníků, ale vykročit do mnoh-
dy neznámých krajin chce opravdu velký 
kus odvahy, stejně jako i rozhodnutí mno-
ha poutníků být přitom jen sám se sebou. 
Na pouti s oblibou vyrážel například Karel 
Hynek Mácha – došel takhle až do Bená-
tek, psal se rok 1834 a se svým společníkem 
na cestu potřebovali 6 týdnů. Jeho pouť 
mnohé inspirovala, tak proč to nezkusit? 
Tedy samozřejmě jen máte-li dostatek do-
volené. Pokud byste chtěli vyrazit v básní-
kových stopách, pak vězte, že jeho cesta 
vedla z Prahy do Českých Budějovic, Lince, 
Salzburgu a Innsbrucku až do samotného 
města na laguně. Ještě ambicióznější je 
slavná Svatojakubská pouť vedoucí do špa-
nělského Santiaga de Compostela k hrobu 
sv. Jakuba Staršího. Tato pouť, která je zná-

má již od středověku, nemá jen jednu trasu, 
ale mnohem víc. Jedna z nich začíná i u nás 
ve východních Čechách, a tak není pro-
blém vydat se směrem na Prahu a pak tře-
ba jednou z možných tras vedoucích přes 
Řezno, Kostnici, Bern, Lyon a pak už smě-
řovat Pyrenejským poloostrovem až k cíli 
na pobřeží. Cesta je dobře značena a dnes 
i velmi populární, uvádí se, že ročně ji ab-
solvuje přes 300 tisíc poutníků. Pokud vás 
naše dva tipy inspirovaly, zkuste si nejdřív 
přečíst Máchův Deník na cestě do Itálie, 
případně Poutníka od Paula Coelha, který 
svou knihou svatojakubskou pouť proslavil.

NA KOLECH
S létem budiž pochválena i česká země cyk-
listů. Desetitisíce kilometrů značených cyk-
listických tras vedou přes hory i doly, lesy 
i louky, stráně i údolí. Stačí se jen rozhodnout, 
kam to bude, sbalit věci a vyrazit. Pokud při 
letním objevování krás ze sedla kola chcete 
zůstat tady u nás na východě Čech, máme 
pro vás patnáct tipů a je to jedna pecka vedle 
druhé – jsou to totiž Cyklopecky, projekt Par-
dubického a Královéhradeckého kraje, který 
každé léto přináší nové trasy křížem krážem 

„Na pěší pouti vyrážel s oblibou 
i Karel Hynek Mácha.“

Léto
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naším regionem. Nejkratší a téměř nejméně 
náročná vede kolem Sečské přehrady, měří 
pouhých 17 kilometrů a zvládne ji v pohodě 
cyklistický dorostenec i odrostenec. Naopak 
nejdelší má na mapě přes 65 kilometrů a za-
vede vás z Pardubic přes Holice a Třebecho-
vice pod Orebem až do Hradce Králové. Nej-
víc sil si vyžádá téměř 30 kilometrů dlouhá 
trasa okolo Králického Sněžníku. Cyklopecky 
ale pamatují nejen na sportovní vyžití, ale 
i na poznávání. Zavedou vás proto do histo-
rického centra Vysokého Mýta či Poličky, na 
zámek Nové Hrady, do Archeoparku pravěku 
ve Všestarech, na místa spojená s bitvou na 
Chlumu u Hradce Králové v roce 1866 nebo 

do benediktinského kláštera v Broumově. 
Pozadu nezůstávají ani přírodní krásy – šláp-
něte do pedálů a objevujte znovu nenápadný 
půvab Babiččina údolí, skryté poklady Boh-
danečských rybníků, voňavou romantiku 
bylinkových zahrádek na Kuksu i v Žirči nebo 
tajemný labyrint Toulcových maštalí. Všechny 
trasy včetně jejich podrobného popisu najde-
te na www.cyklopecky.info.

NA CHATĚ

V počtu chat „na hlavu“ patříme v Evropě 
mezi špičku. A není se co divit, vždyť přece 
tradice je tradice. Možná jste ji zdědili po 

rodičích, nebo jste si v návalu nostalgie jed-
nu nedávno pořídili. Každopádně usínat ve 
vyvětraných peřinách po celém dni na čer-
stvém vzduchu – to je to pravé synonymum 
léta! A zatraceně návykové! Ať už trávíte léto 
na chatě ryze v módu relax a dlouhé hodiny 
čtete s výhledem do zeleně, u bazénu či jezír-
ka popíjíte veltlínské nebo naopak neúnavně 
zvelebujete zahrádku, vyžíváte se v pěstování 
domácí zeleniny a sbíháte stráň se sekačkou, 
užijete si to na maximum. Vždyť právě tady 
se rodí vzpomínky, na které se nezapomíná 
do konce života. Že vám v tomto směru už 
paměť tolik neslouží? Tak v tom případě si 
naplánujte letní promítání filmů Na samotě 
u lesa, Slavnosti sněženek nebo ikonický se-
riál Chalupáři. A pokud žádné takové malebné 
útočiště v přírodě sami nevlastníte, vždycky 
si ho můžete pronajmout. Třeba na zkouš-
ku, jestli má ta vlastní chatička pro vás vůbec 
smysl. Pro začátek doporučujeme omrknout 
Kouzelné chaloupky na Amazing Places – to 
by bylo, aby vám nějaká nepadla do oka!

POD STANEM
Možná jste to jako malí upřímně nenáviděli, 
ale typické léto většiny rodin za dob Česko-
slovenska se neslo ve znamení stavění stanů 
a dobývání konzerv s nejrůznějšími dobrota-
mi. V časech budování socialismu se za exoti-
kou zkrátka nejezdilo. Co si to letos zopakovat 
– ovšem v o poznání příjemnějších podmín-
kách? Sbalte krosny a batohy a vyrazte do pří-
rody, třeba k Sázavě či Berounce. Spacáky už 
dneska jen tak neprofouknou, karimatky jsou 
vysoké a měkoučké a současné modely stanů 
oplývají takovými vymoženostmi, že budete 
možná koukat. Holt s dobou už dneska jdou 
i všichni trampové. Vyrazíte-li do kempu, dr-
tivá většina z nich už disponuje moderním 
sociálním zařízením i restauracemi, kam vy-
razíte rádi víc než jednou. Pakliže však plá-
nujete stanovat „nadivoko“, pečlivě plánujte. 
Postavit si dočasný nocleh totiž nelze všude, 
ale jen ve vyhrazených tábořištích nebo na 
soukromém pozemku po dohodě s majite-
lem. Stále populárnější variantou jsou i tzv.“ 
glamping spots“ – tedy místa speciálně urče-
ná k luxusnímu kempování. Jejich seznam se 
s každým rokem rozšiřuje a kromě veškerého 
pohodlí a a moderního vybavení disponu-
jí většinou ještě jednou výhodou: nenajdete 
v nich zásuvku a většinou se nacházejí v loka-
litách s omezeným signálem, tudíž si můžete 
dopřát ten luxus být konečně offline.

V „OBYTŇÁKU“
Obytné přívěsy – kdysi domovy „kempařské 
smetánky“, ke kterým neodmyslitelně patřila 
také kempinková sedací souprava z hliníku 
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a také jídelní, většinou umělohmotná soupra-
va složená z hrnečků, talířů, příborů a misek 
různé velikosti. To dnešní „obytňáky“ nebo 
karavany nabízejí úplně jiný zážitek. Zále-
ží, jakou máte představu a jak hluboko jste 
ochotni sáhnout do peněženky. Vězte však, 
že ve srovnání s ubytováním v hotelu vás půj-
čení přijde na podobné peníze, navíc nejste 
svázáni s jedním místem. V moderním kara-
vanu nebo obytném voze se komfortně vyspí 
čtyřčlenná rodina, samozřejmostí je lednice, 
vařič, klimatizace a mnohdy i sprcha s teplou 
vodou, záchodem a wifi. Na většinu obytných 
vozů vám přitom stačí vlastnit řidičský prů-
kaz skupiny B. Před odjezdem také zvažte, 
zda chcete během dovolené hodně cestovat 
nebo naopak „zakempit“ na jednom místě na 
delší dobu. V takovém případě totiž klidně 
volte větší kousek.

Ať už vám při čtení nostalgicky cukaly koutky 
nebo se v nitru probouzela lehká traumata, ze 
srdce vám přejeme, abyste si letošní dovole-
nou užili dosytnosti. A nemusí být retro ani 
trochu. I kdybyste si měli z křižování Českem 
odnést nějaký ten puchýř nebo drobnou spá-
leninu, nechť si na podzim řeknete, že to stálo 
za to!

Michaela Zumrová 
Emil Stelinger

inzerce
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Zažít léto celým svým tělem a zároveň si ho vychutnat do sytosti? S námi to bude hračka. Servírujeme summer tipy, 
díky nimž si horké měsíce prodloužíte minimálně do září. Ukážeme vám, že léto můžete degustovat, ale taky si k němu 

přivonět, zaposlouchat se do něj nebo se ho přímo dotknout.

Léto všemi smysly 
a napořád
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CIRKUS A NOSTALGIE
Studentské Majálesy a divoká Matějská nás 
úspěšně minuly už podruhé. Ale takový hra-
vý „divadelňák“, jak mu v Hradci říkáme, vám 
nabízí podívanou plnou originálních, umě-
leckých, poetických i cirkusových kousků. 
Na festivalu Regiony letos okusíte nefalšo-
vané léto, jeho červnové rozmary, nálady 
a především kvalitní kulturu. To vše začíná 
18. června a trvá až do 25., tak vytáhněte di-
áře a buďte u toho!

VEZMĚTE JI NA BÁL
Zimní plesovou sezónu jsme prožili ma-
ximálně u televizních přenosů Stardance 
schovaní hezky pod dekou… Léto však mů-
žeme ještě zachránit. Tak co se poohlédnout 

po tančírnách v přírodě? Ve svém okolí jis-
tě najdete skvělé akce a nejedna partnerka 
bude okouzlena. Která žena by netoužila po 
romantickém večeru v altánu, kde protančí 
noc pod hvězdami či rozsvícenými žárovka-
mi, kde ji provedete v kole jako nikdy, dáte 
si skleničku červeného, sladké jahody a nad 
ránem popadnete střevíce a dojdete domů 
bosí a příjemně unavení.

LÉTO A HVĚZDY NA 
SPADNUTÍ
Teprve na dece a s očima upřenýma na ob-
lohu se dotknete léta. A protože milovníci 
přírody jezdí většinou lovit východy a zápa-
dy slunce, ostatně takoví #zasrannislunic-
kari na Instagramu by mohli vyprávět, po-

LÉTO JE BIJÁK!
Objednejte si na baru jahodový koktejl s br-
čkem, zaberte pruhovaná lehátka v trávě 
a počkejte si, až zazní: „Pá, pa, pááá, pááá, 
papapapapáááá…“. Takhle nějak totiž vypadá 
letní promítání a pravé filmové léto zároveň. 
A my víme a vy víte, že v tomhle stylu ho za-
žijete i v centru Hradce. Na Pivovarském ná-
městí nebo v zahradách Bajkazylu totiž opět 
promítají letní filmy, černobílé klasiky nebo 
akční trháky. Nechte se okouzlit venkovní 
projekcí ve společnosti přátel a zahleďte se 
do estrády rodiny Škopkových nebo nesmr-
telné lovestory Doubravky a kovboje.

OPEČTE BUŘTY NADIVOKO!
Víte, jak voní léto? Podle nás je to kombina-
ce smůly z borovic, hořícího dřeva, vychla-
zeného piva a buřtů nad ohněm. Přivoňte 
si i vy! Dejte přednost „opejkačce“ – steaky 
si dáte příště. Teď je čas vyrazit do příro-
dy, rozdělat oheň, najít pár klacků „na pří-
lož“ a pokrájet špekáčky. Pak už jen krajíc 
chleba a je hotovo. A až si večer sednete 
k ohništi, zaposloucháte se do praskajícího 
dřeva a zadíváte na kouř stoupající k oblo-
ze, budete si připadat jako tenkrát, když jste 
prosili rodiče, aby vás nechali ještě venku. 
Vždyť je pořád světlo!

VZHŮRU NA ROADTRIP
Na staženou střechu kabrioletu a trasy 
křižující jižní Ameriku to letos nevypadá? 
Nevadí, půjčte si s partnerem stylovou Ve-
spu a udělejte si vyjížďku jen tak. Zabalte 
proutěnou tašku plnou dobrot a vyrazte po 
krásách české země. Nabízí se třeba zelený 
vrch Kozákov – naleziště drahých kame-
nů. Tahle nejvyšší hora Českého ráje skýtá 
i rozkvetlé palouky, kde to bude slušet ne-
jen vám, ale i dece a letní knížce. A komu 
tohle nic neříká, kolo se taky počítá. A co 
teprve to městské s košíkem, do kterého se 
vejdou úlovky z farmářských trhů a kytice 
slunečnic.

PIKNIK V TRÁVĚ? SI!
Spontánní rande v divočině si pamatujete 
spíš ze střední? A co piknik v trávě na kost-
kované dece s nejlepšími přáteli? To se nám 
zdá po roce omezení jako podobná retro-
spektiva. Takže jestli řešíte plány na víkend 
a rádi byste dohnali zmeškané, navrhněte 
známým posezení v přírodě v labužnickém 
duchu. A až se budou ptát, co si představit, 
řekněte: šumivé prosecco, křupavá brus-
chetta, pancetta, olivy a mozzarella. Takhle 
chutná léto. A takhle si ho vychutnáte jak 
v ryze pánské, tak v dámské společnosti.
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radíme vám něco speciálního – pozorování 
východu Měsíce a souhvězdí. Na jaře jsme 
zažili hned dva super úplňky, ale teď v létě 
bude na tyhle radosti i počasí. Zabalíte se 
do deky, otevřete víno a noční ples může 
začít. Luna vystoupá vzhůru a večernice 
vyzve ostatní hvězdy k tanci. Smíme prosit?

DRINK, BABY?
Rádi byste oslnili partnerku sladkým, ale 
zároveň netradičním drinkem? Vsaďte 
na gin. Možná že ten klasický s tonicem 
ve vás nevyčaruje kýženou letní roman-
ci, proto se teď nechte zlákat na jiný re-
cept. A nebude to gin s okurčičkou, ne, ne. 
Máme na mysli pravou italskou parádu na 
citrusech. Znáte hodobóžový Malfy gin? 
Tohle luxusní pití pochází z Turína a vy 
se díky němu rázem přenesete na terasu 
s výhledem na královské město obklopené 
růžovými horami. Ovocnou třešničkou je 
potom malina. Tak cin cin.

ZMRAZTE LÉTO NAVŽDY!
Jak si vychutnat léto až na dřeň? Jako 
zmrzlinu, nanuk, kornout… A kdo praví, že 
mu tato laskomina nic neříká, ten podle 
nás neochutnal pravé italské gelato. Za-
skočte si na něj rovnou hned! Značka NA 
ZMRZKU totiž tradiční výrobu zmrzliny 
pojala opravdu poctivě a nabízí dokona-
lé letní mlsání. A když vám povíme, že se 
sladké umění učili v Itálii a Francii? Pak 
je jasno, že? Proto si skočte na jejich sor-
bet, smetanovou specialitu nebo pohár. 
S touhle dobrotou zmrazíte léto napořád.

NA RYBY, NEBO PRO 
ZÁŽITEK?
Rybolov, výsada mužů a radost žen, když 
je vidí s úlovkem. Koníček, kterým startuje 
jaro a končí pozdní léto, nesmí na našem 
seznamu chybět. Když si navíc předsta-
víme zlatavé paprsky, třpytivou hladinu 
rybníka, sem tam nějakou vlnu, vyrazili 
bychom k vodě okamžitě. A je jedno, jest-
li berou, vždyť se tam dá stihnout tolik 
věcí – chytat lelky, vitamín D, relaxovat, 
číst oblíbenou knížku nebo popíjet vychla-
zený ležák.

PŘICHÁZÍ DOBA 
KEMPINGOVÁ
Zabalit pár věcí do sudu, na sebe kraťasy, 
plavky a můžete se odrazit. Klasický start 
na vodě, co končí buď na vodním baru, 
nebo, o poznání úspěšněji, pod stanem. 
Schválně, kdy naposledy jste sjížděli vodu? 

Nebylo by fajn se zas vrátit ke staré dobré 
zábavě s kamarády, užívat si výhry v Prší, 
měnit námořnická trička a kochat se po-
hledem na skály a rozkvetlé břehy? Právě 
na vodě se zaposloucháte do hotové letní 
árie, v níž účinkuje ansámbl žab, šumivý 
les, trampské písně a kytara.

SLADKÉ NICNEDĚLÁNÍ
Co je to léto? Jednoznačně Benátky, Ne-
apol, Amalfi. Ale taky barevná pobřeží, 

slunečníky na pláži nebo velké elegantní 
klobouky, které nosí dámy na jihu. Tak vy-
padá pozdní léto v Itálii, kam můžete zajet 
i vy a prodloužit si líbezné roční období. 
Vyhnete se nejen davům, ale i hlučným zá-
jezdům a především horku. To si můžete 
užít na plovárně, ale v Římě budete po-
hupovat nožkou v kavárně a vychutnávat 
si jejich typické dolce far niente. Ciao.

Johana Bárová 
foto: Ondřej Šlambora
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Nebe nad hlavou a vítr ve vlasech si řidiči vychutnávají už celé dekády. Historie kabrioletů je dokonce tak dlouhá, že 
budeme-li mezi ně počítat i vozy „nahoře bez“, byl jím i úplně první automobil světa – Benz Patent Motorwagen z roku 

1886. Tak se způsobně připoutejte, protože vyrážíme za nejzajímavějšími momenty historie vozů bez střechy.  

Vítr ve vlasech

Jestli vám přijde, že poslední roky vídáte 
kabriolety na silnicích častěji, nezdá se vám 
to ani náhodou. Ostatně, co do popularity 
„bezstřechých“ miláčků je to pomyslný ná-
vrat ke kořenům, protože v  dávné historii 
automobilismu provozu kabriolety dokon-
ce dominovaly. Mimo to hrály i důležitou 
roli v lidských dějinách – vzpomínáte si na 
atentát na nástupce rakousko-uherského 
trůnu Ferdinanda d´Este v Sarajevu?  Ná-

sledník tehdy projížděl v autě bez střechy, 
stejně jako říšský protektor Reinhard Hey-
drich, který se stal ve svém kabrioletu znač-
ky Mercedes cílem útoku československých 
parašutistů. Až ve třicátých letech 20. sto-
letí začala prodejní rekordy trhat uzavřená 
auta a po druhé světové válce už byl kab-
riolet nebo roadster (či spyder nebo spider 
– zkrátka dvoumístný vůz) pouhým extrava-
gantním výstřelkem.  

SEVER VPŘED  
Schválně, kam byste si tak vyrazili v kabrio-
letu? Na cestu napříč Středomořím, nebo na 
okružní jízdu exotickým ostrovem? Tak to 
vás možná překvapí, že současnou mekkou 
kabrioletů je Skandinávie. Právě tam se jich 
každoročně prodá nejvíce. Asi vám představa 
otevřeného vozu brázdícího silnice zasněže-
ného Švédska připadá absurdní, vězte však, že 
jedna z nejseverněji situovaných automobilek 
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světa se pyšní opravdu bohatou tradicí výro-
by kabrioletů. Řeč je o švédském Göteborgu, 
Volvu a jeho nejstarším sériově vyráběném 
modelu ÖV4 Jakob z roku 1927. Písmena ÖV 
jsou zkratkou pro öpen vagn neboli otevřený 
vůz, číslo čtyři reprezentuje počet pasažérů 
a přezdívku Jakob získal podle jednoho z pro-
totypů, z nichž vycházel. Poháněl ho řadový 
dvoulitrový čtyřválec o (z dnešního pohledu 
legračním) výkonu 28 koní. 

IKONA Z ČECH
Ale proč chodit tak daleko, i čeští výrobci se 
dokázali výrazně zapsat do dějin vozů bez 
střechy. Na přelomu dvacátých a třicátých 
let vyrobili v Kopřivnici elegantní kabriolet 
s názvem Tatra 30/52. Model vzešel ze spo-
jení Tatry 30, od které dostal do vínku ikonic-
kou karoserii, a Tatry 52, po které „podědil“ 
dvoulitrový motor. Zapomenout nesmíme 
ani na přímo východočeskou legendu mezi 
kabriolety – Škodu 450, předchůdkyni poz-
dější Felicie, která se vyráběla v Kvasinách 

od roku 1958. Zapózovala s ní i tehdejší Miss 
USA Charlotte Sheffieldová a jejich společné 
snímky obletěly svět.   

FENOMÉN HARDTOP
Vraťme se ale v čase ještě o kus zpátky. Říká 
se, že změna je jediná jistota, a platí to i pro 
svět kabrioletů. Doba se postupně zrychlova-
la, plátěné střechy lidem přestávaly připadat 
bezpečné, a rázem se tak vytvořil prostor pro 
zrod tzv. kupé-kabrioletů, tedy aut s pevnou 
skládací střechou. Průkopníkem v této kate-
gorii byli Francouzi, kteří v roce 1934 před-
stavili upravený Peugeot 401. Vůz využíval pa-
tentovaného řešení, kterému se říkalo Éclipse 
– a už tehdy šla střecha stahovat elektronic-
ky! Tohoto modelu bylo nakonec vyrobeno 
pouhých 79 exemplářů, proto se dnes jedná 
o jednoho z nejcennějších veteránů vůbec. 

S příchodem druhé světové války se vývoj 
kabrioletů s pevnou střechou neboli hard-
topem zastavil a jejich kouzlo znovu vzkřísil 
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až v 50. letech americký Ford se svým mo-
delem Ford Fairlane 500 Skyliner. Přestože 
řadu much svého předchůdce Američané 
úspěšně vychytali, pořád jich dost zůstávalo. 
Především střecha, která se skládala za záda 
posádky, zabírala spoustu místa v kufru, čímž 
limitovala využitelnost auta. Dlouho proto 
o kupé-kabrioletech nebylo slyšet, do doby 
než se k nim v 90. letech vrátil Mercedes ve 
svém kompaktním „sporťáčku“ SLK. Automo-
bilka aplikovala vlastní patentované řešení, 
které se okamžitě chytlo a později se využí-
valo i pro vozy SL. 

Přestože by se dalo říct, že jsou kabriolety 
tak trochu automobilovými dědečky nebo 
možná pradědečky, jejich popularita nesláb-
ne. A proto, aby vás vítr čechral ve tváři, ani 
nemusíte vybrakovat své bankovní konto – 
kabriolet v dobrém stavu seženete i pod dvě 
stě tisíc korun. Na druhou stranu, existují 
i kousky, které vám vezmou dech nejen svým 
designem. Tak třeba luxusní Rolls-Royce 
Phantom Drophead Coupé vyjde na zhruba 
8,5 milionu korun, a pokud byste zatoužili po 
opravdu exkluzivní raritě, nabízí se McLaren 
Roadster za 20 milionů. Tak šťastnou cestu 
a… vítr ve vlasech!

Michaela Zumrová, foto: archiv 

Léto

Benz Patent Motorwagen

léto 2021



NOVĚ jako aplikace!

1. Stáhněte si aplikaci v               
     nebo pomocí QR kódu

3. Vybírejte z nabídky hradeckých       
     obchodů, služeb a podniků

/hradecsipomahawww.hradecsipomaha.cz

Restaurace
a kavárny

Obchody
a služby

Sport 
a wellness

Kultura 
a zábava

Pomáhejte 
pomáhat

Ostatní

4. Přidejte i svoji nabídku

2. Mějte kompletní kalendář akcí  
     v Hradci vždy po ruce

Podpořte hradecké fi rmy a výrobce
Sbírejte body a ušetřete



„Piquer nique“ neboli napíchnout něco nevýznamného. Doslovný překlad z rodné francouzštiny nevyznívá 
pro piknikové radovánky zrovna lichotivě, možná je to ale větší výzva jít na to po svém. Naplníte v létě svůj 
piknikový košík po vzoru Francouzů „něčím malým na zbodnutí“, nebo nachystáte velkolepou hostinu pro 
celou rodinu, jak to mají rádi Američané? Tak šup pro deku a vyrážíme!

Piknik 3x jinak
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Letní dny jsou pro pikniky jako stvořené. 
Klidně hned po ránu, když jen s pár dobro-
tami, knížkou a kostkovanou dekou v podpaží 
vyběhnete na zahradu, nebo brzy odpoled-
ne, kdy s napěchovaným košem a rodinou 
v zádech zamíříte do parku. Anebo si jen 
tak při brzkém večeru vyjedete s partnerem 
k řece na lehký snack. Pokud jste piknikům 
zatím nepropadli, dejte si letos prázdninový 
závazek a alespoň jednou vyrazte. Dost mož-
ná vás chytnou natolik, že vám počet dnů, kdy 
se dá bez obav ze zánětu ledvin povalovat na 
trávě, bude připadat proklatě nízký!

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Ale pěkně popořádku: dějiny „piknikování“ se 
v Evropě začaly psát pravděpodobně v dobách 
Francouzské revoluce v roce 1789. Ta byla zlo-
mová v mnoha ohledech, jedním z nich bylo 
i vůbec první veřejné otevření královských 
parků. Nadšení Francouzi tehdy popadli, co 
doma zrovna měli k jídlu, a zvědavě vyrazili za 
otevřené brány užívat si přepychové zeleně, 
která do té doby patřila jen šlechtické sme-
tánce.

Ještě o kus dál šli ve Velké Británii a na začátku 
19. století tu založili tzv. Picnic Society. Její čle-
nové se s oblibou potkávali na Oxford Street 
nebo Pantheonu a vzájemně se předháněli ne-
jen ve svých kulinářských dovednostech, ale 
také v nejrůznějším doprovodném programu, 
kterým při svých setkáních obveselovali hosty.

Ve Spojených státech zase milovníci pikniků 
hojně inspirovali umělce. V roce 1846 vznikl 
třeba slavný obraz malíře Thomase Cola za-
chycující rodiny a přátele na piknikové party 
u jezera při společných hrách a hře na kytaru. 
A konečně obyvatelé maďarsko-rakouských 
hranic využili piknik i jako formu nenásilné-
ho politického odporu. V srpnu 1989 roztáhli 
deky a jali se každý na své straně státní hra-
nice hodovat na podporu znovusjednocení 
Německa.

Zařaďte se mezi vyznavače piknik kultury! 
Přinášíme pár tipů, co sbalit napoprvé do 
tašky, batohu či košíku, než si vyladíte vlastní 
piknikový mix, který vás zaručeně dostane do 
pravé letní pohody. A lhostejno, jestli budete 
zrovna na dovolené u moře, na horách, na 
chalupě nebo v parku pod stromem.

PO ANGLICKU
Vytratit se po anglicku? To při pikniku na 
britských ostrovech nehrozí. Hodování pod 
širým nebem je mezi Angličany velmi oblíbe-
né a nenechají si ho jen tak ujít. Možná proto, 
že příležitostí, kdy ho lze praktikovat suchou 
nohou zase tolik není. Jisté je, že na tradič-
ním anglickém pikniku byste si pochutnali na 
sendvičích, listových rolkách s párečky, skot-
ských vejcích (vajíčka v klobásovém masu), 
ale i kuřecích paličkách. Populární jsou také 
koláče na sladký i slaný způsob – včetně ryze 
francouzského quiche se špenátem, rajčaty 

nebo šunkou. Nechte si místo i na láhev vína, 
džusu nebo sodovky.

PO AMERICKU
Vajíčka natvrdo, sendviče, studený těstovi-
nový salát či coleslaw, domácí burgery nebo 
hot-dogy. Americký piknikový koš se oproti 
těm evropským vyznačuje jednou speciali-
tou – grilem. Když to jde, nosí si Američané 
na pikniky malé mobilní grily, ze kterých voní 
kromě masa, párků a klobás také kukuřice, 
rajčata nebo cibule. Kromě klasiky v podobě 
perlivé vody a vína frčí na amerických pikni-
cích také pivo.

PO FRANCOUZSKU
Francouzi jsou zkrátka labužníci a také tak 
trochu solitéři. Jejich piknikové koše jsou 
pestrost sama, neboť každý člen piknikové 
posádky si rád dopřeje to, co chutná prá-
vě jemu. Jestli si budete chtít vzít napoprvé 
příklad právě z nich, sáhněte po tradičních 
bagetách, nejrůznějších sýrech, tapenádách, 
paštikách a šunkách. V každém správném 
francouzském piknikovém koši nechybí také 
sklenice s malinkými okurkami ve slaném 
nebo pálivém nálevu a nestárnoucí fialko-
vé bonbonky. Nezapomeňte také na čerstvé 
croissanty, ovoce a láhev vína. Ach, ta sladká 
Francie!

Michaela Zumrová

Létoléto 2021





„Léto, 
tys nám zavařilo!“ chcete 

na podzim a v zimě spokojeně 
zvolat při pohledu do spíže? Tak to je 

nejvyšší čas naplánovat si zavařovací odpoledne. 
Bohatá úroda z vašich s láskou vypiplaných zahrádek 

se bude hodit do smoothie, na gril nebo domácího leča. 
Málem do úmoru můžete ze sklizeného ovoce zavařovat 
kompoty, džemy, marmelády nebo povidla, ovocná čatní 

i strouhaná jablka s cukrem a trochou vody jako základ na 
báječné koláče. Kvanta zeleniny upotřebíte do leča, zeleninových 

hořčic, domácích kečupů či protlaků, směsí s bylinkami do 
vydatných polévek. Sterilovat lze tzv. švýcarským způsobem – 
při vaření dosahujte teplot přes 85 °C, pak stačí rychle naplnit 

skleničky, zavíčkovat a otočit dnem vzhůru. Víčko se 
„chytne“ a zavařeniny vydrží i několik měsíců. Pro delší 

trvanlivost nebo zpracování ovoce, které neprojde 
varem (v kompotech), nezapomeňte sterilizovat 

sklenice v zavařovacím hrnci, v horké 
troubě, mikrovlnce nebo myčce.
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Jako stylistka se profesionálně věnu-
jete metodám PMU a microbladingu, 
intenzivně je školíte a posledních pět 
let se specializujete na jejich odstra-
ňování – především nepovedených zá-
kroků jiných stylistek. Co nejhoršího 
jste za tu dobu viděla?
Velice mě mrzí, že to musím říct, ale setká-
vám se s opravdu odstrašujícími případy, ze 
kterých mnohdy nevycházím z údivu. Mu-
síte si uvědomit, že takový nepovedený zá-
krok s sebou nese nejen následky estetické, 
ale také psychické. Docházejí ke mně kli-
entky, které mají kvůli zfušovanému obočí, 
rtům nebo linkám velmi pošramocené se-
bevědomí, stydí se za sebe a odmítají chodit 
do společnosti. Velmi zajímavou zkušenost 
jsem například prožila s klientkou, která 
mě vyhledala kvůli odstranění tvářenky. 
Slečna si nechala na líčka vytetovat růž, 
ovšem s katastrofálním výsledkem. Dosta-
vil se „klaun efekt“, pigment byl extrémně 
výrazný, navíc to bylo celé provedeno zcela 
nesymetricky. Klientka zoufale obcházela 
lékaře i laserová centra, kde jí ale odmítali 
pomoci, protože se jednalo o opravdu kom-
plikovaný zákrok na velké ploše. Po čase se 
dostala ke mně a dohodly jsme se, že tomu 
dáme šanci. Nakonec se odstranění povedlo 
ve dvou sezeních a troufám si říct, že jsem 
slečně zachránila obličej. Aktuální případ, 
který řeším, se zase týká očních linek. Kli-
entka si nechala modrým pigmentem vyte-
tovat linky na horní víčka, zákrok ale nebyl 
dobře zvládnut a kvůli migraci pigmentu má 
nyní kompletně tyrkysová víčka. Dochází ke 
mně na sezení už víc než rok a v odstraňo-
vání stále pokračujeme. Proto opravdu ape-
luji na každou klientku – vybírejte pečlivě, 

Uvažujete o permanentním make-upu (PMU) a sníte o uhrančivých očních linkách, perfektním obočí nebo precizních 
konturách rtů? Pak pečlivě zvažte, komu se svěříte do rukou. V případě katastrofického výsledku vás totiž následná 
profesionální náprava stojí nejen další čas a peníze, ale často je v sázce i vaše zdraví. Čeho se vyvarovat a proč vy-
světluje mezinárodně oceňovaná stylistka a zakladatelka akademie PMU a microbladingu Perfect Academy v Hradci 

Králové Lucie Kunzová.

Profesionalita na 
prvním místě

Design, móda & krásaléto 2021
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komu se svěříte do rukou. Mohou vám vrá-
tit peníze, v lepším případě přijde i omluva 
a jistá finanční kompenzace výloh spojených 
s odstraňováním, ale váš čas a újmu na kráse 
i sebevědomí vám nikdo nevrátí.

Odstraňování těchto „přešlapů“ se 
spolu s vámi v České republice věnuje 
jen hrstka profesionálů. Dá se říct, že 
s postupujícími roky ubývá zkažených 
prací nezkušených stylistek a je to 
spíše výjimečná záležitost?
Moc bych si přála tohle tvrzení potvrdit, ale 
bohužel opak je pravdou. Odstraňování ne-
povedených zákroků metodou „removal“ se 
věnuji celosvětově, a tak vídám všemožné ka-
tastrofy a u nás to není o moc lepší. Měla jsem 
možná romantickou představu o tom, že díky 
stále širším možnostem vzdělávání a osvětě 
se situace časem zlepší a zmiňované případy 
budou skutečně výjimky. Bohužel u nás ale 
stále fungují stylistky, které jsou v branži 20 
let, nevzdělávají se a nikdy nepřijaly myšlen-
ku, že jdou metody PMU raketově dopředu. 
Některé jejich výkony jsou nejen za hranou 
vkusu, ale doslova hazardují se zdravím kli-
entek. Při jejich odstraňování samozřejmě 
přicházím do kontaktu se stylistkou, která je 
má na svědomí, a nepřestávám se divit, ko-
lik z nich popírá jakékoli pochybení a stojí si 
pevně za svým dílem. A to je skutečný pro-
blém. Takoví lidé nemají v oboru co dělat.

Podle čeho tedy vybírat tu správnou 
stylistku? Co je podle vás varovným 
signálem?
Ze zkušenosti mohu říct, že stále existu-
je mnoho žen, které řeší cenu a chtějí se 
zkrášlovat co nejlevněji, což s sebou samo-
zřejmě nese jistá rizika. Jedním z varovných 
ukazatelů tak mohou být například různé 
slevové nabídky na akčních portálech. Na 

druhou stranu ani vyšší cena není bohužel 
zárukou krásného výsledku a spokojenosti. 
Proto ženám, které se chtějí nechat takto 
permanentně zkrášlit, doporučuji, aby vý-
běru věnovaly dost času a hleděly na reálné 
fotografie, nejen těsně po zákroku, ale i po 
zahojení dané partie. Také je dobré si ověřit, 
zda má stylistka vůbec oprávnění provádět 
porušení integrity kůže a zda disponuje cer-
tifikáty z relevantních školení. Klíčové jsou 
samozřejmě reference – ideálně od kama-
rádek, známých nebo od lidí, kterým věříte. 
Hodně vám napoví i samotná komunikace se 
stylistkou, vždy si analyzujte, zda je s vámi 
jednáno profesionálně a jestli dostáváte 
včas všechny důležité informace. Pomysl-
ným zdviženým ukazovákem je pak i samot-
né prostředí, ve kterém stylistka pracuje. 
Vzhledem k tomu, že při microbladingu je 
porušována integrita kůže, je na místě zvý-
šená hygiena a maximální čistota salonu. 
V místě, kde má zákrok probíhat, musí být 
čisto a voňavo a vítat by vás měla upravená 
stylistka s jednorázovými pomůckami. To je 
zkrátka profesionální přístup.

V Hradci Králové jste založila a vede-
te Perfect Academy – profesionální 
školící centrum pro budoucí stylistky 
PMU a microbladingu. Připravujete je 
v rámci studia a výcviku i na situace, 
kdy se jim do rukou může dostat kli-
entka s nepovedeným PMU?
Snažím se, ale je nutné říci, že teoretická 
příprava a sdílení mých vlastních zážitků 
se poté s osobní zkušeností srovnat nedá. 
Takové situace se vás pochopitelně dotýkají 
osobně, cítíte s klientkou a chcete jí pomoci. 
Jsou to nejen profesně, ale také psychicky 
náročné momenty. Často musíte klientce 
vysvětlit, že to, co jí někdo před vámi pro-
vedl na obličeji, nemá smysl zakrývat nebo 

upravovat, ale je potřeba to šetrně odstra-
nit, a pokud bude chtít, provést úplně nový 
zákrok. Ženy to nerady slyší, protože to je 
finančně i časově náročné, a tak je velkou 
výzvou tento psychický nátlak ustát a zcela 
racionálně vysvětlit, co je v tu chvíli potřeba 
udělat a jakou cestou se vydat.

Za tři roky fungování prošlo vaší aka-
demií na tři sta studentek, certifikát 
kvality s vaším logem si ale ve svém 
salonu může vystavit jen pár desítek 
z nich. Bylo tohle „drsné síto“ jedním 
z nástrojů, jak kultivovat zdejší beau-
ty byznys?
Přesně tak, ono „drsné síto“ jsem nastavila 
zcela plánovitě za účelem pozvednutí úrov-
ně služeb v tomto oboru. Ostatně právě 
to byl i důvod, proč jsem se jako stylistka 
začala věnovat vzdělávání ostatních. Naše 
akademie je výběrová, nejsme střediskem, 
které školí jako na běžícím páse a ze které-
ho si každý odnese certifikát. Naše student-
ky bývají překvapené, když jim na úvodním 
školení říkám, že zhruba každá pátá z nich 
náš výcvik nedokončí. Jedna věc je totiž ob-
držet certifikát za účast na kurzu, druhá je 
získat náš certifikát kvality, který garantuje 
naprosto profesionální a po všech strán-
kách vysoce kvalitní úroveň služeb stylistky, 
za kterou ručím já osobně. Je to velká čest 
a určitý punc kvality. Absolventky, které ho 
mají, se pro něj opravdu nadřely a vynikají 
nejen v samotném výkonu a technice zá-
kroků, ale také profesionálně vystupují, ko-
munikují a mají perfektně zvládnuté zásady 
hygieny a čistoty na pracovišti. To vše je 
potřeba v profesionální službě snoubit, aby 
byla opravdu stoprocentní.

Michaela Zumrová 
foto: archiv Perfect Academy

Design, móda & krásaléto 2021
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Otevření kadeřnictví bylo letos na 
jaře jedním z prvních výrazných 
rozvolňovacích momentů. Jak nyní 
s odstupem vzpomínáte na den, kdy 
jste po dlouhých měsících mohli ko-
nečně přivítat klienty?
Bylo to hodně emociální, moc jsme se těšili 
a stejné nadšení bylo cítit i z našich zákaz-
níků. Těsně před otevřením jsme se s kole-
gy sešli v salonu, pořádně uklidili, navěsili 
nové záclony a celkově osvěžili image salo-
nu, aby se u nás klientky cítily dobře. Když 
nám pak první z nich usedly do křesel, bylo 
vidět, že už se nemohly dočkat. A to nejen 
kvůli vlasům, myslím, že jím chyběl i ten 
samotný kontakt s námi. Mám radost, že 
se tu zase rozhostila ona rodinná atmosfé-
ra. Ptaly se, jak jsme to zvládali, a naopak 
vyprávěly, co se uplynulé měsíce událo 
u nich. Jejich zájem, solidarita a pochopení 
mě moc potěšily. Spousta z nich navíc vy-

držela a neuchýlila se k domácímu barvení, 
což je pro nás kadeřníky rozhodně příjem-
ný bonus. (smích)

Obracejí se na vás klientky po víc jak 
roce pandemie i s jinými obtížemi, 
než jsou odrosty?
Je pravda, že řada z nich trpí po proděla-
ném covidu masivním vypadáním vlasů. 
Důležité je v takovém případě nepanikařit 
a včas to podchytit. Jakmile si všimnete, 
že vám v kartáči zůstává násobně víc vla-
sů než obvykle, co nejdřív přijďte. Správ-
nou péčí a výživou dokážeme vypadávání 
výrazně omezit až zastavit. Zásadní je vlas 
zkontrolovat vlasovou kamerou a zjistit, jak 
hluboce je poškozená jeho cibulka. Pak je 
namístě důkladně prokrvit pokožku hlavy, 
na což dnes už existují účinné profesionál-
ní přípravky. Je to ale běh na dlouhou trať 
a platí, že čím dřív přijdete, tím lépe.

Jak jste vy osobně strávila poslední 
rok – podnikatelsky asi jedno z nej-
náročnějších období?
Zrenovovala jsem exteriéry salonu, všech-

ny bannery a cedule dostaly nový elegant-
ní kabátek. Hodně jsem pracovala v rámci 
prodlužování vlasů, kde se připravovala 
řada novinek včetně zbrusu nové vlaso-
vé kosmetiky. Jako výhradní distributor 
značky Great Lenghts jsme se podíleli na 
přípravě veškerých propagačních materi-
álů k novým produktům, pořádali online 
školení pro kadeřníky a chystali desítky 
hodin dalších online výukových materiálů. 
Hodně času jsem také strávila na chalupě 
s rodinou, na to vzpomínám moc ráda. 
Zkrátka situace byla, jaká byla, a my ji mu-
seli respektovat. Kadeřnický byznys se 
stejně jako řada dalších odvětví na dlou-
hou dobu zcela zastavil. Jsem ale pyšná 
na svůj tým, nikdo z nich netrávil dny stě-
žováním si. Kdo potřeboval, nastoupil na 
chvíli někam na brigádu, a jakmile to šlo, 
sešli jsme se zase v salonu. Vyšli jsme si 
vstříc, zvládli to a jedeme dál! Těším se na 
nové výzvy, které budoucnost přinese.

Michaela Zumrová 
foto: Pavel Pljuskov

Jedeme dál!
Měsíce tvrdého lockdownu se podepsaly nejenom na našem zdraví, psychice a byznysech, ale také na našich vlasech. 
Co ženy po prodělaném covidu nejvíc trápí a jak události posledního roku ovlivnily kadeřnický svět, prozradila Quartieru 

majitelka Salonu Perfekt v Hradci Králové Jana Baladrán Matěnová.

Jana Baladrán 
Matěnová
majitelka Salonu Perfekt

Design, móda & krásaléto 2021





Slyšeli jste už o fenoménu plant parenting? V podstatě to není nic objevného, trend péče o pokojové rostliny s námi 
žije, co paměť sahá. Nový rozměr mu ale v posledních letech dali mileniálové, kteří si „pokojovky“ pořizují raději než 

domácí mazlíčky. Nebo děti.

Dejte mi už 
pokoj(ovku)!

Jsou totiž dostupnější a nestojí tolik času 
ani peněz. Přesto jsou živé a svým maji-
telům tak dávají prostor k péči a lásce. 
Plant parenting zažil obrovský boom hlav-
ně v posledním roce, kdy byla starostli-
vost o pokojové rostliny pro mladé lidi ve 
velkých městech často jediným (možným 
i chtěným) kontaktem s přírodou. A byl 
to vcelku přirozený krok, vědci přece už 
dávno prokázali, že zahradničení má bla-
hodárný vliv na lidskou psychiku – a to 
nemusíte pěstovat rajčata.

Dnes tak na sociálních sítích běžně na-
razíte na profily „plantparents“, kteří zde 
sdílejí své nejnovější úlovky, tipy na péči 
o jednotlivé druhy a vzájemně si radí, jak 
je co nejefektivněji rozmnožovat. Hodně 
frčí také tzv. plant swap, neboli výměna, 

kdy lidé přidávají fotografie svých krásek 
v květináči a s dalšími nadšenci je poté vy-
měňují za nové kousky. Největší tuzemská 
skupina čítá přes 20 tisíc členů, což zas 
a znova dokazuje, že jsme zkrátka náro-
dem zahrádkářů.

Původním domovem většiny „pokojovek“ 
jsou tropické deštné pralesy jihovýchod-
ní Asie nebo jihu Ameriky. Ty, které zdobí 
naše kanceláře, obýváky nebo ložnice ale 
pravděpodobně vypěstovaly šikovné ruce 
v Holandsku, Dánsku či Belgii. I díky to-

muto faktu je výměna rostlin tak populár-
ní – dopady na životní prostředí a souvise-
jící ekologická stopa při transportu rostlin 
klesá na minimum.

Patříte mezi zkušené pěstitele, co se ne-
zaleknou těch nejchoulostivějších rostlin, 
nebo se naopak plant parentingu teprve 
chystáte propadnout? V obou případech 
chválíme, jenže – kterou rostlinu vybrat? 
Každá pokojovka je jedinečná, liší se ná-
ročností pěstování i nároky na prostor. 
Abychom vám to alespoň trochu ulehči-
li, vytipovali jsme desítku těch absolut-
ně nejoblíbenějších! Zvažte, na kterého 
z následujících „rostlinných mazlíčků“ 
máte čas, chuť a místo, ale především se 
nevzdávejte hned při prvním náznaku ne-
úspěchu. Často totiž stačí změnit jen ma-

„Hodně frčí i tzv. výměna 
rostlin neboli plant swap.“
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lou drobnost – dobu a množství zálivky, 
poměr světla a stínu nebo zvážit přesun 
květiny do jiné místnosti.

TOP 10 POKOJOVEK
Orchidej – nebo také královna pokojových 
rostlin. Existuje jich na 15 tisíc druhů a co se 
péče týče, doporučuje se spíše pro pokroči-
lé pěstitele.

Monstera – ikona pokojovek! Tahle popína-
vá rostlina získala obrovskou oblibu s pří-
chodem interiérového trendu Urban Jungle. 
Je skvělá pro naprosté začátečníky, jen mu-
síte myslet na to, že nesnese přímé sluneční 
světlo.

Juka – palmám podobná. Juku si pořizují 
především ti, kteří mají rádi exotiku. Díky 
robustnímu vzhledu a nápadným listům do-
minuje prostoru. Sympatické je, že jí stačí 
zalévat zhruba jednou za dva týdny.

Pilea – roztomilá kráska. Něžná Pilea pe-
peromioides se postará o to, že budete mít 
doma pořád zeleno. Díky svým nezamě-
nitelným kulatým listům se jí přezdívá pa-
lačinková nebo čínská penízková rostlina. 
Ostatně z Číny tento nádherný sukulent 
i pochází.

Kalátea – brazilská divoška. Rostlina, která 
vás upoutá na první pohled svými výrazný-
mi kresbami na listech. Ty bývají svrchu sytě 
zelené a bíložluté až růžovohnědé. V její do-
movině se jí říká paví rostlina.

Fíkus – nenáročný evergreen. Jeho nekve-
toucí varianta je milovaným společníkem 
v kancelářích, protože nedělá nepořádek 
a daří se jí i v místech s omezeným přísunem 
světla.

Hvězdník – poklad s nepřehlédnutelnými 
květy. Hvězdník vás přesvědčí, že cibuloviny 

dávno nepatří jen na záhon. Doslova rozsví-
tí váš parapet nebo pracovní stůl, kvete od 
ledna do dubna.

Kaktusy – vděční parťáci pro ty největší 
začátečníky. Mají nespočet tvarů, velikostí 
i množství a strukturu trnů – a některé je 
mít ani nemusí. Dobrým příkladem je třeba 
populární vánoční kaktus, který jako bonus 
i nádherně kvete.

Zamikulkas – stále zelený skvost pro ne-
zkušené. Uvažujete-li o tom, že si pořídíte 
svoji první pokojovku, tahle by pro vás moh-

la být ta pravá. Netrpí na škůdce ani nemoci, 
rychle roste a dosahuje výšky až půl metru.

Palmy – přívětivé dominanty v interiéru. 
Kdo by si rád nedal šálek kávy ve stínu pal-
mových listů? Než si ale palmu dovezete 
v květináči domů, zjistěte si dopředu, jakých 
umí dorůst rozměrů, ušetříte si možná jedno 
nepříjemné překvapení. Druhů jich existuje 
víc než tři tisíce, takže máte z čeho vybírat. 
 

Michaela Zumrová

Design, móda & krásaléto 2021



Fenomén 
Louis Vuitton

Od výroby obyčejných kufrů po vyprodaná hlediště mol světových fashion wee-
ků – i tak by se dala shrnout story fenomenální značky s ikonickými iniciálami 
„LV“. Francouzský mladík Louis Vuitton si za úspěchem došel doslova po svých 
a postupně vybudoval impérium, které v současnosti dosahuje hodnoty 47 mili-

ard amerických dolarů. Co tomu ale předcházelo?
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Louis Vuitton – na první pohled možná ne-
nápadný chlapec, který se ve třinácti letech 
vydal na hodně netradiční „vandr“. Po smrti 
obou rodičů si řekl, že už na něj v rodném 
městečku Anchay na severu Francie žádná 
budoucnost nečeká, a vydal se (opravdu po 
svých) vstříc ruchu tehdejší revoluční Paří-
že. Psal se rok 1837, kdy se po necelých 500 
kilometrech v nohách ocitl na domovním 
prahu Monsieura Maréchala, pařížského 
výrobce kufrů a zavazadel, pro kterého ná-
sledujících sedmnáct let pracoval jako hlav-
ní brašnář. Nadání a cit pro módní tvorbu 
zdědil po matce, která až do svého skonu 
navrhovala a vyráběla dámské klobouky. 
Během své skoro dvě dekády trvající braš-
nářské kariéry u Maréchala si mladý Louis 
dokázal vlastní pílí a talentem vybudovat 
povážlivě silnou klientelu z řad bohatých 
Pařížanů a místní aristokracie. I taková 
manželka Napoleona III., Eugenie de Mon-
tijo, se údajně bez kufru od Louise nevypra-
vila z císařského dvora.

Netrvalo tedy dlouho a Louis se postavil na 
vlastní nohy. Ještě předtím ale stihl oslavit 
Kristova léta a za manželku pojmout sedm-

náctiletou Clemence. Krátce na to otevřel 
svou první výrobnu a na vývěsním štítě 
hrdě hlásal, že jeho kufry bezpečně halí ty 
nejkřehčí věci – módu. Větší podnik pak za-
ložil v Asnières a právě zde položil v polo-
vině století základy značky budoucího me-
zinrodního brandu „Louis Vuitton“.

PRAKTIČNOST AŽ NA PRVNÍM 
MÍSTĚ
Tohle jste možná nevěděli, ale byl to právě 
slavný LV, který do módy zavedl trend prak-
tičnosti. Jako první výrobce na světě před-
stavil kufr potažený plátnem, nikoli kůží, jak 
bylo do té doby zvykem. Dal tak vzniknout 
nepromokavému výrobku, který víc vydržel 
a nevyžadoval tak pracnou údržbu. Defini-
tivně také zavrhl tehdy klasický – kulatý – 
design kufru a nahradil jej obdélníkovým, 
který poskytoval více místa uvnitř.

Jenže přišel rok 1871 a vlivem prusko-fran-
couzské války Vuittonovým významně 
opadla poptávka. Smutné období v dějinách 
značky vyústilo v propouštění, a dokonce 
rozkrádání firemního majetku ve výrob-

„Až George Vuitton pochopil, 
že ten pravý byznys čeká 

za hranicemi.“

Design, móda & krásaléto 2021
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nách. I přesto se ale vzpamatovali a ote-
vřeli novou prodejnu v srdci Paříže poblíž 
prestižního jockey klubu, což se ukáže jako 
velmi strategické rozhodnutí. V roce 1892 
ve věku 70 let slovutný zakladatel značky 
umírá.

SLAVNÝ MONOGRAM
Podnikatelské otěže přebral syn George, 
díky kterému dosáhla značka Louis Vuit-
ton světového věhlasu. Nejen, že nechal na 
kufry přidělat zámek, ale zároveň fandil ex-
panzi a správně pochopil, že ten pravý byz-
nys čeká daleko za hranicemi Francie. Jestli 
od svého otce George něco odkoukal, tak 
umění na sebe a svou práci upozornit. Na 
do té doby neprobádané západní trhy totiž 
zaútočil s novým motivem, který se nese ve 
jménu luxusu a nadčasového stylu. Určitě 
ho znáte, často bývá tím úplně prvním, co 

se vám po vyslovení názvu značky vyba-
ví. Ano, máme na mysli „Damier Canvas“, 
neboli šachovnici, která se přes noc stala 
takzvaným „trendsetterem“ a její popula-
rita neopadá ani dnes. Není proto divu, že 
se záhy po jejím představení Vuittonovi po-
týkali s plagiátorstvím a neustálými útoky 
konkurence stejně jako je tomu dnes.

NOVODOBÝ SVĚT VS. LOUIS 
VUITTON
Letos 4. srpna tomu bude přesně 200 let, 
co přišel zakladatel této značky na svět. 
Během své dlouhé historie si prošla vze-
stupy i pády zároveň. Zažila pozvolný pře-
rod kufrů na cestovní tašky, které se dámy 
neostýchaly využívat na každodenní no-
šení. Louis Vuitton tak brzy přišel na trh 
s kabelkami, které ani za dlouhé desítky let 
z módy nevyšly. Tři hlavní styly: „Speedy“, 
„Noé“, ve které se původně přenášelo šam-
paňské a „Alma“ bag, jsou dodnes součástí 
každého kamenného i internetového ob-
chodu s iniciálami LV.

Konec 20. století otevřel značce nové mož-
nosti. Ta první nesla jméno Marca Jacobse 

– amerického návrháře, který vtiskl brandu 
evoluční nádech a představil první řadu ob-
lečení pro muže i ženy. Následně se nabíd-
ka firmy rozrostla i o kolekce šperků, bot 
a dalších doplňků. Velmi významná jména 
módního průmyslu se vystřídala také na 
postu uměleckého šéfa – vzpomeňme tře-
ba na ikony jako Virgin Abloh či Nicholas 
Ghesquière. I díky nim Louis Vuitton udr-
žuje svůj nadčasový charakter. Dnešní 
módní svět by se jen těžko obešel bez kre-
ativních výstřelků těchto návrhářů, kteří 
se nebáli vzít jednoduchý denim a utvořit 
z něj díla, která zas a znovu dokazují, že 
i džínovina dokáže být ohromující. Dodnes 
nezapomenutelná je i jejich kolekce inspi-
rovaná úborem zdravotních sestřiček, kte-
rou hrdě vynášela ruská módní návrhářka 
Ulyana Sergeenko.

Podle žebříčku magazínu Forbes je Louis 
Vuitton aktuálně nejhodnotnější luxusní 
značkou na světě. A tak není divu, že pravá 
vuittonka je sen každého módního nadšen-
ce. A tak to zřejmě i nějaký ten pátek ještě 
zůstane.

Anna Jermanová, foto: archiv

„V srpnu tomu bude 
200 let, co přišel zakladatel 

této značky na svět.“

léto 2021
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Kdo přebere pomyslné žezlo šarmu po loň-
ském vítězi herci, hudebníkovi, skladateli 
a šéfovi divadla Semafor Jiřím Suchém? To 
můžete ovlivnit také vy! Hlasujte poštou, 
elektronicky nebo prostřednictvím SMS 
do konce června a hrajte o hodnotné ceny, 
jako je televizor, rádio nebo chytrý telefon.

Veřejnost od začátku roku zasílala své tipy, 
ze kterých vyšla finální desítka nomino-
vaných osobností, mezi kterými nechybí 

herečka a zpěvačka Jitka Molavcová, mo-
derátor Daniel Stach, zpěvačka Hana Zago-
rová, herec Jan Přeučil, astronom a astro-
fyzik Jiří Grygar, zpěvačka Petra Černocká, 
moderátor Jan Rosák, spisovatelka Halina 
Pawlowská, architekt a herec David Vávra 
a herec Jaroslav Plesl.

Oblíbenou anketu vyhlašuje královéhra-
decký rozhlas nepřetržitě již od roku 1996 
a jejím smyslem je hledat a oceňovat cha-

rismatické osobnosti naší země. Historicky 
prvním vítězem se stal herec a moderátor 
Marek Eben, v uplynulém čtvrtstoletí se na 
šarmantním trůně vystřídali také například 
zpěvák Karel Gott, herečka Květa Fialová, 
dendrolog a publicista Václav Větvička, 
zpěvačka Yvetta Simonová nebo kardiochi-
rurg Jan Pirk.

(red) 
foto: archiv

Šarmantní osobnost 
slaví půlkulatiny

Hledá se další charismatická a šarmantní osobnost! Hlasování v tradiční rozhlasově anketě s pořadovým číslem 25 
letos vrcholí 30. června a zúčastnit může každý. Slavnostní galavečer včetně vyhlášení vítěze je plánován na podzim.

 

1. Jitka Molavcová
    herečka, zpěvačka 

4. Jan Přeučil
    herec 

3. Hana Zagorová
    zpěvačka 

2. Daniel Stach
    televizní moderátor

 
   

5. Jiří Grygar
    astronom, astrofyzik 

9.  David Vávra
      architekt, herec 

8.  Halina Pawlowská
     spisovatelka 

7.  Jan Rosák
      moderátor  

10. Jaroslav Plesl
      herec 

6.  Petra Černocká
      zpěvačka  
     
   

Své hlasy posílejte do konce června na e-mailovou sdresu:
sarm@rozhlas.cz, nebo sms ve tvaru: sarm mezera, jméno
a příjmení osobnosti na číslo 736 30 40 30. Hlasovací lístky
můžete posílat i poštou na adresu: Český rozhlas Hradec
Králové, Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové. 

Na obálku připište heslo „Šarmantní osobnost“.

Jméno a adresa odesílatele:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

25. ročník rozhlasové ankety

ŠARMANTNÍ OSOBNOST
Zakřížkujte Vámi zvolenou osobnost za rok 2020 a vyhrajte jednu z deseti hodnotných cen.

www.sarmantniosobnost.cz 
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MARATONY V NEBI

Hradečáci v květnu oplakali legendárního 
sportovce Jiřího Soukupa. Nezdolný sokol 
a dosud nejstarší Čech, který uběhl mara-
ton, zemřel v nedožitých 94 letech. Přesto-
že cílem královské disciplíny proběhl popr-
vé až v 48 letech, zopakoval si to nakonec 
celkem čtyřiadvacetkrát. Naposledy to bylo 
v obdivuhodných 87 letech.

BÍLÁ, NEBO ZELENÁ?

Už to vypadalo, že je jasno. Pak ale jed-
noznačný verdikt o budoucí barvě Zelené 
věže pardubičtí zastupitelé zase zrušili. 
O tom, jestli bude ikonická památka omít-
nuta na bílo, jak bylo zamýšleno původně, 
nebo zůstane v současné podobě, tak na-
konec rozhodnou až místní v referendu. To 
je plánováno na podzim u příležitosti říjno-
vých parlamentních voleb.

PERNŠTEJNSKÉ ŽENY A EVROPA

Na stejnojmennou výstavu láká až do října 
pardubický zámek. Odhaluje osudy dívek 
poslední generace Pernštejnů, které se 
provdaly do Itálie a Španělska a díky jejichž 
balíčkům pronikaly do Čech zásilky tabáku 
a vybraných, tehdy exotických, delikates. 
Kromě poutavé prohlídky mohou zájemci 
navštívit i nově opravené prostory zámku.

75 LET AFRIKY

Proslulá královédvorská zoo oslavila 9. května 
75 let od svého založení. Z původně skrom-
ného zookoutku se brzy stala respektovaným 
safari parkem světového významu a i dnes 
každoročně láká davy milovníků nejen af-
rických zvířat. Během své existence přivítala 
zoologická zahrada na svět osm tisíc afric-
kých kopytníků, mnoho z nich poprvé v rám-
ci Česka, Československa, Evropy či světa.

ŘEHTAJÍCÍ ZÁVODIŠTĚ

Dostihová sezona budiž zahájena! Sice se 
zpožděním, ale přece se na Dostihovém zá-
vodišti v Pardubicích rozběhla předposlední 
květnovou sobotu nová sezona. Vzhledem 
k vládním nařízením bylo možné zaplnit 
pouze 10 procent celkové kapacity areálu, 
a tak nakonec první kvalifikaci na 131. Velkou 
pardubickou sledovalo jen pár stovek diváků.

OBŘÍ KYTICE KŘÍDOU

„Děkujeme!“ vzkázali obří malovanou kyti-
cí přes celé náměstí lidé ve Vysokém Mýtě 
zdravotníkům v první linii. Čtvercové náměs-
tí Přemysla Otakara II. v centru města tak po-
slední dubnovou sobotu nabídlo nevídanou 
podívanou. V každém rohu náměstí si mohli 
zájemci od studentů a pracovníků místní 
„zušky“ vyzvednout křídy a štětky a pustit se 
do díla. A výsledek byl fenomenální!

Jaro optimismus do žil vlilo. A taky bylo plné událostí, na které jen tak nezapomeneme. Některé z klíčových okamžiků 
uplynulého čtvrtletí dokonce dominovaly zpravodajskému výběru republikových médií. Šest z nich si připomeňte spolu 

s námi v pravidelné rubrice Quartieru.

Stalo se 
na východě Čech

Kultura

 

1. Jitka Molavcová
    herečka, zpěvačka 

4. Jan Přeučil
    herec 

3. Hana Zagorová
    zpěvačka 

2. Daniel Stach
    televizní moderátor

 
   

5. Jiří Grygar
    astronom, astrofyzik 

9.  David Vávra
      architekt, herec 

8.  Halina Pawlowská
     spisovatelka 

7.  Jan Rosák
      moderátor  

10. Jaroslav Plesl
      herec 

6.  Petra Černocká
      zpěvačka  
     
   

Své hlasy posílejte do konce června na e-mailovou sdresu:
sarm@rozhlas.cz, nebo sms ve tvaru: sarm mezera, jméno
a příjmení osobnosti na číslo 736 30 40 30. Hlasovací lístky
můžete posílat i poštou na adresu: Český rozhlas Hradec
Králové, Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové. 

Na obálku připište heslo „Šarmantní osobnost“.

Jméno a adresa odesílatele:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

25. ročník rozhlasové ankety

ŠARMANTNÍ OSOBNOST
Zakřížkujte Vámi zvolenou osobnost za rok 2020 a vyhrajte jednu z deseti hodnotných cen.

www.sarmantniosobnost.cz 
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Kultura

Splnit si svůj „americký sen“ ve východočeském Broumově. Zní vám to jako scifi? Pro podnikatele Jana Školníka to je 
realita. Ještě mu nebylo ani pětadvacet, když se ve městě blízko polských hranic pustil do řízení rodinného byznysu, 
a dnes stojí úspěšný podnikatel, vizionář a zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska za velkolepou rekonstrukcí míst-
ního kláštera nebo odvážnou kandidaturou na Evropské hlavní město kultury. „Drobné krůčky dokážou vygenerovat 

velké věci,“ říká v rozhovoru pro Quartier.

Věci, které vznikají 
z překvapení
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Přestože jste rodilý Pražák, v Broumo-
vě žijete přes dvacet let. Kde je vaše 
„doma“?
O tom, kde je moje doma, jsem přestal pře-
mýšlet zhruba před 15 lety, kdy jsem s kaž-
dým odjezdem z Prahy do Broumova tvrdil, že 
jedu domů a s každým odjezdem z Broumova 
do Prahy totéž. Pak jsem si někde přečetl, že 
člověk je doma tam, kde cvrnkal kuličky. To 
se mi líbilo a od té doby říkám, že doma jsem 
v Praze, protože tam jsem cvrnkal ty kulič-
ky, ale v Broumově jsem našel druhý domov. 
Domov, který mě okouzlil a zkultivoval, a kde 
se navzdory tomu, co jsem řekl, cítím doma.

V roce 1998 jste s otcem v Broumově 
koupili firmu na výrobu filtračních de-
sek a on vám ji jako ani ne pětadvaceti-
letému mladíkovi svěřil k řízení. Dnes 
v tomto oboru patříte mezi klíčové 
hráče a jako jedni z mála v Česku máte 
měřitelný podíl na globálním trhu. Jak 
na tu dobu začátků zpětně vzpomíná-
te? Zachoval byste se dnes stejně, kdy-
byste byl v otcově kůži?
Z panelákové ložnice pražského sídliště jsme 
v 90. letech kupovali továrnu v Broumově. Byl 
to svým způsobem americký sen. Čím starší 
jsem, tím víc za to tátu obdivuji. Na druhou 
stranu, podmínky se mění a tehdejší doba 
přinášela velké množnosti, se současností to 
moc nejde porovnávat. Dnešní mladí lidé jsou 
determinováni úplně jinými tématy. Myslím 
ale, že ještě předtím, než se táta rozhodl za-
ložit se mnou rodinný byznys, jsem prokázal 
jistou snahu postarat se o sebe sám. Odjel 
jsem pracovat do Německa a po návratu na-
stoupil na korespondenční kurz podnikání, 
který podporovala švýcarská vláda. Dokola 
jsem sepisoval různé byznys plány a tátu jako 
zkušeného obchodníka neúnavně otravoval 
s tím, aby se na ně podíval. Dokonce jsem ho 
s sebou bral i do banky, aby mi pomohl získat 
peníze na mé podnikatelské záměry. (smích) 
Nakonec se to nepovedlo, ale možná jsem 
se tím tátovi zapsal, a když pak objevil šanci 

koupit továrnu v Broumově, šli jsme do toho 
a ukázalo se to jako velmi šťastné rozhodnutí.

S bratrem a tatínkem vedete firmu, 
s manželkou zase stojíte v čele nezis-
kovky – Agentury pro rozvoj Broumov-
ska. Neobával jste se rizik rodinného 
byznysu?
Naopak, v rodinném podnikání spatřuji výho-
dy, protože se vzájemně skvěle doplňujeme. 
Rizika s tím spojená si ale samozřejmě uvě-
domuji – zvlášť s nástupem nové generace. 
Už jen proto, že je jich významně víc než nás 
teď.

Přál byste si, asi jako každý rodič, aby 
nadcházející generace jednou ve vaší 
práci pokračovala?
Moc bych si přál, abychom na ty mladé doká-
zali přenést především chuť postarat se sami 
o sebe a vzít svůj život do vlastních rukou. 
Snažím se ale nespojovat si vlastní ambice 
s konkrétním byznysem. Když je to, co dě-
láme, nebude bavit, ať to prodají a vybudují 
něco jiného. Přesvědčuji sám sebe, že tak je 
to správně, ale jestli jsem na to skutečně při-
praven, to si nejsem jistý. (smích)

Přitom za sebou máte kus práce – opo-
meneme-li vlastní podnikání, tak jen 
v rámci agentury, kterou jste zakládali 
před 17 lety, se vám podařilo z EU získat 
skoro 250 milionů a revitalizovat Kláš-
ter Broumov, vrátit do něj život a ote-
vřít v jeho srdci společensko-kulturní 
centrum. Jaké to byly začátky?
Abyste dosáhli změny, která bude mít sku-
tečný nadregionální dopad, je potřeba se 

pouštět do odvážnějších projektů. Jenže 
v momentě, kdy jsme se o nich v rámci disku-
sí v regionu bavili, naráželi jsme. Všichni měli 
dobré nápady, ale jedním dechem dodávali, 
že tady to rozhodně nepůjde. A tak se zro-
dila Agentura pro rozvoj Broumovska a stala 
se pomyslným inkubátorem ambicióznějších 
počinů s cílem realizovat projekty, díky kte-
rým bude o Broumově slyšet v pozitivních 
konotacích. Mám pocit, že se to postupně 
daří, že i ta původní skepse začíná ustupo-
vat. Dokládá to třeba fakt, že místní zastu-
pitelstvo většinově schválilo kandidaturu 
Broumova na Evropské hlavní město kultury 
v roce 2028. To je pro mě silný signál, že má 
naše práce smysl. Už jen onen proces a de-
bata nad tím, jak kandidaturu nastavit, jsou 
velice cenné a v budoucnu přinesou plody, 
o kterých se nám nesnilo. Spousta věcí to-
tiž vzniká z překvapení, stejně jako často 
zmiňovaná revitalizace kláštera. S tím, že ho 
zmodernizujeme, jsme agenturu nezakláda-
li – ostatně zkuste si stoupnout doprostřed 
ruiny a prohlásit, že to celé opravíte. Z vlastní 
zkušenosti říkám, že právě ty drobné kroky 
dokážou nakonec vygenerovat velké věci.

S čím jste tedy agenturu zakládali?
Naší vizí nebylo vykonat něco konkrétního, 
chtěli jsme zkusit zrealizovat alespoň něja-
kou změnu, zkrátka rozhýbat Broumov, být 
iniciátorem tvůrčí spolupráce. Podle mého 
názoru by neměla být cílem fyzická oprava, 
ale kvalita života. Ačkoli jeden bez druhého 
nefungují. Na počátku byl záměr a chuť více 
pracovat se silnými stránkami Broumova, 
soustředit se místo na jeho slabiny na jeho 
potenciály. Je to stejné jako u lidí – buď se 
rozhodnete urputně odstraňovat slabé 
stránky jedince, nebo se naopak zaměříte na 
ty silné a necháte je rozvinout. K tomu jsem 
inicioval také vznik Podnikatelského klubu 
Broumovska, kde jsme se s ostatními podni-
kateli shodli, že pokud tu chceme fungovat 
i v budoucnu, nezbývá než pro to zkusit něco 
udělat. Firmy už si před těmi víc než 15 lety 

Kultura

„Úspěšní lidé potřebují úspěšný 
region a úspěšné město 

potřebuje úspěšné firmy.“

Prostory kláštera před a po rekonstrukci

léto 2021



uvědomovaly, že jejich úspěch bude záviset 
na tom, jestli dokážou přilákat kvalifikované 
lidi. Úspěšní lidé potřebují úspěšný region 
a úspěšné město potřebuje úspěšné firmy. 
Je to silně provázané. Velkou výhodou je, 
že většina firem je vlastněna lidmi, kteří tu 
přímo žijí, což zvedá jejich motivaci. Kdyby 
byly klíčovými zaměstnavateli pobočky nad-
národních korporací, tak v momentě, kdy to 
přestane fungovat, spíše sbalí kufry a ote-
vřou jinde. Díky tomu vedle mě stojí celá 
řada místních podnikatelů, kteří mají totožný 
zájem a naše snahy podporují.

A neozývají se hlasy, že se svou inicia-
tivou snažíte město spíše komerciona-
lizovat?
Kdo mě nezná, mohl by takového dojmu na-
být, ale naším cílem není primárně rozvoj 
turismu. Ten vnímáme spíše jako mezikrok, 
nástroj pro udržení kvality služeb, které 
mohou mimo návštěvníků využívat i místní. 
Moc dobře si uvědomujeme, že jedna z vý-
znamných devíz Broumovska je klid, zdejší 
příroda a relativní odlehlost. Dbáme na to, 
abychom tuto devízu nedestruovali. Myslím 
si ale, že je možné těžit z cestovního ruchu 
a zároveň tuto hodnotu uchránit. Skvělým 
příkladem jsou Adršpašsko-teplické skály, 
které prostřednictvím rezervačního systé-
mu nově regulují počet návštěvníků. To je 
v dlouhodobém horizontu velmi potřebný 
a správný krok. Konkrétně Broumovsko pod-
le mě chybí v seznamu UNESCO, na druhou 
stranu ale urputně neusilujeme o jeho začle-
nění. Snažíme se k němu chovat, jako by tam 
bylo, chránit ho, ale zároveň nezavřít životu. 
Nechceme skanzen.
 
Osobně jste známý pro své pěší pout-
nictví po vlasti, které si každoročně 
o samotě dopřáváte. Kam se chystáte 
letos?
V rámci naší kandidatury na Evropské hlav-
ní město kultury plánují kolegyně štafetové 
putování. Rády by obešly všechna historic-
ká města kultury v republice, a při té příle-
žitosti omrkly naše protikandidáty (smích). 
Říkal jsem si proto, že se přidám a půjdu 
letos z Broumova do Brna nebo do Liberce. 
Zpravidla si destinace po republice vybírám 
náhodně a moc rád vzpomínám, když jsem 
šel takhle nahodile z Broumova do pražského 
Břevnova. Z jednoho nádherného benedik-
tinského kláštera do druhého. Jsem zvědav, 
co za dobrodružství mě čeká letos, protože 
chodím zásadně bez mobilu a ubytování shá-
ním na místě podle toho, kam dojdu. Tak mi 
držte palce… a Broumovu taky!

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a rchiv

Kultura

Letní open air koncert v klášterní zahradě

Kuželník v klášterní zahradě 
před a po rekonstrukci

Letní festival Za poklady Broumovska v klášterním kostele sv. Vojtěcha
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Máme za sebou víc než rok pandemie, 
která zvlášť kulturu významně pozna-
menala. Vás navíc zastihla teprve po 
roce v novém pracovním angažmá. Jak 
na tuto dobu zpětně vzpomínáte?
Má to několik rovin. Poslední čtyřměsíční 
úplná uzávěra kulturního provozu je samo-
zřejmě tragédií z pohledu objektivně ne-
gativních dopadů na psychiku lidí. Za sebe 
ale mohu říci, že vnímám i řadu pozitiv. Můj 
první rok v roli ředitele GMU byl ve znamení 
jakéhosi dokončování, dobíhání éry původ-
ního vedení. Realizoval jsem velice kvalitní 
výstavní program navržený mým předchůd-
cem PhDr. Tomášem Rybičkou, dohlížel jsem 
na vnitřní procesy galerie, ale především 
jsme se připravovali na rok 2020. V ten nás 
sice zastihla pandemie, ale celý tým se nové 
situaci myslím velmi flexibilně a efektivně 
přizpůsobil, a když se ohlížím zpátky, vidím 
hlavně to dobré. Naše komunikace se díky 
tomu vytříbila a spoustu věcí dnes dokáže-
me řešit s potřebným nadhledem a lehkostí. 
Síly jsme napnuli k publikační činnosti, po-

sílili jsme ediční a edukační sektor, vytvořili 
PR pozici a budujeme program s celorepub-
likovým dopadem. Jsem na všechny v galerii 
hrdý, odvedli kus dobré práce.

Řada kulturních institucí se během 
lockdownu zaměřila na online, vy jste 
naopak intenzivně publikovali. Proč 
jste šli touto cestou?
I my jsme se na jaře vrhli na online, stejně 
jako všichni kolegové z kulturního prostředí 
jsme v tom logicky viděli cestu. Po čase jsme 
ale zjistili, že je to svým způsobem nadby-
tečné, protože v digitálním světě existuje 
tak enormní nabídka, že nám nedávalo smysl 
vytvářet další obsah a snažit se konkurovat 
zavedeným online produktům. Proto jsme se 
na podzim online produkce už programově 
neúčastnili a soustředili se na publikační 
činnost. Díky tomu máme na kontě několik 
významných počinů, ať už je to Vůně úspě-
chu od Hradečáka Matyáše Chocholy, Po-
sledních padesát let od předního teoretika 
umění Tomáše Pospiszyla nebo Minulé sto-

letí – dvacet osobností od kurátorky GMU 
Petry Příkazské. Poslední dva jmenované 
doprovází nové stálé expozice a k tomu jsme 
vydali ještě populárně naučnou publikaci 
Galerie moderního (č)umění, která na pří-
kladu naší galerie představuje vnitřní proce-
sy kulturních institucí a je veřejností velmi 
pozitivně hodnocena.

Teď, když je galerie po dlouhé době 
konečně otevřená, na co se mohou 
návštěvníci těšit?
Na zbrusu nové stálé expozice, které už jsem 
zmínil v souvislosti s publikační činností. 
Kromě nich realizujeme celé léto také sa-
mostatné výstavy Marie Lukáčové s názvem 
Frugo a Terezy Severové s titulem Strom 
uprostřed krajiny. Maria Lukáčová vystavuje 
v prostoru Černé kostky, což je speciální vý-
stavní prostor pro umělce a umělkyně pra-
cující s pohyblivým obrazem. Naopak v Bílé 
kostce má výstavu Tereza Severová. Tato 
galerie je určená mladší střední generaci, 
která nějakým způsobem souvisí s naším 
krajem, a právě Tereza Severová působí na 
zdejší Pedagogické fakultě Univerzity Hra-
dec Králové. Další nová výstava s názvem 
Pozdní intimita se věnuje současné české 
fotografii a jejím kurátorem je Jiří Ptáček. 
Jsme přesvědčeni, že jelikož je Hradec měs-
tem fotografie, mělo by zde být toto médium 
prezentováno v širších souvislostech.

Když už jste zmínil Hradec, zaujalo 
mě, že vaše předchozí pracovní zku-
šenosti vás zavedly do velkých evrop-
ských metropolí – pracoval jste v Ber-
líně a Bukurešti. Jaký pro vás byl poté 
přechod do stotisícového města?
Ve velkých aglomeracích jsem strávil dvacet 
let a přiznávám, že život v nich je náročný 
především z hlediska pracovního vypětí. 
Proto jsem přesun do Hradce nesmírně uví-
tal. Z tepající Bukurešti přicházíte do města 
v zeleni, jehož chod je přirozeně mnohem 
méně dynamický. Navíc původně pocházím 
ze Šumperska, z malé vesničky Šléglov, kde 
jsem vyrůstal v úzké komunitě lidí. Střední 
školu jsem studoval v Turnově, rod Zacho-
valů pochází z okolí Jičína a je vystopován od 
konce 18. století. Život v Hradci je pro mě tak 
svým způsobem návrat domů – do regionu 
vlastních předků. Na druhou stranu, dlou-
hou dobu jsem strávil také v Praze, přičemž 
ji a rodné Jeseníky dělí přesně 200 kilometrů 
– a hádejte, jaké město leží přesně na půli 
cesty. (smích) Hradec je pro mě skvělá de-
stinace a místo pro život, kde mám klid na 
sebe, svoji rodinu a práci.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

Jdeme svojí 
cestou
Pro současného ředitele Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) 
nezačala pracovní éra v krajské metropoli zrovna šťastně. Po pouhém roce ve 
funkci zamíchala kartami pandemie a ze dne na den zastavila nejen veškerý 
kulturní, ale také společenský život. Jak na tu dobu vzpomíná šéf jedné z nej-
významnějších kulturních institucí v regionu, v čem vidí pozitiva a na co v létě 
lákají návštěvníky? Představujeme osobnost léta MgA. Františka Zachovala.
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Koukejte, tohle je

www.vychodoceskejsvet.cz

Skutečnej renesanční skvost, zapsa-
nej v UNESCO. Sem prostě musíte přijet. 
A zdaleka to není jedinej důvod, proč letos 
navštívit Východní Čechy.

Litomyšlsk
zámek
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Jeho vždy pečlivě dozadu sčesané vlasy, upravený knírek, dokonale padnoucí oblek, trochu zasněný pohled, a přede-
vším podmanivý hlas se staly hudebním symbolem první republiky. Stačí jen připomenout: Děkuji, bylo to krásné, Ci-
kánka, Hm, hm (ach ty jsi úžasná), Táboráku plápolej nebo Jen se s písničkou smát a ten pocit, že jste se ocitli bezmála 
sto let nazpět, je tu. Bez jeho přítomnosti se neobešel nejeden film té doby a se svým orchestrem byl ozdobou řady 
nejlepších podniků. Rodák ze Dvora Králové nad Labem R. A. Dvorský odešel ze světa, kde zanechal spoustu dodnes 

hraných melodií, do hudebního nebe právě před 55 lety.

dvacátých let zářil stále jasněji, až v roce 
1924 založil vlastní orchestr The Melody 
Makers, který se stal součástí koloritu 
nočních podniků tehdejší Prahy. Pět let 
nato vznikají Melody Boys, kteří se mají 
později stát nejslavnějším tanečním or-
chestrem meziválečného Českosloven-
ska. Z nočních barů a kabaretů se spolu 
se svým zakladatelem a hlavní tváří R. A. 
Dvorským přesouvají do luxusních hote-
lů a noblesních kaváren našeho hlavního 
města, v létě pak na vyhlášené kolonády 
lázeňských měst. Výjimkou nejsou ani 
zahraniční angažmá. Svůj organizační ta-
lent zúročuje nejen při vedení vlastního 
orchestru, ale zakládá i své hudební vy-
davatelství, pro které se mu podaří získat 
další prvotřídní hvězdy té doby: Voskovce, 
Wericha a Ježka.

V královédvorské rodině Antonínových se 
24. března 1899 narodil chlapec Rudolf. 
V rodném městě, na jehož počest si Rudolf 
Antonín začne později říkat Rudolf Anto-
nín (tedy R. A.) Dvorský, vystudoval štíhlý 
mladík nejprve obchodní školu, ale hned 
poté, v roce 1919 se přestěhoval do Prahy. 
Už během středoškolských studií se u něho 
stačil projevit nesporný hudební talent, 
první skladby začal psát v 16 letech a byli to 
ostatně právě ochotníci ze Dvora Králové, 
kteří na něj upozornili Eduarda Basse. Ten 
na jejich přímluvu dal R. A. Dvorskému šan-
ci v kabaretu Červená sedma. A nelitoval.

HVĚZDA PADÁ VZHŮRU
V kabaretech Jiřího Červeného a Kar-
la Hašlera dvacátník Dvorský na prahu 

Hey, Mr. Swing!
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matografie neuchovalo a nechalo je zmizet 
mezi ostatními filmy té doby, jejichž kvali-
ta byla řekněme proměnlivá. To se týkalo 
i filmu Krb bez ohně, kde Dvorský ztvárnil 
hlavní roli. Byl to ten případ, kdy propadli 
jak herec, tak i film jako takový.

HVĚZDA CHMURNÉHO NEBE
R. A. Dvorský se stal hvězdou první ka-
tegorie, po níž šílely snad všechny ženy 
té doby – připomeňme alespoň románek 

HVĚZDA MEZI HVĚZDAMI
Zpíval k jejich dobrodružstvím – Oldřichu 
Novému jako legendárnímu Kristiánovi, 
Vlastovi Burianovi v komedii U pokladny 
stál, ale i Zdence Sulanové ve filmu Madla 
zpívá Evropě. Vůbec poprvé se na plátně 
objevil jako zpívající listonoš ve snímku On 
a jeho sestra, v němž zářil Vlasta Burian 
po boku Anny Ondrákové. Valnou většinu 
snímků, z nichž R. A. Dvorský zvládl během 
třicátých let natočit více než dvě desítky, 
však nemilosrdné síto času v paměti kine-

Kultura

s Adinou Mandlovou, tehdejší královnou 
filmového světa. Skoro by se zdálo, že život 
zpěváka a skladatele, jehož hvězda vylétla 
z východočeského městečka až na stříbrná 
plátna a nejpřednější československé scény, 
bude podobný některé z filmových selanek 
té doby. Ale historie v srdci Evropy měla jít 
jinou cestou a s ní i lidské osudy. Píše se 
konec třicátých let a atmosféra v Evropě 
povážlivě houstne. V Praze se začíná šep-
tat, že bude válka. Hudba swingujících or-
chestrů ten šepot sice pořád ještě přehlušu-
je a v plyšových křeslech luxusních podniků 
se u sklenky na chmurnou atmosféru dá za-
pomenout, alespoň jen pro ten dnešní den, 
ale události nabírají spád. Z Československa 
se škrtem pera stává Protektorát Čechy 
a Morava pod nadvládou nacistického Ně-
mecka. Smutný osud je připraven nejen pro 
národ jako takový, ale i pro kulturu – jazzo-
vou a swingovou hudbu nevyjímaje. „Jak je 
známo, jediný příspěvek Spojených států ke 
světovému kulturnímu dědictví představu-
je pouze zjazzovaná černošská hudba, která 
vlastně vůbec nestojí za pozornost,“ píše říš-
ský ministr propagandy Josef Goebbels. R. 
A. Dvorský se s dobou potýkal, jak to jen šlo, 
třeba koncertováním v továrních halách. Při 
jednom takovém vystoupení v roce 1944 sil-
ně nachladl, což fatálně zhoršilo jeho zdra-
votní stav a přivolalo zpět tuberkulózu, z níž 
se už jednou vyléčil. Dokázal to i podruhé, 
tentokrát to trvalo dva roky.

HVĚZDOU NAVŽDY
Poúnorový vývoj přinesl spolu s utahová-
ním šroubů i strojenou radost a mnohdy 
i slavnosti se zpěvem, ovšem elegance, lesk 
mikrofonů a swingové tóny se při tom ne-
vyžadovaly. R. A. Dvorský, v té době čerstvý 
padesátník, se jen těžko smiřoval s novými 
pořádky, znárodněním svého nakladatelství 
a tím faktickým koncem kariéry. A vlastně 
se s ničím z toho nesmířil. Těžce ho za-
sáhlo příkré odsuzování všeho, co souvi-
selo s první republikou, a ještě víc i smrt 
jediného syna Miroslava. Na pokraji sil se 
v roce 1950 pokusil o útěk za hranice, byl 
ale později zatčen a na dva roky uvězněn. 
Na sklonku života se ještě pokusil o návrat 
na podia, naposledy zazářil se skladbou Po-
hádka o konvalinkách, která se v roce 1967 
stala nejprodávanějším gramohitem. Toho 
se však už R. A. Dvorský nedožil. Česko-
slovenský Mr. Swing odešel z tohoto svě-
ta před 55 lety, 2. srpna 1966. Pohřben je 
na lesním hřbitově ve svém rodném Dvoře 
Králové nad Labem.

Emil Stelinger 
foto: archiv

léto 2021



 
Po roce Vánoce? Skoro! 

Lepšící se epidemiologická situace 
totiž nakonec umožnila, aby se oblíbený 

hradecký „divadelňák“ uskutečnil v plném 
rozsahu, jak jsme zvyklí. Ačkoli na druhou stranu 
– změn nás přece jen čekalo požehnaně. Tradiční 

oslava divadla a živé kultury roztepal centrum Hradce 
Králové na takřka celý týden od 18. do 25. června 

a kromě zbrusu nového názvu – REGIONY – slavil svůj 
v pořadí už 26. ročník také novou vizuální identitou. 
Sice v souladu s aktuálně platnými nařízeními vlády, 

ale opět jsme se mohli těšit na stovky činoherních, 
alternativních, loutkových či pohybových 

divadelních představení, tanečních 
performancí, pohádek, improvizací 
a hudebních koncertů. Foto: Lukáš 

Veselý
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STUDUJÍCÍ
Jakub Hron se narodil 4. června 1840 v Metá-
nově na Pelhřimovsku jako nejmladší syn do 
rodiny chudého sedláka Jana Hrona. S úctou 
ke svému rodišti se začal později podepi-
sovat Jakub Hron Metánovský. Gymnázium 
v Jindřichově Hradci vystudoval jen díky vše-
možným chudinským podporám a úlevám, 
i tak se mu podařilo maturovat až v 25 letech. 
To však bylo způsobeno výhradně majetko-
vými důvody, pokud šlo o intelekt, vynikal 
přemýšlivý mladík nad ostatní a to mu mělo 
vydržet po celý život. Ve studiích pokračoval 
na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě, 
kde byl posluchačem matematiky a fyziky. 
Nakonec absolvoval roku 1870 ve Vídni, kde 
získal aprobaci středoškolského profesora 
matematiky a fyziky pro nižší gymnázia. Ne-
byl by to však usilovný Hron, kdyby si ji už za 
tři roky nerozšířil pro všechna gymnázia a za 
další tři léta ještě doplnil o státní zkoušku 
z filozofické propedeutiky.

VYUČUJÍCÍ
Dlouhých 16 let byl i přes své nesporné vzdě-
lání a kvality pouhým učitelským suplentem. 
Podivínskému intelektuálovi se nedosta-
lo pochopení na jeho působištích v Opavě, 
Jindřichově Hradci a vlastně ani v Hradci 
Králové, kde se nakonec usadil v roce 1871. 
Řádným učitelem na zdejším gymnáziu se 
stal v roce 1883, profesorem pak až v roce 
1886. Mezi jeho nejslavnější studenty zde 
patřil například pozdější prvorepublikový 

Jakub Hron
ležící, spící

Když se ho jeho student zeptal, jak ví, že metr je dlouhý skutečně jeden metr, na nic nečekal, nasedl na rychlík do 
Paříže a jel se o tom přesvědčit, tedy přeměřit mezinárodní standard metru, který je ve francouzském hlavním městě 
uložen. Miloval češtinu a  po vzoru puristů vynalézal nová, čistě česká slova  – učitel byl podle něho zpyták, pro 
elektřinu vynalezl pojem mluno a optimistovi říkal lepšišťan. Přišel s mnoha vynálezy, ať už šlo o nepřevrhnutelný 
kalamář, balon ve tvaru slona nebo zařízení umožňující kouřit jeden doutník deset dnů. Jakub Hron Metánovský, 
profesor královéhradeckého gymnázia a jeden z hlavních předobrazů postavy českého génia Járy Cimrmana, zemřel 

právě před sto lety.

Kulturaléto 2021
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ministr financí Alois Rašín. Profesury si však 
neužíval dlouho – pouhých deset let. Jeho 
nonkonformní vystupování a způsoby, které 
mu vpravdě komplikovaly život, narazily de-
finitivně v roce 1897. Příčinou byla šarvátka 
u zkoušek s obávaným zemským inspekto-
rem Kostomíchem, který toho roku předse-
dal maturitní komisi, korunovaná Hronovým 
výrokem na konferenci, která po maturitách 
následovala: „Přáli bychom si, abychom byli 
všichni tak moudří a chytří jako pan císař-
ský královský zemský školpozorovák!“ Podle 
jedné verze přinutil inspektor Kostomích 
ředitele gymnázia Steinmanna, aby okamži-
tě napsal vídeňskému ministerstvu žádost 
o Hronovo předčasné penzionování, podle 
jiné to ředitel udělal iniciativně sám. Nedlou-
ho nato za sebou zavřel Jakub Hron napo-
sledy dveře svého hradeckého bytu a odjel 
do Prahy studovat nejprve medicínu a pak 
práva, obojí neúspěšně. V roce 1910 ho jeho 
synovec na koňském povozu odvezl zpátky 
do rodného Metánova s jediným majetkem – 
spisy Aristotela, Hippokrata a Platóna.

VYNALÉZAJÍCÍ
Bydlel pak v bývalé metánovské hospodě, 
kde psal na vsedě v dřevěné bedně své spisy. 
V místnosti nebylo možné topit, a tak si sest-
rojil kladkostroj, s jehož pomocí se v bedně 
sám vytáhl až ke stropu, kde mu bylo tep-
leji. Bylo mu tehdy už 70 let, ale protože mu 
profesorské povolání nikdy nebylo jedinou 
životní náplní, mohl se teprve teď naplno 
ponořit do svých zálib. Více než profesor se 
totiž do historie zapsal jako svérázný vyná-
lezce – ať už šlo o novinky technické nebo 
jazykové. Jedněmi udivoval víc než druhými. 
Pokud šlo o ty jazykové, byl Jakub Hron dů-
stojným následovníkem někdejších puristů, 
usilujících o důslednou očistu českého jazy-

ka od všech cizích výrazů. A tak navrhl říkat 
optimistovi lepšišťan, filozofii libomudravna, 
studentovi bažák či penzistovi výslužník. 
Z jeho vynálezů se nejvíce ujal nepřevrhnu-
telný kalamář buňát. Naproti tomu jím vy-
nalezená narkóza hudbou, blátoměrné boty, 
zařízení umožňující kouřit jeden doutník de-
set dnů nebo zdokonalený telefon se neujaly. 

Podobným neúspěchem dopadl i let nafuko-
vacího balonu ve tvaru slona nad Hradcem 
Králové v roce 1901, který však skončil jeho 
roztržením ještě před odlepením od země.

INSPIRUJÍCÍ
„Poletím, kde jest orla říš, vysoká širá nebes 
výš…,“ napsal v jedné ze svých básní. Jak pro-
stě na svět přišel, tak z něho ve svém Me-
tánově 29. dubna 1921 i odešel. Na hřbitov 
v nedalekém Častrově ho vyprovodila me-
tánovská kapela alejí, kterou nechal vysázet. 
Jakub Hron zemřel ve stejném osamění, v ja-
kém prožil svá poslední léta a svým způso-
bem i celý život. Pro mnohé své současníky 
podivínský samotář, pro pozdější genera-
ce zdroj pobavení, ale i inspirace. Ladislav 
Smoljak přiznal, že Jakub Hron Metánovský 
byl jednou ze čtyř hlavních osobností, které 
se staly předobrazem postavy českého gé-
nia Járy Cimrmana. Nakolik se Jakub Hron 
podobal svému slavnému obrazu, napovídá 
prohlídka muzea slavného profesora a vyná-
lezce v metánovské škole.

Karel Čapek, který se sice na hradeckém 
gymnáziu s Jakubem Hronem minul, ale na 
jeho nepřevrhnutelný kalamář nedal dopus-
tit, se s profesorem rozloučil nekrologem 
v Lidových novinách: „Když byl pro své po-
divínství dán do penze, studoval, ač již starý 
pán, práva a medicínu stejně neúnavně ve 
svém dobrodružném životě jako španělský 
rytíř de la Mancha. Věda byla jeho Dulcineou, 
jíž sloužil. Nikdy mu nebylo souzeno poznat, 
že není vždy princeznou, ale také děvečkou. 
Žil v klamu, který je ostatně typický pro „sto-
letí vědy“: že vědou a rozumem lze říditi práci 
a potřeby lidské, řeč, praktický život, vše. Jen-
že tento staletý klam u něho nabyl přepjatých 
rysů, karikatury, a stal se podívanou pro 
smích. My však, kteří se smějeme podivínům, 
obyčejně zapomínáme, že v jejich šílenství 
bývá něco hrozně a vážně typického.“

Emil Stelinger

„Pokud šlo o intelekt, vynikal 
přemýšlivý mladík nad ostatní a to 

mu mělo vydržet po celý život.“
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Cestování

Lidové Hlinsko
Čechy krásné, Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty naše hory jsou zasnoubené s oblohou? 
Přidejte k Čechám v textu této známé lidové písně přívlastek východní a pořád vám bude na rtech 
zpívat pravda! Quartier představuje další seriál, tentokrát o ikonických městech východočeského 

regionu, která nám závidí široko daleko. Zastávka čtvrtá – lidové Hlinsko.
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Na půli cesty mezi Železnými horami 
a Žďárskými vrchy, s protékající řekou 
Chrudimkou a v těsném objetí kopců, lesů 
a luk se rozkládá Hlinsko. Podle pověsti 
vděčí dnes zhruba desetitisícové město za 
svůj název hrnčířům, kteří se v místě usadi-
li kvůli bohatým ložiskům znamenitého jílu 
přibližně kolem roku 1073. Tehdy to byla jen 
malá osada, které se říkalo Hlína, časem to 
byl Hlynez, Hlinské, Hlinský, až se v roce 
1713 ustálilo Hlinsko.

To bychom ale zbytečně předbíhali. Víska 
nedaleko Chrudimi získala významnější po-
stavení v roce 1385, kdy byla Václavem IV., 
pravděpodobně na přímluvu Viléma z Par-
dubic a Staré, povýšena na městys. V tém-
že století se také ustanovilo nové panství 
Rychmburk, které bylo považováno za 
tehdejší centrum šlechtické smetánky vý-
chodních Čech, a jeho nedílnou součástí se 
stalo i Hlinsko. Podle nejstarší tištěné Klau-
diánovy mapy z roku 1518 tudy vedla i důle-
žitá obchodní cesta z východu Čech do hor 
a na Moravu. Majitelé perspektivního měs-
tyse z řad šlechticů se měnili jako počasí, až 
v roce 1834 se Hlinsko zbavilo poddanské 
závislosti a bylo prohlášeno městem.

Zdrojem obživy bylo v úrodném okolí 
Chrudimky od počátku zemědělství a po-
sléze kvapně vznikající řemesla. Bohatě se 
rozvíjelo hrnčířství, které Hlinsko prosla-
vilo daleko za jeho hranicemi. Po jeho zá-
niku, za který mohlo především vyčerpání 
ložisek hlíny, se místní začali věnovat výro-
bě a zpracování lněného vlákna – tkalcov-
ství. Od poloviny 19. století se tu dařilo také 
krejčovství, ševcovství, bednářství, kožeš-
nictví a s příchodem 20. století se začaly 
otvírat i první továrny, sklárny a výrobny 
plechového zboží. Bydlení a život těchto 
drobných výrobců dodneška připomíná 
přímo v centru města unikátní čtvrť Bet-
lém, která je součástí Muzea v přírodě Vy-
sočina a od roku 1995 taktéž památkovou 
rezervací lidové kultury. Na jedné straně 
je lemována řekou Chrudimkou a z druhé 
strany ohraničena potokem s názvem Dra-
chtínka.

Vraťme se ale ještě na chvíli do dějin města, 
které významně poznamenala první svě-
tová válka. Krátce před jejím vypuknutím 

„Hlinskem kdysi vedla důležitá 
obchodní cesta do hor a na 

Moravu.“

Cestováníléto 2021
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v roce 1913 ještě stihl zahájit svoji produkci 
pivovar, dnes známý pod značkou Rych-
tář, poté ale nastaly temné časy. Na rozkaz 
chrudimského hejtmanství muselo v létě 
roku 1914 hned první den narukovat přes 
350 hlineckých mužů, a tak se zastavil ne-
jen veškerý život ve městě, ale také řemesl-
ná a tovární výroba. Zásobování se dostalo 
do problémů a nepřehledná distribuce po-
travinových lístků dovedla řadu obyvatel na 
hranu existence. Vyhlášení samostatného 
československého státu v roce 1918 tak Hli-
nečtí bujaře slavili a na jeho počest vysadili 
Lípu svobody a vztyčili pomník padlých. 
Jenže na lepší zítřky se ve městě hned tak 
neblýskalo. Válečné útrapy vystřídala na 
prahu třicátých let vleklá hospodářská kri-
ze a územím se začala šířit vysoce nakažlivá 
tuberkulóza. V boji proti ní se vyznamenal 
přední místní lékař Čeněk Ježdík, který 
spoluzaložil Ligu proti tuberkulóze a jehož 
architektonicky ikonický dům dodnes zdo-
bí město.

Jen co se obyvatelé trochu oklepali, přišla 
další světová válka. Ta v Hlinsku znamenala 
otevření nových podniků s dosud netradič-
ní výrobou. Za všechny jmenujme továrnu 
na zpracování mléka Nestlé nebo z Prahy 
přesunuté elektrotechnické závody Prošvi-
covy, bývalou ETU. Ačkoli si během let své 
existence Hlinsko pomyslně sáhlo na titul 

okresního města, v roce 1961 se po územní 
reorganizaci definitivně stalo součástí chru-
dimského okresu.

Kromě bohaté historie má ale Hlinsko co 
nabídnout také dnes. Ať už se sem v létě vy-
právíte na kole za nádhernou přírodou a pa-
mátkami, nebo v zimě za masopustním ve-
selím či lyžařskými požitky – ne nadarmo se 
místnímu skiareálu přezdívá „Dolní Morava 
Vysočiny“. Až tu budete, určitě si prohléd-
něte barokní kostel Narození Panny Ma-
rie postavený v letech 1730 – 1745, nesmíte 
minout ani zmiňovaný Betlém a rodný dům 
akademického sochaře Karla Lidického, kte-
rý se nachází poblíž. Ne že vynecháte radni-
ci, která byla vystavěna už v roce 1598, ale 
postupně byla přebudována a její současná 
podoba pochází z roku 1850. Nenechte si ujít 
ani návštěvu městského muzea, které bylo 
jako jedno z nejstarších v Čechách založeno 
již roku 1874. Jeho součástí je také galerie, 
kde se každoročně už od roku 1960 pořá-
dá ve spolupráci s Národní galerií v Praze 
vysoce ceněná výstava Výtvarné Hlinecko. 
Ostatně, Hlinsko si pro jeho neopakovatelný 
ráz krajiny a nádhernou přírodu v minulosti 
zamilovala řada předních českých umělců, 
malířů a výtvarníků. K těm nejznámějším, 
kteří kouzlu zdejšího mikroregionu propad-
li, patří Antonín Slavíček, František Kavan 
nebo Jiří Trnka.

A když už jsme u významných osobností, 
nesmíme opomenout fakt, že právě Hlinsko 
je rodištěm spisovatelů Karla a Bohumila 
Adámkových, hudebního skladatele Bed-
řicha Voldana nebo kartografa Josefa Ho-
molky. V letech 1882 – 1887 působil na zdejší 
škole, kde dnes sídlí stejnojmenné gymná-
zium, i spisovatel Karel Václav Rais. Co by 
kamenem dohodil je to na další vyhlášené 
místo – skanzen Veselý Kopec, místo osídle-
né od 14. století, kde se celoročně konají tra-
diční akce, jako jsou tematické jarmarky, do-
žínky, oslavy Vánoc a Velikonoc, masopustní 
průvody nebo posvícení.

A tak jsme Hlinsku v redakci docela přiro-
zeně přiřkli přídomek „lidové“. Lidové ve 
smyslu „vzešlé z lidu“, ostatně jak toto pří-
davné jméno kdysi do českého jazyka zavedl 
František Bartoš. Protože Hlinsko rozhodně 
z lidu vzešlo, doslova a do písmene vyrostlo 
díky šikovným rukám zdejších zemědělců, 
řemeslníků i pracovníků v prvních továr-
nách. Koneckonců o jejich zručnosti a zápa-
lu se ve městě přesvědčíte na každém kroku.

Tak na Hlinsko, místo obklopené nádhernou 
přírodou, které dýchá tradicemi a prostou 
láskou k životu!

Michaela Zumrová 
foto: Destinační společnost Východní Čechy, archiv

Cestováníléto 2021



MARTIN REJMAN:

Z ráje do ráje
Za svou kariéru prošel Karlštejnem, Žleby i Hrubým Rohozcem, aby nakonec zakotvil na Hrádku u Nechanic. Rodák 
z Turnova Martin Rejman vyměnil před pěti lety Český ráj za ten anglický a přestěhoval se do východních Čech, aby 
se jako kastelán ujal péče o novogotické sídlo rodu Harrachů. „Nepřestává mě udivovat, kolik lidí o zámku vůbec neví. 

Přitom je to takový skvost plný příběhů, romantiky i dramat,“ říká v rozhovoru mladý zámecký kastelán.

Dá se říci, že jste tak trochu vyměnil 
ráj za ráj. Pocházíte z Českého ráje, 
profesně jste se ale uchýlil do anglic-
kého – na Hrádek u Nechanic, které-
mu se přezdívá kousek Anglie ve vý-
chodních Čechách. Nestýská se vám 
někdy?
Mám rád oba, a když se mi někdy zastesk-
ne, vždycky můžu vyjít nahoru na Hodino-
vou věž a urputně mávat směr Trosky, které 
jsou z Hrádku vidět. Nestává se to ale tak 

památka, která zaujímá mezi českými hra-
dy zcela výjimečné postavení. Čas tam běží 
jako splašený, jdete prohlídku i osmkrát za 
sebou, italština střídá angličtinu, němčina 
ruštinu… Žleby jsou zase pohádková záleži-
tost, romantika na vás dýchá z každého kou-
tu. Milovaná „Rohožka“ neboli Hrubý Roho-
zec je zase malinký zabydlený zámeček plný 
příběhů. Čas strávený tam plynul pomaleji, 
ale o to intenzivněji. Hrádek vás oproti tomu 
okouzlí svou rozmanitostí. Nejen nádherný-

často, protože alespoň jednou za měsíc se 
domů do Českého ráje vracím. Tady mi to 
ale k srdci přirostlo stejně tak.

Pracoval jste na Zámku Žleby, na Hru-
bém Rohozci i na Karlštejně. Není pro 
vás v tomto ohledu Hrádek tak trochu 
kariérní pád?
To ani v nejmenším. Každá památka, na kte-
ré jsem působil, je unikátní a dala mi ze sebe 
strašně moc. Karlštejn – to je ta top česká 
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mi reprezentačními a hostinskými pokoji, 
ale i hraběcími apartmány vyladěnými do 
nejmenších detailů. Ať už ale pracujete kde-
koli, stejně nakonec zjistíte, že je to všechno 
o lidech. Památku dělají lidé a Hrádek má 
štěstí na opravdu skvělý, léty téměř neměn-
ný tým zaměstnanců i průvodců.

Vzpomenete si ještě na svůj úplně 
první den na Hrádku?
Velmi živě. Byl to pátek 1. července 2016, 
přišel jsem k okénku paní pokladní a hrdě 
zahlásil: „Dobrý den, já jsem váš nový kas-
telán.“ (smích) Kolegyně mě pozvala do po-
kladny, uvařila mi kávu a za chvíli už jsem šel 
svoji první prohlídku. Procházel jsem těmi 
krásnými prostory a zaplavoval mě skvělý 
pocit. Od prvních momentů jsem uvažoval, 
co by kde šlo vylepšit, co ještě zpřístupnit, 
co opravit. Ostatně, tyhle moje myšlenkové 
pochody se od té doby nezastavily.

Jaké to bylo přebírat pomyslnou štafe-
tu po kastelánovi, který o Hrádek pe-
čoval úctyhodných 27 let? Neměl jste 
z toho strach?
Ani ne tak strach jako pocit obrovské zodpo-
vědnosti. Svého předchůdce obdivuji v tom, 
že se dokázal téměř tři desítky let o objekt 
starat a i po pěti letech si k němu občas 
chodím pro radu. Samotné předávání bylo 
ale poměrně hektické. Když se na památce 
střídají kasteláni, využívají tzv. doby soubě-
hu, kdy v objektu pracují oba. Bylo potřeba 
předat veškerý inventář včetně historického 
mobiliáře. Pro vaši představu, Hrádek dis-
ponuje mobiliárním fondem o zhruba de-
seti tisících položkách – tedy obrazů, knih, 
nábytku, různých drobností. Jen knih je tu 
zhruba šest tisíc a každou musíte vzít do 
ruky a zainventovat ji. Na předání jako tako-
vé zbyl nakonec všeho všudy týden, takže to 
bylo trošku hození do vody. Naštěstí místní 
tým, ta naše zámecká posádka, mě ale utopit 
nenechala. Bez ní by kastelán svou práci dě-
lat nemohl. Stejně tak mi ale pomohli i mnozí 
kolegové z Národního památkového ústavu.

S prací kastelána je spojena trochu ro-
mantická představa člověka s ohrom-
ným svazkem klíčů, který chodí kolem 
a dohlíží na bezproblémový chod pa-
mátky. Přitom to je asi jen zlomek vaší 
práce. Jak vypadá váš běžný den?
Na mojí práci je krásné, že něco jako běžný 
den neexistuje. Asi si umíte představit, jaká 
je starost o byt nebo dům. Tady je to stoná-
sobné. Nicméně každé ráno máme s týmem 
krátkou poradu, kde si zopakujeme denní 
a týdenní úkoly, které se odvíjejí od aktuál-
ních potřeb zámku, ale také ročního období. 
Třeba dnes jsem šel po poradě vyklízet část 

hospodářské budovy. Bohužel se člověk ne-
vyhne ani „papírování“, což není má oblíbená 
činnosti, ale bez toho to v dnešní době nejde.

O Hrádku se ví, že přichází každý rok 
s nějakou novinkou, nově zpřístupně-
nými prostory, tematickou prohlíd-
kou nebo akcí. Před pár lety jste takto 
návštěvníkům otevřeli třeba zámecké 
sklepy. Kde pořád berete inspiraci?
Zatím mě tvůrčí krize nepotkala, ještě je 
hodně, co ukázat. Je ale pravda, že co se 
týče prohlídkových tras, tak tam už jsme asi 
na pomyslném stropě. Pokud to jen trochu 
půjde, rádi bychom letos nabídli prohlídku 
Hrádkem křížem krážem, což je taková zále-

žitost pro fajnšmekry, protože se může pro-
táhnout až na tři hodiny. Lákadlem je nově 
návštěva věže Kardinálky, kde se nachází 
byt, který veřejnost ještě nikdy neviděla. Jak 
jste zmínila, otevřeli jsme zámecké sklepy, 
ale návštěvníky vodíme – sice s helmou – 
i do přilehlé hospodářské budovy. Prohlídky 
zámků totiž přestávají být o nábytku a obra-
zech, ale spíš o příbězích lidí, kteří tam žili. 
Začíná být trendy neukazovat jen tu naleš-
těnou krásu, ale i místa, která na svou další 
šanci teprve čekají. Ukazujeme je lidem, ří-
káme, co nás trápí a jaké s nimi máme plány. 
A to je myslím dobře.

To je třeba případ oné rozpadlé hos-
podářské budovy.
Ano, to je náš aktuální projekt. Stavení, kte-
ré přímo náleží k zámku, vzniklo v polovině 
19. století jako provozní zázemí pro správu 
a péči zdejších majetků rodu Harrachů. Vez-
měte si, že nyní obklopuje Hrádek 19hek-
tarový park, za Harrachů měl 29 hektarů 
a patřila k němu ještě 400hektarová obora. 

Cestování

„Prohlídky zámků přestávají 
být o nábytku, ale spíš 

o příbězích lidí, kteří tam žili.“

Provizorní oprava havarijního stavu zámeckých střech

Rytířský sál, ve kterém návštěvníky 
vítají famfáry Kaple sv. Anny
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živily právě ony interiéry. Jen si představte 
frustrovaného malíře, který tráví měsíc na 
Hrádku a maluje Harrachům ty jejich na-
blýskané pokojíčky. (smích) Těch příběhů je 
spousta a pořád objevujeme nové. Příští rok 
plánuji návštěvu vídeňského archivu, kde si 
brousím zuby na spisy Harrachů, Hrádek 
rok 1921 – 24, konkrétně oddíl pokynů pro 
kastelána. Jsem nesmírně zvědavý, co se 
za těch sto let změnilo, ale tipl bych si, že 
toho mnoho nebude. Hádám, že stejně jako 
my dnes řešili, kudy zatéká do střechy, co 
s parkem a jak hospodárně nakládat s fi-
nančními prostředky.

Váš předchůdce strávil na Hrádku 
27 let. Jak to vidíte vy?
Když jsem začínal, říkal jsem, že jako 
z podstaty soutěživý člověk vydržím ales-
poň těch 30 let. Po pěti letech bych tenhle 
výrok upravil na to, že věřím, že tady ještě 
příští rok budu.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

To už byla pořádná starost. V hospodářské 
budově se tedy nacházely deputátní byty, 
kočárovny, kolny, stáje, rodinné zámecké 
divadlo a jízdárna. Už když jsem nastupo-
val, pojal jsem nápad tento prostor opravit 
a vdechnout mu nový život. Národní památ-
kový ústav souhlasil a dali jsme se do práce. 
Jde to pomalu, nevyhýbají se nám všemožné 
peripetie, ale za těch pět let už jsme ušli kus 
cesty a věřím, že brzy seženeme potřebné 
peníze, abychom se mohli pustit do nutných 
stavebních úprav. Cílem je prostorám vrátit 
jejich původní vzhled, abyste se znovu moh-
la kochat krásně vyřezávanou galerií, diva-
délkem nebo se mohla uprostřed místnosti 
zase ohřát u krbu s Harrachovským erbem. 
Velkorysý prostor jízdárny zase nabízí širo-
ké využití třeba pro přednášky, výstavy nebo 
zastřešené vánoční trhy.

Po všech vašich zkušenostech na tu-
zemských hradech a zámcích, existu-
je něco, co vás po příchodu na Hrádek 
překvapilo?
Překvapilo mě, jak je možné, že o tomhle 
zámku ví tak málo lidí! Přitom je to tako-
vý skvost. Upoutá vás na první pohled, je 
to zkrátka nádherná novogotická stavba. 
Ale ten pravý „wow efekt“ podle mě při-
chází, když vejdete dovnitř a zjistíte, jak je 
to uvnitř celé nejen vkusně, ale i důmyslně 
vymyšleno. Hrádek má zkrátka všechno – 
hostinské pokoje, reprezentační pokoje, 
soukromé pokoje, věž, sklep, park. Je prav-
da, že Harrachové se sem jezdili tak trochu 

skrýt a utéct před aristokratickými povin-
nostmi a myslím, že se jim zámek povedlo 
schovat perfektně.

Zmínil jste, že prohlídky už přestáva-
jí být o nábytku a obrazech, ale spíš 
o příbězích. Těch je Hrádek určitě 
plný – ať už stran jeho majitelů nebo 
vzácných návštěv, osobností, které tu 
strávily nějaký čas. Který příběh je 
váš nejmilejší?
Úžasný je v mých očích třeba příběh za-
kladatele zámku hraběte Františka Arnošta 
z Harrachu. Za svůj život byl v Anglii vše-
hovšudy dvakrát a vždycky tam odjížděl se 
záměrem inspirovat se jejich moderním 
průmyslem. Mimo to si ale odvezl také nad-
šení pro tehdy aristokracií tolik oblíbenou 
romantickou architekturu. Přitom v po-
lovině 19. století by bývalo bylo mnohem 
praktičtější postavit si honosnou vilu, ale 
to on ne. Nechal si postavit zámek a vůbec 
ne ledajaký. Ono když se řekne Hrádek, zní 
to jako roztomilé označení pro malý záme-
ček, ve skutečnosti ale malý vůbec není. Jen 
v budově zámku se nachází 135 místností. 
Rád bych zmínil i jeho vnuka Ottu z Harra-
chu. Přímo na Hrádku zemřel, a dokonce 
tu na něj byl roku 1920 spáchán atentát. Do 
pracovny za ním přišel údajný anarchista 
Poláček z Nechanic, vytáhnul na hraběte 
zbraň, ale v poslední chvíli zastřelil sám 
sebe. Ještě předtím však stihl hraběti pře-
dat dopis, kde mu vysvětloval, že má sice 
úkol ho jako představitele zlé šlechty zabít, 
ale nakonec obrátí zbraň proti sobě. Tak 
i taková dramata zažil romantický Hrádek. 
Z návštěv mě baví rakouský malíř Rudolf 
von Alt. Úžasná osobnost, která na Hrádku 
strávila celý měsíc a vytvořila zde soubor 
unikátních obrázků zámeckých interiérů. 
Výtvory to byly nádherné, ale Rudolfa von 
Alta ukrutně nebavily. Byl to akademický 
malíř, krajinkář, kterého ale k jeho smůle 

„Harrachové se sem jezdili 
tak trochu skrýt a utéct před 

aristokratickými povinnostmi.“

V družném rozhovoru s českým hercem a občas-
ným hrádkovským průvodcem Jaroslavem Pleslem Kastelán by měl zastat každou práci na zámku. I tu zahradnickou.

Na hlavní sezónu je třeba připravit každý kou-
sek mobiliáře včetně turnajových brnění.
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Už skoro třicet let stojí Miroslav Máslo v čele Pardubické juniorky – prestižního tenisového turnaje v Pardubicích, na jehož 
kurtech vítězila už mladičká Martina Navrátilová, Ivan Lendl, Petra Kvitová nebo Tomáš Berdych. Historicky nejstarší tenisový 

turnaj mládeže v Evropě oslaví letos v srpnu už svůj 94. ročník. Jak se v čase měnil a jak zvládl loňský „covidový“ rok?

Za tenisem do Pardubic!

Sport

tribuně tehdy seděl jako host známý trenér 
Nick Bollettieri, který vedl stejnojmennou 
tenisovou akademii na Floridě, a moc se mu 
tehdy líbila a předpovídal ji velkou budouc-
nost. Mám radost, že se jí daří. A nejen o ní 
ještě hodně uslyšíme.

Je nějaký moment nebo setkání, na 
které v souvislosti s Juniorkou nikdy 
nezapomenete?
Setkání bylo spousta. Rád ale vzpomínám na 
návštěvu Ivana Lendla, který slavnostně za-
hajoval 70. ročník, na dvě návštěvy slavného 
amerického trenéra Nicka Bolletieriho, na 
rok 2013, kdy byly v průběhu juniorky vysta-
veny dva nejprestižnější tenisové poháry – 
tedy Davis Cup a Fed Cup, ale i na ročníky, 
kdy jsme jen koukali k obloze a doufali, že 
turnaj vzhledem k počasí dotáhneme do 
konce. Zpětně jsem moc rád, že jsme Juni-
orku vždycky dohráli, ať se dělo, co se dělo.

A loni vás nezastavila ani pandemie 
Covid-19.
To byl nesmírně těžký rok. Juniorka se za 
celou svoji historii neuskutečnila jen třikrát, 
loni už jsem měl ale rozepsaný dopis spon-
zorům, že odkládáme. Nakonec se to poved-
lo a já jsem za to moc rád. Když odhlédnu 
od všech nejistot a stresu, byl to vzhledem 
k zákazu cestování co do soupisky jeden 
z nejatraktivnějších ročníků za poslední roky. 
Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré.

V roce 2026 oslaví Juniorka stovku. 
Budete u toho?
Moc o tom nepřemýšlím. Nerad bych pře-
kážel mladším a progresivnějším. Pokud ale 
vydrží zdraví a síly, rád budu u toho. Máme 
velké štěstí, že se turnaj těší dlouhodobé 
podpoře ČTS, svých partnerů, především 
členů holdingu enteria, a také prestižní zá-
štitě primátora a hejtmana. Bez toho by to 
nešlo a patří jim za to velký dík!

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

94. narozeniny pro Juniorku, 29. pro 
vás jako ředitele turnaje. Čekal jste 
takovou kariéru, když jste v roce 1992 
začínal?
Ani v nejmenším, a kdybyste to teď pře-
de mnou nespočítala, asi bych vám nevěřil. 
(smích) Mám pocit, že to nějak hrozně rychle 
uteklo. Přitom když jsem na začátku devade-
sátých let přijal nabídku vstoupit do výboru 
tenisového klubu a posléze na Juniorce pra-
covat jako ekonom, ani ve snu by mě nena-
padlo, že budu mít jednoho dne celý turnaj 
na starost a budu tu dodnes. Taky to byla 
tehdy úplně jiná soutěž než dnes.

V čem spatřujete za ty tři dekády nej-
větší rozdíl?
Změnilo se toho hodně. Když jsem nastu-
poval, celý turnaj byl dotován Českým teni-
sovým svazem, nesháněli se žádní partneři. 
Dnes je to především o nich, samozřejmě 
stále za podpory ČTS. Také jsme se nemuseli 
o hráče tolik přetahovat s jinými turnaji v za-
hraničí. V devadesátkách otevíralo vítězství 
v Juniorce mladým tenistům dveře do světa, 
protože bez požehnání svazu nebo vlastního 
sponzora se do zahraničí nepodívali. Mimo 
jiné vnímám, že se hodně změnila i samotná 
mládež. Musíme se snažit, abychom ji zaujali.

Na co tedy dnešní mladí tenisté slyší?
Dříve hráli za diplom a medaili. Dnes rozdá-
váme ceny v celkové hodnotě 800 tisíc a di-
voké karty na turnaje dospělých. Tenisté v 17, 
18 letech už totiž pokukují po turnajích pro 
dospělé, které jim přinesou body. Proto jsme 
před pár lety navázali spolupráci se dvěma 
turnaji ATP Challenger v Česku, díky čemuž 
získají vítězové Juniorky volnou kartu do 
hlavní soutěže, kam by se normálně nedosta-
li. Vedle divokých karet hráči dostávají i věc-
né ceny, například produkty značky Apple, 
takže ti nejlepší vyhrávají poslední model 
iPhonu, MacBooku, AirPods a tak dále.

V Pardubické juniorce v minulosti zví-
tězily budoucí světové tenisové ikony, 
světové jedničky, vítězové OH a Grand 
Slamů – od Jana Kodeše, Martiny Na-
vrátilové, Tomáše Šmída, Ivana Lendla, 
Hany Mandlíkové přes Miloslava Me-
číře, Tomáše Berdycha po Petru Kvi-
tovou, Barboru Krejčíkovou, čerstvou 
vítězku Rolland Garros 2021, nebo Ka-
rolínu Muchovou. Sledujete ještě dnes 
tenisové příběhy, které vlastně v Par-
dubicích svým způsobem začaly?
Ano a hrozně mě to hřeje na srdci. Naposle-
dy jsem sledoval Karolínu Muchovou a živě 
jsem vzpomínal, jak tu hrála. V té době byla 
po zranění, začínala v předkole, ale nakonec 
celý náš turnaj bez ztráty setu vyhrála. Na 

ředitel Pardubické juniorky Miroslav Máslo
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www.pardubickajuniorka.cz

GENERÁLNÍ
PARTNER
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MISTROVSTVÍ ČR JEDNOTLIVCŮ
V KATEGORII STARŠÍHO DOROSTU
DVORCE LTC PARDUBICE

Pod záštitou Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje a Martina Charváta, primátora města Pardubic
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Návrat do první ligy, otevření regio-
nální fotbalové akademie, nový fotba-
lový stadion. Z čeho máte v Malšovi-
cích „pod lízátky“ největší radost?
Převažuje stadion, který je pro nás alfou 
a omegou celého fungování. Je to obrovský 
mezník v naší klubové historii. Pak je to sa-
mozřejmě postup do první ligy. Byl dlouho 
očekávaný a zasloužený, jarní část sezony 
jsme zvládli suverénně. Přidělení regionální 
fotbalové akademie do Hradce už je takovou 
třešničkou na dortu, přestože ze všech tří 
důležitých momentů přišla jako první hned 
začátkem roku. Je to významná událost pro 
výchovu fotbalové mládeže v celém regionu 
a my o její otevření usilovali pět let. Je to ob-
rovské zadostiučinění, že to vyšlo – a že se to 
vlastně všechno takhle sešlo.

Fotbalový stadion byl desítky let bo-
lavým místem nejen klubu, ale také 
fanoušků a vedení města. Jaké je to 
ohlížení se zpět, už ve chvíli, kdy se 
konečně začíná stavět?
Jsem opravdu šťastný, protože už nějakou 
dobu jsem byl opatrný a raději žádné termí-
ny neříkal. Tolikrát to nevyšlo, tolikrát jsme 
měli pocit, že už stojíme před cílem, a za 
chvíli se zase vraceli na start. Když se ale teď 
ohlédnu zpět, mám pocit, že se to čekání vy-
platilo. Stadion, který město začíná stavět, 
totiž bude opravdu stát za to. Budeme na něj 
hrdí a stane se důstojným stánkem pro hrá-
če i fanoušky nejen z východních Čech.

Je pravda, že variant podoby nového 
stadionu se za ty roky vytvořilo ne-
spočet. V konečné fázi zůstaly nejlepší 
tři. Jste jako šéf klubu spokojen s vítě-
zem?
Finální trojici reprezentovaly kvalitní návrhy. 
Vítězný, podle kterého se staví, je dle mého 

názoru nejkvalitnější. Doufám, že stejně jako 
mně se bude líbit i ostatním a nejen Hra-
dečákům. Slavná lízátka nám zůstanou, jen 
se na chvíli sundají, zrepasují a zase vrátí 
na místo. Kromě své vizuální hodnoty nese 
budoucí stadion také všechny parametry, 
o které jsme stáli, aby zde bylo možné hrát 
reprezentační zápasy i pohárová utkání. Na-
sadíme jím laťku opravdu vysoko.

Přijde s novým stadionem i nový stra-
tegický partner klubu?
Věřím, že ano. Ruku na srdce, dodneška 
jsme neměli co nabídnout. Sice jsme hráli 
střídavě první nebo druhou ligu, ale na polo-
rozpadlém stadionu bez jakéhokoli zázemí. 
Díky novému stadionu budeme důstojným 
a atraktivním partnerem a vyvstane prostor 
posílit kvalitu a identitu klubu, hrát důstoj-
nou roli ve fotbalové lize a jednou se pokusit 
hrát i pohárová utkání.

Jaká byla reakce hráčů, když jste jim 
přinesl tuhle novinu?
Myslím, že touhle zprávou byl pozitivně 

ovlivněn i náš výkon v jarních zápasech se-
zony. Každá informace o stadionu je do té 
doby nechávala chladnými, protože těch slov 
a vizí o novém stadionu proběhla nespočet. 
Ve chvíli, kdy nám zastupitelstvo dalo zele-
nou a podepsala se smlouva, přišel jsem do 
kabiny a s velkou radostí klukům oznámil, ať 
si to užijí, protože nás tady čekají už opravdu 
poslední zápasy.

Zahájení stavby nového stadionu ale 
také znamená vyhnanství v Mladé Bo-
leslavi.
To ano, ale my to nevnímáme jako něco ne-
gativního. V Boleslavi nebudeme hosty po-
prvé, už jsme tam před pěti lety pár zápasů 
odehráli a vůbec ne špatně. Jedinou nevýho-
dou je logistika, je to zkrátka trochu z ruky 
a omezuje to naše fanoušky. Ačkoli teď na 
zápasy kvůli pandemii chodit nemohli, pev-
ně věříme, že teď už to půjde a vrátí se nám. 
Klukům podpora na tribunách chybí a věřím, 
že fanouškům zase chybí Votroci.

(red), foto: archiv FC HK

Richard Jukl
generální manažer FC HK

Hned tři důvody k  oslavě měli zjara letošního roku královéhradečtí fotbalisté. Po čtyřech letech se jim podařilo 
postoupit do první ligy, v  září se ve městě otevře vytoužená Regionální fotbalová akademie a  realitou se konečně 
stává i  sen o  novém fotbalovém stadionu. „Po tom, čím jsme si všichni museli za poslední roky projít, jsem dvoj-
násob šťastný,“ říká ke klubovému „radostnému trojboji“ letošního roku generální manažer FC HK Richard Jukl.

FC HRADEC KRÁLOVÉ: 
Laťka je vysoko

Sportléto 2021
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Léto naplno!

Tipy

Dny prozářené sluncem jsou konečně tu! Užívejte plnými doušky vše, co k létu patří – vůni prázdnin, hřejivé sluneční 
paprsky, nekonečné koupání, dlouhé dny a vlahé noci, chuť šťavnatého ovoce a občas i nějaký ten drink. S našimi tipy 
léto chytnete a jen tak nepustíte!

ZMRZLINA, KTERÉ NEODO-
LÁTE

Lahodná smetanovo-jahodová zmrz-
lina s kousky lyofilizovaných jahod se 
rozpustí na jazyku, než řeknete švec, 
a v kombinaci s křupavou mléčnou čo-
koládou dostane vaše chuťové pohárky 
rovnou do nebes. Zmrzliny Pegas jsou 
vyrobeny ze smetany bez použití rost-
linných tuků a z certifikovaného kakaa.

Prima zmrzlina
29,90 Kč

K LÉTU PATŘÍ JAHODY

Když zrovna nemáte po ruce čerstvé, vybírejte lyofilizované. Při lyofilizaci se ovoce vy-
suší pomocí prudkého ochlazení. Tento mrazivý šok má mnoho výhod: ovoce není gu-
mové, ale získává pevné křupavé skupenství. Díky tomu pak vydrží dlouho i bez přidání 
konzervantů nebo barviv. Především si ale zachovává veškeré vitamíny a další zdraví 
prospěšné látky. Jako bonus jsou jahody protizánětlivé, antibakteriální, pomáhají čistit 
organismus a také bělit zuby!

Mixit
109 Kč

PŘÍRODNÍ SPRITZ

Stylový aperitiv, který je kombinací 
šumivého vína Chandon z argentinské 
Mendozy a hořkosladkého pomerančo-
vého likéru, vyrobeného z pečlivě vybra-
ných bylin, koření a udržitelně vypěsto-
vaných pomerančů, je jako stvořen na 
letní „aperitivo“ chvíle v kruhu blízkých 
přátel. Tento stoprocentně přírodní 
drink, který má o polovinu méně cuk-
ru než ostatní značky spritzu na trhu, je 
rovnou připravený k podávání. Stačí jen 
nachladit!

Chandon Garden Spritz
449 Kč

léto 2021



EKO UVF OCHRANA

Otázkou, jak své produkty vyrábět še-
trně a s ohledem na životní prostředí, 
se zabývá stále více firem. A výjimkou 
nejsou ani výrobci brýlí. Trendem po-
sledních let jsou recyklované nebo 
„bio-based“ obroučky. Jsou ideální 
volbou pro všechny, kteří svým náku-
pem rádi dají najevo, že i malá změna 
se počítá. Jak to máte vy, vyzkoušíte 
rámečky vyrobené z použitých rybář-
ských sítí nebo ricinového oleje?

Lentiamo
cena dle výběru produktu

PLEŤOVÉ MASKY VLASTY LIBOTOVSKÉ

Po letech vývoje přichází na trh pleťové masky s unikátní re-
cepturou známé kosmetičky celebrit Vlasty Libotovské. Ve 
spolupráci s lékaři vyvinula sadu čtyř masek, které pečují 
a vyživují jemnou pokožku našeho obličeje. Vyzkoušejte třeba 
hydratační a liftingovou masku Evita s extraktem z třešňo-
vých květů pro suchou a zralou pleť nebo zpevňující a toni-
zační masku Diana s extrakty z aloe vera, okurky, echinacey 
a zeleného čaje pro zářivou pleť. Praktický obal pohodlně na-
bízí dvě aplikace. Koupíte exkluzivně v hradeckém Auparku.

DM drogerie OC Aupark Hradec Králové
dvojbalení za 109 Kč

TAJEMSTVÍ OCEÁNŮ
Léto je obdobím bezstarostného veselí 
a dobrodružství, procházek při čarovných 
západech slunce nebo dovádění ve 
vlnách oceánu. Nově uvedené šperky 
Pandora Blue Ocean jsou oslavou sezóny 
a představují nové pestrobarevné přívěsky, 
náramky inspirované třpytivými mořskými 
vlnami i náušnice zdobené sladkovodními 
kultivovanými perlami.

Pandora
cena dle výběru produktu

Tipy
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TAK VONÍ LÉTO

Osvěžující a energická – taková je vůně Tom Tailor 
Beach Time, která v sobě zachycuje náboj a bezsta-
rostnost slunečných dní. Květinové, ovocné a citru-
sové tóny připomínají žhnoucí západ slunce, radost 
ze života a notoricky známé vůně léta.
 
FAnn
440 Kč

Tipy

KOSMETIKA NABITÁ ZDRAVÍM

Nudestix Nudeskin Lemon-Aid Detox & Glow Micro-Peel 
je domácí chemický peeling, který detoxikuje póry, zba-
vuje pleť přebytečného mazu a nečistot. Díky peelingo-
vým účinkům enzymu papainu se postará o dokonalé 
vyhlazení pleti a také o její sjednocení. Kromě toho ob-
sahuje tento kosmetický superhrdina výtažky z granáto-
vých i klasických jablek, olej z citronové kůry a vitamín 
C, čímž stimuluje přirozenou tvorbu kolagenu, a po jeho 
použití tak pleť zůstává pružná a zářivá.

Notino
742 Kč

ROZKVETLÝ TÁC

Nadaný umělec Piero Fornasetti je autorem jedenácti 
tisíc motivů ve svém originálním stylu plném fantazie 
a poetického humoru. Byl skvělým malířem a kreslí-
řem, nápaditým designérem a významně ovlivnil také 
svět módy. Veškeré objekty jsou výsledkem pečlivé 
ruční výroby. Barevný tác skvěle zapadne na váš stůl 
nebo si jej můžete vystavit jako obraz.
 
Praguekabinet
17 200 Kč

léto 2021
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inzerce

Tipy

TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE 
VLASY

Ochranný a vyživující suchý olej 
s UV filtrem Sun Protective Dry 
Oil pomáhá chránit vlasy před 
škodlivými slunečními paprsky 
a zabraňuje vyblednutí jejich barvy. 
Receptura obohacená o keravis, 
vitamín E, jojobový a slunečnicový 
olej a také pšeničné složky zajistí 
svým posilujícím a antioxidačním 
účinkem hebkost, lesk a pružnost 
vlasů. Chcete-li dosáhnout 
patřičného „anti-frizz“ efektu, 
stačí olej aplikovat na vlhké vlasy 
a poté vyfoukat.

Paul Mitchell
799 Kč

HMYZ NEBUDE MÍT ŠANCI

Značka Predator se řadí ke špičce moderních 
ochranných prostředků proti dotěrnému 
lezoucímu i létajícímu hmyzu. Produkty tak 
nabízejí účinnou ochranu i před případnou 
nákazou, kterou hmyz šíří. Repelent Bio se 
zvýšeným obsahem účinných látek funguje 
na bázi přírodních esenciálních olejů 
(citronela, eukalyptol, limonen a další). Je 
bez parfemace a odpuzuje všechny druhy 
komárů a klíšťat. Účinnost repelentu trvá 
minimálně 3,5 hodiny a je vhodný pro děti 
od 2 let.

Predator
249 Kč

Renault.cz

RENAULT
ARKANA

NOVÝ

hybrid by nature

již od 

5 990 Kč měsíčně

včetně pojištění a Easy Service 5 let / 60 000 km 

zavazadlový prostor až 513 l
testovací jízdy v rámci Dnů Arkana
hybridní pohon E-Tech hybrid
nabídka platí od 1. 6.  nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. financování Easy Plus pro Renault Arkana Zen TCe 140 EDC: 620 000 Kč vč. DPH, výše úvěru: 372 000 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 248 000 Kč, 
úroková sazba: 5,12 %, RPSN: 10,1 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 4 471 Kč, 48. splátka úvěru: 223 200 Kč, 1.–48. měsíční splátka hav. pojištění a povinného ručení: 1 516 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 506 105 Kč, délka úvěru: 48 
měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. celková měsíční splátka včetně pojištění 5 987 Kč. součástí financování je servisní smlouva Easy Service na 5 let / 60 000 km (dle toho, co nastane dříve). Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI 
Financial Services, s.r.o. nový Renault Arkana: spotřeba 4,9–5,9 l / 100 km, emise co2 111–133 g/km. uvedené spotřeby paliva a emise co2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. vyobrazení 
vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje

FRANCE CAR Hradec Králové - Pardubice www.francecar.cz

léto 2021



grafický design
multimédia
online média
tiskové služby
marketing & PR

www.fifty-50.cz

Hlavní město cyklistů 
Cena cyklistického 

marketingu 2014

Musaionfilm 
Černý Janek 

2014

Nejlepší regionální 
marketingový produkt 

v cestovním ruchu 2014

Turist propag 
2016/2017



Tourregionfilm 
2017

Cena vládního výboru 
pro osoby se zdravotním 

postižením 2017

Zlatý erb 
2019

Velká cena cestovního 
ruchu 2020/21
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Tipy

Konečně pořádná dávka vitamínu D! Letní slunce pálí, co může, a doteky jeho paprsků barví naši pokožku do vytouže-
ných odstínů karamelu. Čeho je ale moc, toho je příliš a čas od času to s těmi slunečními polibky přeženeme. Jak si 
užít letní slunné radovánky dosyta a přitom bezpečně? V redakci jsme pro vás vytipovali pár nezbytností, které by vám 

letos v létě neměly chybět!

Něžné 
doteky slunce

AKTIVÁTOR OPÁLENÍ SOAPHORIA BRONZTONE

Chystáte se lenošit u vody? Pojistěte si krásné opálení dopředu – ne nadarmo se říká, že 
štěstí přeje připraveným. Přírodní aktivátor opálení od slovenské značky Soaphoria před-
stavuje jedinečný produkt na podporu krásně zářivého opálení a přirozeně tónované po-
kožky. Zvláční a podpoří regeneraci pokožky, zamezí ztrátě vláhy a pomůže předejít jejímu 
vysychání po slunění. Pozor – Bronztone aktivátor opálení neobsahuje přidané UV bloká-
tory! Zásadně ho tedy nanášejte před aplikací opalovacího přípravku s přiměřeným SPF.

www.soaphoria.cz
477 Kč

SLAMÁK FEDORA JULIEN

Od hlavy to začíná! Tenhle elegantní slaměný unisex klo-
bouk od české značky Tonak vás zaujme na první pohled. 
Rafinované detaily, módní stuha ve světlých odstínech 
a sláma ve smetanové barvě dělají z tohoto kousku snad-
no kombinovatelný doplněk všech letních outfitů. Navíc – 
úpal nemá šanci!

www.tonak.cz
2 600 Kč

UNISEX SLUNEČNÍ BRÝLE GUCCI

Jednoduché, přesto tolik elegantní a nadčasové. Tyhle unisex slu-
neční brýle „pilotky“ s implementovaným UV filtrem od značky Gu-
cci se stanou vaším nepostradatelným parťákem do ranní dopravy 
i k pozdně odpolednímu posezení na terase. Součástí je i bytelný 
obal a taštička.

www.zalando.cz
8 530 Kč
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Tipy

OPALOVACÍ MLÉKO 
NOBILIS TILIA

Bio voděodolné opalovací mlé-
ko s ochranným faktorem 15 
vás spolehlivě ochrání před 
škodlivým UV zářením. Účin-
nou bariéru zajišťuje přírodní 
minerální filtr oxid titaniči-
tý, který neobsahuje částice 
pronikající pod pokožku ani 
do vody. Je tedy šetrný k vám 
i k přírodě. Pečlivě vybrané 
složení mléka z Vlčí Hory mu 
dodává lehkou, nebělící kon-
zistenci, hydrataci a jemně by-
linkovou vůni. Působí ihned po 
aplikaci.

www.eshop.nobilis.cz
529 Kč

SPREJ PO OPALOVÁNÍ EY!

Tenhle výživný sprej je ideálním pomocníkem na ošetření 
pokožky po opalování, působení mořské soli nebo chlóru. 
Krém obsahuje jemné třpytivé částečky a SPF ochranu 10, 
která si spolehlivě poradí s posledními večerními paprsky.

www.make-up.cz
184 Kč

SAMOOPALOVACÍ PĚNA ZUII ORGANIC BIO

Špatně „chytáte“, nebo zkrátka nemáte čas či chuť trávit hodiny 
na slunci? Existuje bezpečná a rychlá alternativa karamelově 
hnědého opálení. Tato unikátní bio samoopalovací pěna 
se snadno roztírá, krásně voní a zanechá pleť rovnoměrně 
zbarvenou bez skvrn. Opálení vydrží 7-10 dnů, jakmile ale 
použijete i samoopalovací tělové mléko či olej, prodloužíte 
opálený efekt na dvojnásobek. Pěna v sobě kombinuje šťávu 
z bambusu, raw kakao či extrakt z hroznových semínek 
a heřmánku. Vybírejte ze 4 odstínů.

www.bioboutique.cz
1 050 Kč

OLEJ Z MALINOVÝCH 
SEMÍNEK SNOPEK

Pokožka po opalování vyžaduje větší 
péči, a co teprve jemná kůže naší tváře, 
krku a dekoltu! Vyzkoušejte tento 
luxusní olej z malinových semínek, 
který opalovanou pokožku vydatně 
vyživí a podpoří její regeneraci. Po 
opalování naneste na vyčištěnou 
a ideálně ještě vlhkou pleť 3-5 kapek 
oleje a jemnými pohyby vmasírujte. 
Speciálně se zaměřte na nejtenčí kůži 
kolem očí. Pro všechny typy pleti.

www.biosnopek.cz
519 Kč
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Tipy

STRÁŽNÍK Z NOVÉHO SVĚTA
Marek Skřipský

Nový Svět u pražských Hradčan je začát-
kem třicátých let dvacátého století stá-
le zvláštním místem. Ve stínu paláců žije 
pestrá sorta obyvatel – chudina, řemesl-
níci, bohémové, dobrodruzi, umělci nebo 
postavičky z kriminálního polosvěta. Petr 
Bernát, původním povoláním inženýr ar-
chitekt, zběhl od rýsovacího prkna, aby 
se právě tady stal policejním strážníkem. 
Neobvyklého strážce pořádku v neobvyklé 
lokalitě čekají neobvyklé případy.

LISTOPÁD
Alena Mornštajnová

Ptali jste se někdy sami sebe, jaký by byl 
váš život, kdyby v listopadu 1989 dopadlo 
všechno jinak? Jaké by byly naše osudy, 
kdyby komunismus neskončil a my zůsta-
li za železnou oponou oddělující nás od 
světa i jednoho od druhého? Jedna z nej-
úspěšnějších českých spisovatelek opět 
překvapuje. Její nový román je dramatic-
kým příběhem obyčejné rodiny, kterou 
velké dějiny jedné listopadové noci rozdělí 
a postaví proti sobě.

Popadněte knížku, na nos nasaďte sluneční brýle a průběžně usrkávejte svěží citronádu. Je tu nejvíc „reading-friendly“ 
období roku, kdy číst se dá téměř kdekoli. Vyhraje to u vás plážové lehátko, lavička v parku nebo křesílko na terase? Ať 

tak či tak, rozhodně je z čeho vybírat – o výběru knižních novinek nemluvě. Začtěte se s Quartierem!

Rozmarné 
knižní léto

HEZKÝ, ALE NAROVNEJ SE!
Johana Fundová

Aneta, Kryštof a Nela jsou třicátníci se zcela 
odlišnými životy. Když jim však v září 2020 
přistane na Facebooku pozvánka na tříd-
ní sraz se základkou, vzpomínky na jejich 
společnou minulost jsou rázem zpět. Co 
se stalo s někdejšími spolužáky z páté tří-
dy, kteří toužili po prvním mobilu, nadšeně 
sledovali seriály a těšili se na každé nové 
číslo časopisu Bravo? Vyplnily se jejich sny 
z přelomu milénia? To zjistí, když se po le-
tech setkají tváří v tvář.
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POTÁPĚČ
Jeff Lemire

Potápěč Jack je zvyklý na práci pod tla-
kem, sváří podmořské konstrukce a užívá 
si přitom samotu pod hladinou. S tlakem 
nadcházejícího rodičovství se tak dobře 
vypořádat neumí. Když se mu při jednom 
z ponorů zjeví nadpřirozený úkaz souvise-
jící s jeho otcem, začíná se mu vybavovat 
traumatické dětství a minulost čím dál víc 
splývá s přítomností. Dokáže se Jack v jed-
nom z nejlepších komiksů poslední dekády 
ještě vrátit ke své rodině?

CESTA DO ZEMĚ SNERGŮ
Veronica Cossantelli

Pip a Flora jsou v pěkném průšvihu. Na útě-
ku ze sirotčince se náhodou dostali na ma-
gické místo, odkud však neznají cestu zpět. 
V Kouzelné zemi snergů se konají skvělé 
hostiny, žijí tady skořicoví medvědi a domy 
zde staví do korun stromů. Narazit ale mů-
žete i na pořádné padouchy. Jejich nový 
kamarád snerg Gorbo, jim pomůže s hledá-
ním cesty domů. Pokud si děti vzpomenou, 
kde to vlastně je, a Gorbo, kudy se tam jde, 
možná se jim to i podaří.

POHODOVÉ RODIČOVSTVÍ
Milan Studnička

Vychovávat děti tak, aby z toho všichni 
členové rodiny vyšli beze šrámů na duši, je 
hotové umění. Milan Studnička, psycholog 
a spoluzakladatel úspěšného vzdělávacího 
portálu, se proto zaměřil na nejpalčivěj-
ší otázky z praxe. Je rozdíl mezi výchovou 
kluků a holek? Jak porozumět sám sobě, 
a tím pádem i dětem? A jak vycházet s pra-
rodiči? Ať už máte doma miminko, batole, 
školáka či puberťáka – vždy můžete praco-
vat na tom, aby se celá rodina cítila lépe.

JAK JSEM NEBYLA NA LVECH A JINÉ PŘÍHODY
Martina Preissová

Herečka je člověk jako každý jiný. I když pracuje po večerech v bizarním kostýmu 
s pořádnou vrstvou make-upu na tváři a občas ji vidíte v televizi. Její pyramida 
potřeb je zrovna tak obtížně zdolatelná jako ta vaše. Martininy příhody a úvahy 
o tom, jak se smířit s časem, drobnými i většími komplikacemi všedních dní, své 
profese, své rodiny a vlastně i sama se sebou, jsou vtipné, něžné i nahořklé, vždy 
ale úsměvné.
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POHÁDKY O DOMOVNÍCH 
ZNAMENÍCH
Jiří Teper

Víte, co jsou domovní znamení? Ano, 
ty hezké obrázky nebo sošky nad vcho-
dy domů. Ale jak se tam ocitly? Proč je 
na některém domě postava, zvíře, nebo 
rostlina, jinde věci jako jsou například tři 
balónky, dopravní prostředky, a někde 
je dokonce zobrazena planeta? O vzni-
ku znamení v jedné staré ulici na starém 
městě vyprávějí tyhle pohádky. Bude-
te překvapeni, jak moc jsou to příběhy 
vskutku neobyčejné.

MATLA, KUCHAŘKA PLNÁ 
PŘÍBĚHŮ
Roman Staša

Hokejka, kuchař, trenér, běžec, cestova-
tel a bůhvíco ještě. Takových “nálepek” už 
dostal za svůj život hodně. Zajímá vás, jak 
k nim vítěz 4. řady televizního soutěžního 
pořadu MasterChef Česko přišel? Dozvíte 
se to v neobyčejné kuchařce, která zahr-
nuje také celý Romanův životní příběh. Ke 
každému období, o kterém bude vyprávět, 
přidává několik svých receptů a poradí, jak 
při vaření zvládnout pár průšvihů, protože 
v tom se celkem osvědčil.

DELEGÁTKA POD ROUŠKOU 
NEJISTOTY
Jitka Herzánová

Svět se poněkud zbláznil a už ani ta let-
ní dovolená není, co bývala. Delegáti musí 
řešit zcela nové problémy a situace. Jaká 
je vlastně ta hrstka klientů, které se v létě 
2020 poštěstilo vycestovat? Jsou naštvaní 
a nervózní, nebo naopak vděční za mož-
nost rekreace, a tím pádem bezproblémo-
ví? Jak probíhalo testování a jak vypadá 
karanténní hotel? A jak celou situaci vní-
mali Řekové? Dokázali vyměnit objímání 
a líbání za pozdrav loktem?

JEJÍ KONEC
Shari Lapena

Začalo to šokujícím obviněním. Kde je ale pravda? Stephanie a Patrick jsou novomanželé, 
kterým se právě narodila dvojčata. I když je Stephanie vyčerpaná z nedostatku spánku, 
nového režimu a staráním se o miminka, je si jistá jednou věcí – má vše, po čem kdy 
toužila. Potom se ale objeví žena z Patrickovy minulosti a na povrch začínají vyplouvat 
tajemství o něm a jeho první manželce. Její smrt byla přece nehoda – nebo snad byla 
zavražděna? Patrick tvrdí, že je nevinný… ale říká pravdu? Neudělala Stephanie nakonec 
osudovou chybu? Nechte se zlákat nejnovějším počinem kanadské spisovatelky a práv-
ničky Shari Lapeny, která u českých čtenářů debutovala v roce 2017 napínavým titulem 
Manželé odvedle.

Hana Došlová
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1 – Repelent Forte XXL se zvýšeným obsahem účinných látek, Predator – 299 Kč, 2 – Neoprenový náramek Para’Kito se dvěmi náplněmi plných éterických olejů, Alza – 339 Kč, 3 – IXO 
Protector obsahuje pinzetu a sprej k bezpečnému odstranění klíštěte a k důkladnému očištění pokožky před i po zákroku, Predator – 129 Kč, 4 – Komplex vitaminů B VitaHarmony 
Repelent 60 tablet, pilulka.cz – 86 Kč, 5 – Predator Gel po bodnutí hmyzem účinně uleví po bodnutí obtížným hmyzem nebo zklidní podrážděnou pokožku po spálení kopřivami, Predator – 
39 Kč, 6 – Silně antiseptický Bio Tea Tree Oil se hodí mimo jiné k ošetření kůže po štípnutí hmyzem, Saloos – 106 Kč, 7 – Přírodní repelent Tick-a-tack chrání před klíšťaty, komáry a dalším 
hmyzem, www.energieprirody.cz – 239 Kč, 8 – Osvěžující přírodní sprej Lesa pán udrží hmyz v uctivé vzdálenosti a zklidňuje poštípanou pokožku, www.anela.cz – 290 Kč, 9 – Elektronický 
náramek proti komárům NOPIXgo, Mall – 890 Kč, 10 – Účinný repelent proti hmyzu TerraShield zároveň zesiluje přirozený obranný štít kolem lidského těla, www.aromaobchod.cz – 
460 Kč, 11 – Gel URGO Filmogel je vhodný po bodnutí komárů, vos, včel, ovádů, pavouků, larev sametek a mravenců, Urgo – 240 Kč, 12 – Odpuzovač komárů Xiaomi Mijia Mosquito 

Repellent, www.xiaomimarket.cz – 369 Kč, 13 – Vábnička hmyzu do interiérů Jata Mostrap MT11, Datart – 399 Kč

Válka proti hmyzu
Není nic otravnějšího než bzučící mouchy, štípající komáři a nebezpečná klíšťata. Nechtěná společnost, která dokáže 
spolehlivě otrávit nejeden hezký letní večer nebo výlet do přírody. Ale vás už trápit nemusí. Stačí proti nim nasadit ty 

nejlepší bojovníky!
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Držme si letošní léto palce! Přestože řada festivalů a velkokapacitních akcí své konání kvůli přetrvávající 
pandemické situaci raději ještě o rok odložila, našlo se dost pořadatelů, kteří alespoň v nějaké formě 
své eventy uskuteční. Přinášíme proto redakční výběr nejzajímavějších akcí východních Čech, se 
kterými se (zatím) počítá. Tak kam to letos v létě bude?

Tak ale už!

SMETANOVA LITOMYŠL 
1. – 11. 7. Litomyšl

Festival s neopakovatelným geniem loci 
konající se ve velkolepých kulisách iko-
nické východočeské památky UNESCO 
se letos odehraje v celkem 11 dnech. 
Kromě nabitého hlavního programu 63. 
ročníku festivalu Smetanova Litomyšl 
stojí za pozornost i doprovodná scéna, 
která má aktuálně v nabídce víc než tři 
desítky pořadů.

JINČÍ ČIN 
4. – 7. 8. Jičín

V pořadí 6. ročník festivalu Jinčí čin 
se bude tentokrát věnovat tématu 
ŠTĚSTÍ. To budete moci prozkoumat 
a prožít v rámci cyklu přednášek, pa-
nelových diskuzí, divadel, projekcí, 
koncertů a autorských čtení. Festival 
proběhne v budově bývalého nákla-
dového nádraží v Jičíně, kde budete 
moct také navštívit výstavy v Poko-
jích štěstí.

H – FEST FOOD PIKNIK 
7. 8. Trutnov

Nechte se první srpnovou sobotu 
zlákat na den plný chutí! Trutnovské 
nábřeží obsadí stánky s luxusními 
pochoutkami, nicméně kromě skvě-
lého jídla a pití se můžete těšit i na 
pestrý doprovodný program. Řízené 
degustace moravských vín, ochut-
návka prémiových rumů a voňavé 
sladké bary. Tam nemůžete chybět!
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VESELOKOPECKÝ 
JARMARK
17. – 18. 7. Veselý Kopec

Vyrazte o tomto červencovém víkendu 
do Skanzenu Veselý Kopec poblíž Hlin-
ska! Na zdejším jarmarku budete mít 
skvělou příležitost seznámit se s tradič-
ními řemesly a řemeslníky. Těšit se mů-
žete na výrobky z modrotisku, žinylkové 
textilie, keramiky, ale i na řadu dobrot 
v podobě sirupů, medů anebo bylinných 
čajů.

COUNTRY PECKA 
30. – 31. 7. Koupaliště a kemp Pecka

Oblíbený country a folk festival v pře-
krásném prostředí Koupaliště a kempu 
Pecka vám zpříjemní letošní přelom 
letních prázdnin. Čeká vás dvoudenní 
porce koncertů a pohody pod širým ne-
bem. Těšit se můžete třeba na koncert 
populárního Žalmana s kapelou nebo na 
českou moderní country & western ka-
pelu Taxmeni.

PO STOPÁCH SPISOVATELŮ 
1. 6. – 31. 8. Hradec Králové

Víte, kde hrával Václav Kliment Klicpe-
ra karetní hru bulka? Vydejte se s krá-
lovéhradeckou knihovnou po stopách 
známých i méně známých spisovatelů, 
kteří v Hradci Králové pobývali. Brožur-
ku s úkoly, křížovkou a mapkou si mů-
žete stáhnout na webových stránkách 
knihovny, případně si ji můžete osob-
ně vyzvednout přímo v knihovně nebo 
v městských informačních centrech.

ŠRÁMKOVA SOBOTKA 
3. – 10. 7. Sobotka

Na už 65. ročník láká tradiční festival 
českého jazyka, řeči a literatury. Le-
tošní téma zní „Od folkloru k folkloru“ 
a jak už název napovídá, návštěvníky 
čeká týden nejrůznějších tuzemských 
tradic a obyčejů. Vrhněte se na zakopá-
vání malovaných truhel, výskejte lidové 
nápěvy nebo se nechte děsit strašidel-
nými historkami.

LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM 
30. 6. – 6. 7. Chrudim

Jubilejní 70. ročník proslulého festivalu 
českého loutkářství slaví a láká na bo-
hatý program. Kromě soutěžní přehlíd-
ky loutek si můžete užít řadu koncertů 
v chrudimském letním kině – třeba 
Leony Machálkové nebo Davida Kollera 
– a tematických workshopů i seminářů. 
Pro kompletní program mrkněte na je-
jich webové stránky.

FRESH FESTIVAL 
PARDUBICE 
19. – 20. 6. Dostihové závodiště 
Pardubice

Oblíbený gurmánský festival, který le-
tos v Pardubicích oslaví svůj už 8. roč-
ník, láká na celou řadu novinek! Nové 
i známé kuchařské hvězdy, překvapivé 
novinky v gastronomii, které jsou ve 
světě aktuálně trendy, výrazně vylep-
šená a pohodlná zázemí včetně nové 
pivní a vinařské zóny a celá řada dalších 
překvapení.
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očekávejte v září

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

Alou
domů!
Jak si vychutnat návrat
ke kamnům

Podzim v Evropě

Top metropole v nejmagičtějším 
období v roce

Žluté zlato

Ty nejlepší bramborové recepty

Za svitu plamínků

Posviťte si na dějiny „svíčkování“



Great Lenghts
světová špička v prodlužování vlasů

Víta Nejedlého 1100, Hradec Králové
tel.: 606 240 742, www.greatlengths.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

Sion školy
MŠ, ZŠ, SŠ, DDM a florbalový klub

Na Kotli 1201/27, Hradec Králové
tel.: 774 725 715, www.sion.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 • BISTRO u dvou přátel  – Soukenická 55, Pivovarské náměstí • Café & Bistro 
V Pekárně – Františka Halase 1887/12a • Casa del Prosecco – Velké náměstí 137/17 • Cukrárna Libuše – Ulrichovo nám. 762 • 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 • FitStyle – Šafaříkova 666 • Fly Zone Park OC Atrium – Dukelská tř. 1713/7 • Galerie Café – Úzká 138/13 
• Galerie moderního umění – Velké nám. 139 • Hradec si pomáhá & NF Aquapura & Redakce Q – Švehlova 512 • Kadeřnické studio Markéta 
Maňásková – Havlíčkova 401 • Kadeřnický salon Perfekt – Víta Nejedlého 1100 • Kadeřnictví Viktor Borčický – Tomkova 620/20 • 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 • 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 • Sion – 
Na Kotli 1201 • SŠ Sion High School – Hradecká 1151 • Starbucks – Brněnská 1825/23a (Futurum) • Stratos Auto BMW – Březhradská 195 • 
Technologické centrum – Piletická 486/19 – Letiště • TopStyl boutique – Masarykovo náměstí 391/13 • Vinárna Boromeum – Špitálská 183 • 
Vinotéka u Mazlíka – Rybova 1904/2 • ZŠ Sion – Mandysova 1434

V PARDUBICÍCH: AMSalon – Smilova 308 • Café Bajer – Tř. Míru 763 • Cross Café – Tř. Míru 110 • Čokoláda Café Bajer – Zelenobranská 2 • Dapi – 
Třída Míru 71 • 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 • Boutique Paradis 
Fashion – Sladkovského 767 • Prosekárna – Třída Míru 420 • ProSpánek – S. K. Neumanna 2869 • Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek 
č.p. 2 • Zlatá husa – Třída Míru 60

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 • Hotel Grand - Klicperova 51, Chlumec nad Cidlinou • Národní památkový ústav Josefov – Okružní 418, Jaroměř, Josefov • Salon Visage – 
Jiřího Šlitra 1766, Rychnov nad Kněžnou • Spa resort Tree of Life – Lázeňská 531, Lázně Bělohrad • Studio Marilan – Blato 118, Mikulovice

Kde najdete 

Casa del Prosseco
Prosseco bar

Velké náměstí 137/17, Hradec Králové
tel.: 722 900 915

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

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

Jakub Misík
svatební, portrétní 

a reportážní fotograf

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

Topstyl boutique
dámský a pánský boutique

Švehlova 321, Hradec Králové
www.topstyl.cz

CEXBit s.r.o.
softwarové služby

nám. Svobody 450/2a, Hradec Králové
www.cexbit.cz



www.topstyl.cz

Těšíme se na vás v centru Hradce Králové
Masarykovo náměstí a Švehlova 321

Mypled nově v našem boutique. Exkluzivně v Hradci Králové.



Law and tax

777 118 385
910 058 058

o�ce@arws.cz
www.arws.cz

Klicperova 1266/1, Hradec Králové


