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Vážení a milé,

nemá význam se podrobněji rozepisovat o tom, že letošní jaro bylo, jak to jen říct, prostě divné, protože to 
všichni dobře víme. Bylo to jaro bez prvních procházek ve slunečních paprscích, bez koledy, bez prvomájových 
polibků pod rozkvetlou třešní. Jaro, jaké bychom si zopakovat nechtěli.

Rozhodli jsme se, že do nového Quartieru všechna ta korona-témata otiskneme co možná nejméně. Jednak 
proto, že jsme si jich užili vrchovatě, a potom také (a hlavně) – Quartier je vaším společníkem pro chvíle 
pohody, oddechu a čerpání nových inspirací. A takové je i čerstvé letní vydání, které k vám právě doputovalo. 
Letošní léto bude jistě jiné, než jsme zvyklí, ale my v redakci jsme se rozhodli, že si ho nenecháme zkazit! A že 
ho pravděpodobně prožijeme víc doma, než ve světě? Nevadí, vždyť je tu pořád co objevovat, a ruku na srdce 
– kdy jste naposledy prožili pravé české léto?

Protože chceme, abyste tohle naše rozhodnutí sdíleli s námi, připravili jsme manuál na nefalšovanou letní 
pohodu v podobě našeho sezónního speciálu: vezmeme vás na cestu po hradech a zámcích, poradíme jak se 
stát učiněnými mistry grilovacích party, podělíme se o tipy na nejlepší místa pro dovolenou ve východních 
Čechách, připomeneme si letní poetiku dávných tradic a zvyků a nakonec zažijeme léto se skutečným 
kovbojem.

Skočme rovnýma nohama do léta a užijme si ho!

Vaše 
 
 
Monika Staňková & Jana Zbořilová 
vydavatelky magazínu
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la. Jak vzpomínáte na chvíle, když vám 
bylo jako Andree?  
HF: Když mně bylo jako vám, vládl v zemi 
tvrdý socialismus, navíc jsem už měla dvě 
malé děti. Vycestovat kamkoli do zahraničí 
bylo nemyslitelné. Věřte, že vám ze srdce 
přeji, že teď už je to jinak, protože zvlášť 
v naší branži vám to otevře mnohé obzory 
a dveře. Navíc ta škola má moc dobré jmé-
no, určitě toho využijte. Samotné je mi to 
líto, kolik jsme toho v porovnání s dneškem 
nemohli. Čím víc jsme ale nemohli, o to 
víc jsme se snažili a zkoušeli něco nového, 
hledali jsme cestičky jak prorazit. Po no-
cích jsme šily a pak svoje věci jezdily samy 
předvádět po kulturácích. Když na to teď 
zpětně vzpomínám, byla to doba, kdy jsem 
si užila snad nejvíc srandy v životě. Dodne-
ška, když se potkáme s Liběnou Rochovou, 
vzpomínáme, jak jsme jely v natáčkách au-
tem na přehlídku do Ostravy. Tam rychle 
vystoupily, natáčky shodily a šly na molo. 
Naše generace měla opravdu tah na bránu.

Jako návrhářka jste o sobě dala po-
prvé pořádně vědět v roce 1978 díky 
legendárním „bertramkám“, které 
organizovala vaše maminka. Dnes by 
se řeklo, že to byly takové kreativní 
workshopy v Praze, kde se mohli za-
čínající tvůrci předvést. 
HF: Byla to tehdy vlastně jediná šance, jak 
sebe a svoji tvorbu prezentovat. Pravda, ješ-

Obě jste na rozhovor přišly oblečené 
v černé. To jste se domluvily?
HF: To je u návrhářek normální. Velmi by 
mě překvapilo, kdyby tady Andrea přišla 
v květovaných šatech. Prý ale žijete v Lon-
dýně a tam pořád jedou sedmdesátky, tak 
jsem vás trochu tipovala i na džíny. 
AV: Já zásadně nenosím kalhoty. Ale oblékla 
jsem aspoň džínovou bundu. 
HF: Většinou je to tak, že když se sejdou 
návrhářky, přijdou všechny v černém, vý-
jimečně má jedna na krku bílý šátek. A to 
ještě ke všemu bývám já. 

Andreo, teď sice žijete v Londýně, 
kde dokončujete poslední ročník 
módní školy Central Saint Martins, 
ale narodila jste se na východě Čech 
– v malé obci Mžany u Hradce Králo-
vé. Jaké to v devatenácti letech bylo, 
přestěhovat se z malé vesničky do 
světové metropole? 
AV: Byl to trochu šok. Vyrostla jsem ve vel-
kém domě s rodiči, prarodiči, tetou, stre-
jdou a jejich dětmi, dohromady nás tam by-
dlelo devět. Když jsem se pak odstěhovala 
do Londýna, zažila jsem vůbec poprvé, jaké 
je to žít sama, navíc v malinkaté garsonce. 
Ani v nejmenším si ale nestěžuji, naopak cí-
tím velký vděk, že jsem mohla odejít do za-
hraničí, sbírat zkušenosti a učit se od těch 
nejlepších. Myslím, že část mého já tomu 
ani po těch letech stále ještě neuvěřila, že 
se mi podařilo na Central Saint Martins do-
stat jen tak z gymnázia, bez předchozího 
výtvarného vzdělání. Moc si toho vážím. 

Heleno, vy jste takovou možnost, 
vzhledem k době, do které jste se na-
rodila a ve které jste vyrůstala, nemě-

tě se jednou za rok pořádala společná vý-
stava v Díle, kde jsme mohli představit tři 
modely, a to bylo celé. Všechno se dělalo 
na černo a do šuplíku. K té „bertramce“ se 
mamka dostala oklikou, měla v ROH funkci 
jako úsekový důvěrník a říkala si, že by toho 
mohla nějak smysluplně využít, a tak zača-
la pořádat tahle tvůrčí setkání. Vzniklo to 
přitom úplně nevinně s Danou Vašátkovou 
a Natálií Kšajtovou, někdejšími modelkami – 
hvězdami časopisu Žena a móda. Holky byly 
nesmírně kreativní, tvořily šperky a další 
doplňky, tak se domluvily, že je tam budou 
předvádět a přizvou při té příležitosti další 
tvůrce. Postupně se to setkání od setkání 
profesionalizovalo, přibývali další tvůrci, až 
se tam podařilo soustředit celou moji návr-
hářskou generaci – Táňu Kovaříkovou, Libě-
nu Rochovou, Hankou Havelkovou, Michala 
Švarce, Radku Kubkovou, Šárku Hrůzovou 
a řadu dalších. Nechyběla ani Klára Nade-
mlýnská, ale to bylo tehdy mládě, ještě ne-
navrhovala, ale chodila přehlídky. 

Vaše značka je i proto úzce spjatá 
právě s Prahou, nicméně vy jste pů-
vodem také z východních Čech, na-
rodila jste se v Náchodě. Mají vás do-
konce na listině slavných rodáků. 
HF: To je roztomilý příběh. Z Náchoda 
znám jen porodnici, byla jsem tam všeho 
všudy pořádně jen jednou, a to právě u pří-
ležitosti svého narození. Abyste rozuměla, 
moje maminka žila s tatínkem a jeho rodiči 
v Praze na Vinohradech, jednoho dne se ale 
pohádala s tchánem, těhotná si sbalila kufr 
a odjela za svojí maminkou do České Skali-
ce. Východočeškou jsem proto trošku ná-
hodou. Ačkoli jsem tam řadu let žila a první 
i druhý manžel pocházejí také odtamtud.

HELENA FEJKOVÁ & ANDREA VYTLAČILOVÁ :

Jen mít rád nestačí
Dvě návrhářky, které dělí dvě generace. Jedna už je v módní branži pojem, druhá si svou cestičku na výsluní teprve šlape. 
Přestože na první pohled nemají moc společného, ve skutečnosti jedou na stejné vlně. Na vlně tradice, poctivého řemesla, 
autenticity a hrdého patriotismu. Návrhářky Helena Fejková (66) a Andrea Vytlačilová (24) se narodily na východě Čech. 
Andreu osud zavál do Londýna, kde studuje nejprestižnější módní školu světa, pod vlastní značkou tvoří a propaguje český 
tvůrčí um. Helena zamířila do Prahy, aby po revoluci v Lucerně otevřela proslulou Galerii módy a dlouhé roky spoluudávala 
nejen tuzemské trendy. „Když se rozhodnete živit kreativní prací, musíte to bezmezně milovat. Jen mít rád nestačí,“ říkají.  

Osobnosti čísla

 „Po nocích jsme šily a pak svoje 
věci předváděly po kulturácích.“

léto 2020 
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Asi tomu osud chtěl, že jste dětství 
netrávila v Praze, ale vyrůstala s ba-
bičkou v České Skalici. 
HF: Měla jsem velmi mladé rodiče, byli čer-
stvě na vysoké a já neplánovaný plod stu-
dentské lásky. Mamka chtěla dál studovat, 
a tak mě jako tříměsíční miminko nechala 
u tehdy čtyřicetileté babičky Otylky právě 
ve Skalici. Jak já ji milovala! Byla jsem pro ni 
jako třetí dítě, ale protože těžce a dlouho 
pracovala, pověsila mi na krk klíč a nechala 
mě objevovat krásy venkova. Bydlely jsme 
v objektu sběrných surovin, kam se vozily 
zbytky z fabrik, takže jsem v podstatě vy-
růstala tam – v halách mezi rolemi papíru 
a odstřižky látek. Tam se asi začala probou-
zet moje kreativní stránka, věčně jsem si 
odtamtud nosila domů nějaké „poklady“, ze 
kterých jsem si lepila a vystřihovala, nebo na 
které jsem si kreslila. Byl to takový můj svět 
významně spjatý s přírodou. V tomto jsem 
měla krásné dětství, myslím, že mnohem 
hezčí, než kdybych žila s rodiči a prarodiči 
v tom pěkném bytě na Vinohradech. Pra-
rodiče z tátovy strany byli naopak v pravdě 
městští lidé, dědeček byl starosta Prahy 3 
a myslím, že se dost bál, co ze mě vyroste. 
Pokaždé, když mě viděl, byla jsem špinavá 
od hlíny a tahala v kyblíku šneky. (smích) 
AV: Ona ta dětská osamocenost má mož-
ná něco do sebe. Já si vlastně prošla něčím 
podobným, protože tím, že jsem dojížděla 
do Hradce do školy, tak neexistovalo, abych 
trávila čas po vyučování s kamarádkami 
nebo u nich přespávala. Upřímně mě to 
tehdy mrzelo, protože jsem se cítila úplně 
odříznutá od všeho dění. Na druhou stranu 
jsem se ale asi i díky tomu vyvíjela víc po té 
kreativní stránce. Vždycky jsem odpoledne 
sedla na kolo a jela do přírody kreslit. To 

jsem milovala a dodneška to tak mám, je to 
můj malý útěk do vlastního světa. 

Přemýšlely jste někdy o tom, kde se 
ve vás ty kreativní geny vzaly? Ma-
minka Andrey je ekotoxikoložka, He-
lenini rodiče zase geologové.  
AV: Postupem let jsem se dopátrala, že 
babiččina maminka byla modelářka střihů 
a její dědeček zase švec. Ani jednoho jsem 
nepoznala, ale čas od času doma narazila 
na nějakou památku po nich – třeba šev-
covská kopyta. Byla jsem z toho nadšená, 
zato babička to brala spíš jako nepořádek. 
Obecně se mnou rodina můj zápal pro 
umění a design moc nesdílela. Ne, že by mi 
to nepřáli, ale nevěřili tomu, že se tím dá 
živit, protože s tím předtím neměli žádnou 
zkušenost. Já si tím vlastně taky nebyla úpl-
ně jistá, nikoho z branže jsem neznala, a tak 
jsem si říkala, že si to sama musím nejdřív 
obhájit sama před sebou, než to budu moci 
nějak uspokojivě vysvětlit jim. A tak jsem se 
„kousla“ a zkusila Londýn. 
HF: To jste hezky řekla, že jste se „kousla“. 
Myslím, že to je u vaší generace dnes dost 
podstatné. Spousta lidí to neumí, nechce se 
jim a hrozně dlouho se hledají. Máte všech-
ny myslitelné možnosti, přesto máte pro-
blém to nějak rozumně uchopit. Ne každý 
je dostatečně vyzrálá osobnost, aby tu svo-
bodu rozhodnutí a volné ruce ustál. 
AV: Řekla bych, že když se člověk rozhod-
ne kreativní prací živit, musí to bezmezně 
milovat. Jen tak u toho vydrží. Jen mít rád 
v tomhle nestačí. 

Heleno, vaše první kolekce se jmeno-
vala Z babiččiny krabičky a obsahova-
la prvky původních metod zpracování 

oděvů, jako je paličkování nebo ručně 
vyšívaná krajka. To vás inspirovala 
právě milovaná babička Otylka? 
HF: Ne, tahle krabička patřila babičce mého 
prvního muže. V Bílé Třemešné jsme měli 
léta rodinnou chalupu, kam jsem od dětství 
každé léto jezdila. Když mi bylo nějakých 
sedmnáct, stopla jsem si fešáka na motor-
ce. Jmenoval se Karel Fejk, a jak asi tušíte, 
záhy jsem si ho vzala. Dostala jsem se tak 
na statek v Nových Lesích u Dvora Králové, 
kde jsem na půdě objevila truhlu s výba-
vou jeho babičky. Byla to bohatá statkářka, 
takže to byl skvost za skvostem. Já jako 
textilačka, absolventka střední umělecko-
-řemeslné školy, jsem žasla nad každým 
kouskem, obzvlášť nad nádhernými ručně 
vyšívanými nočními úborky. Ty mě úplně 
fascinovaly, protože do té doby jsem je vi-
děla maximálně v muzeu, a jim to leželo na 
půdě! Začala jsem je různě barvit a přeší-
vat, a tak vznikla má první kolekce. 

Co vás na tom tak zaujalo?
HF: Fascinovala mě ta práce! Představte si 
na stavu utkané pevné plátýnko, na kterém 
jste mohla detailně obdivovat jednotlivé 
sámečky, krajky, výšivky. Všechno to byla 
úchvatná ruční práce. V jedné té noční ko-
šili dodnes spím na chalupě, díky poctivos-
ti materiálu a zpracování přežije všechno. 
Jedny šatičky jsem darovala svojí asistence 
a věřím, že i u ní se budou dědit po gene-
race. Přesně v tom jsou koneckonců ty pří-
běhy! Já tu babičku statkářku sice nezažila, 
ale díky těm nočním úborkům jsem její pří-
běh objevila, a jak jsem je barvila a přeší-
vala, svým způsobem jsem je zase uvedla 
do života. 
AV: Vnímám to úplně stejně. Měla jsem 
pratetu Annu, kterou už jsem sice nezaži-
la, ale která mistrně ovládala umění ruční 
krajky. To je neuvěřitelně jemná, pečlivá 
práce, která trvá hodiny. Vznikají z ní nád-
herné, na první pohled křehké, a přitom 
neuvěřitelně pevné výtvory. Pár kousků se 
mi podařilo zachránit a věřím, že kdokoli se 
na to podívá, chytne ho to za srdce stejně 
jako mě. Líbí se mi věci, za kterými je vidět 
kus práce, píle a řemeslo. Sama mám blízko 
k ručním pracím, zabývám se modrotis-
kem, baví mě folklór. Na Moravě ještě na-
jdete kroje, které se předávají z generace 
na generaci, ale v Čechách se to už úplně 
vytratilo. Je mi to líto, přitom neříkám, že 
v tom musíme chodit po ulici, ale jsou to 
věci, které nesou kus historie, jsou součástí 
rodinného dědictví a je škoda o ně přijít. 
HF: Já už to říct můžu, protože mi je, ko-
lik mi je. Času je málo a za jeden život se 
toho vážně nedá moc stihnout. Proto tolik  
obdivuji Antonia Gaudího, který za  

Osobnosti čísla

Zuzana Stivínová v modelu Heleny Fejkové

léto 2020 



Helena Fejková

Narodila se 30. 4. 1954 
v Náchodě.

Vystudovala ruční zpracování 
textilií a posléze pracovala ve 
vzorovacím středisku podniku 
TIBA ve Dvoře Králové nad 
Labem. 

Profesionálně se začala 
oděvnímu designu věnovat až 
v 35 letech, předtím pracovala 
v Domech kultury ve Dvoře 
Králové n/L a v Trutnově, kde 
mj. založila i Oděvní studio.

V roce 1991 otevřela s druhým 
manželem Vladimírem 
Hetflejšem Galerii módy 
v pražské Lucerně, kde sídlila 
až do roku 2010. Poté se 
přesunula na Vinohrady, kde 
najdete její salon i dnes. Její 
modely obletěly svět, pořádala 
přehlídky v Mnichově, Paříži, 
Klagenfurtu, Leedsu, Budapešti 
i v Pekingu a na Kypru.  

Je podruhé vdaná, má syna 
a dceru. 

www.helenafejkova.cz



Andrea Vytlačilová 

Narodila se 7. 4. 1996 v Hradci 
Králové. 

Vystudovala Gymnázium Boženy 
Němcové v Hradci Králové, v 19 
odešla do Londýna a aktuálně je 
jedinou Češkou studující tamní 
nejprestižnější módní školu 
světa Central Saint Martins.  

Spolu s fotografkou a režisérkou 
Lucií Desmond je spoluautorkou 
projektu My Bohemian Tale, 
prostřednictvím kterého 
propaguje českou textilní 
tvorbu ve světě.

Pod vlastní značkou tvoří 
autorské šátky z hedvábí.

www.andreavytlacilova.com
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mám látky, odpovídala jsem, že z Moravo-
lenu Šumperk. Byla jsem zkrátka pověstná 
tím, že dělám s českými fabrikami. To se 
ale v devadesátkách moc nenosilo. Největší 
pecka byla, když to bylo z Itálie. Ať to bylo 
cokoli. Nikdo si ale neuvědomoval, že zatím-
co ostatní byli ve skladu, já byla v kuchyni. 
Mohla jsem si díky spolupráci s tuzemskými 
výrobci říct, jak to přesně chci, a naučila se 
spoustu nových věcí. 
AV: Souhlasím, že se to poslední dobou 
zlepšuje, tvůrcům už není jedno, kdo je je-
jich dodavatel. Začínají chápat, že když jako 
tvůrci využijí lokálních produktů a dodava-
telů, podporují lokální trh, a tak vlastně sami 
sebe navzájem. 
HF: To byste se ale divila, jak tomu dřív bylo 
přesně naopak. To se psalo přímo do titulků. 
„Tahle má látky z Itálie, Fejková z Moravo-
lenu.“ (smích) Tím jsem trochu upadala na 
ceně. 
AV: To vás obdivuji, že jste to ustála.

A co otázka online prodeje módy. Jak 
se na e-shopy dívají dvě návrhářky 
s odstupem dvou generací? 
AV: Prodávat cokoli přes internet je po-
měrně komplikované. Celý nákupní zážitek 
je vzdálený. Fotka je sice skvělá věc, ale je 
to až sekundární médium, prostřednictvím 
kterého lze módu prodávat. Čekala mě v létě 
v souvislosti s mým blížícím se absolutoriem 
velká závěrečná přehlídka v Londýně, ale 
kvůli koronaviru je všechno zrušené. Naše 
prezentace se přesouvá do virtuálního pro-
středí. Radost z toho nemám, jenže s tím nic 
nenadělám. Na druhou stranu, nemít tech-
nologie na takové úrovni, na jaké dnes jsou, 
tak jsem ve své práci vůbec nemohla pokra-
čovat. Naučila jsem se netrápit se věcmi, 
které nemůžu změnit. 
HF: Online prodej mi moc neříká, holt na 
něco už jsem stará. Baví mě, když si na lát-
ku mohu sáhnout, prožít si to. Nakupovat 
módu online je jako sledovat divadlo nebo 
operu v televizi. Je to hezké, přináší vám to 
svým způsobem potěšení, ale autenticita 
chybí. Je fantastické, že to jde, protože prá-
vě díky online prostředí mohla řada lidí i bě-
hem karantény pracovat. Není to ale moje 
cesta. Myslím, že celý ten příběh, který teď 
prožíváme, nás dovede k uvědomění si, že 
máme všeho zbytečně moc a měli bychom 
být ohleduplnější nejen sami k sobě, ale ke 
všemu živému kolem. Už dlouho mám pocit, 
že se vším zbytečně plýtvá. Berme součas-
nou situaci jako memento a zkusme v tomto 
změnit aspoň to málo, co dokážeme – sebe.  

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora, Lucie Desmond a archiv 

make-up Helena: Lenka Peške

sebou zanechal ohromnou stopu, přede-
vším v Barceloně, přesto byl schopen pře-
kročit vlastní stín a předat onu pomyslnou 
pochodeň dál. Hrozně fandím jeho prag-
matické vizi u Sagrady Famílie. On věděl, 
že to nestihne dostavět, a tak zanechal své 
architektonické nákresy dalším generacím. 
Takhle to má přece být, dát možnost navá-
zat, pokračovat. Není to o tom, že mým na-
rozením začíná svět.
AV: A po mně potopa. 

Jisté pokračování, začátek nové epo-
chy možná čeká už teď módní průmy-
sl. V souvislosti s koronavirovou pan-
demií se řada módních domů uchyluje 
ke komorním přehlídkám svých no-
vých kolekcí, chce jich vydávat méně. 
Ještě víc než dřív se tak dostává do 
popředí fenomén pomalé módy neboli 
slow fashion – nehromadit, volit kva-
litnější a trvanlivější materiály, ekolo-
gické zpracování. Jak se k tomu jako 
tvůrkyně stavíte?  
HF: Pozorovala jsem to už před koronavi-
rem, že módní průmysl obecně potřebuje 
zbrzdit. Dostali jsme se do neudržitelné-
ho tempa. Samotnou mě jako návrhářku 
frustruje tvořit dokola pořád nové kolekce. 
Navíc díky přímé zpětné vazbě od zákazní-
ků, kterou v salonu mám, vím, že nová ko-
lekce nazraje až za dva, tři roky od uvedení. 
V devadesátých letech to bylo jiné, to jsem 
vydávala novou kolekci co půl roku, pokaždé 
s grandiózní přehlídkou. To jsme ale sídlili 
v Lucerně na 450 m2, kam se pohodlně vešlo 
dvě stě lidí. Posledních deset let už mi to ale 
vůbec nedává smysl. I kvůli tomu podle mě 
získala móda až pejorativní nádech něčeho 
povrchního, přitom pro mě je naopak velmi 

hlubokou záležitostí. Když někoho potkám 
poprvé, tak si v něm právě prostřednictvím 
toho, jak je oblečen, čtu. 

AV: Současná situace v módním průmyslu 
je šílená. Když jsem během studijních stáží 
pracovala v různých módních domech po 
světě, zažila jsem to na vlastní kůži. Tam se 
nedělají dvě kolekce, ale třeba i šest. Není 
výjimkou, že šijete celou noc, abyste to ráno 
zase celé předělávala, a nakonec se celá vaše 
práce masivně zkomercializovala. Já od za-
čátku stojím trochu na opačné straně, bar-
vím přírodně avokádovými peckami nebo 
batistem, soustředím se na individualitu 
a unikátnost. Slow fashion pro mě není no-
vinkou, já jí žiju.   

Je na to ale současná konzumní spo-
lečnost připravená? Přestat nakupo-
vat ve velkém, vážit si kvality a připla-
tit si za ni? 
HF: Myslím si, že lidé jsou nejenom připra-
veni, ale už po tom touží. Chtějí se vrátit 
k těm pravdivým, autentickým věcem. Vě-
decko-technická revoluce běží pořád na 
pozadí, vývoj ve všem je tak strašně rychlý, 
že lidé musí být zákonitě přesyceni a touží 
po něčem hmatatelném. Když jsem začínala 
já, uplatňovat tuhle filozofii bylo těžší, nic-
méně už tehdy jsem tvořila jenom z přírod-
ních materiálů a soustředila se především 
na český len. Když se mě lidé ptali, odkud 

Osobnosti čísla

 „Líbí se mi věci, za kterými 
je vidět kus práce,

píle a řemeslo.“

léto 2020 
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Vstupujete do čela nadačního fondu, 
který má poměrně úzké zaměření, 
takřka deset let práce za sebou, a přes-
tože vznikl a funguje v Hradci Králové, 

Nové logo, nový web i nová ředitelka. Nadační fond Aquapura vstupuje do druhé dekády svého fungování s řadou no-
vinek. Co vše se chystá, jsme se zeptali výkonné ředitelky fondu Sabiny Kvak.

Aquapura v novém

má přesahy do celé republiky. S čím 
onu „ředitelskou štafetu“ přebíráte? 
Především s pokorou, vnímám to jako velký 
závazek a výzvu zároveň. Myslím, že když 
manželé Staňkovi Aquapuru před lety zaklá-
dali, nemohli vůbec tušit, kolik dobra jejich 
rozhodnutí přinese. Jsme jediným fondem 
v České republice, který se zaměřuje na 
pacienty s tromboembolií neboli poruchou 
srážlivosti krve. Žádná jiná charitativní orga-
nizace u nás se jim dlouhodobě a koncepčně 
nevěnuje. Fond odvedl spoustu dobré práce, 
ať už ve směru šíření osvěty a prevence této 
nemoci i co do aktivní pomoci nemocnicím 
či jednotlivcům. Základy jsou tedy pevné, 
mým úkolem je „přistavět“. (smích) 

Co si pod onou „přístavbou“ předsta-
vit? Prozradíte, co chystáte? 
Předně chceme udržet zavedené a hojně 
navštěvované akce, jako je například chari-
tativní golf nebo běh, který jsme sice kvůli 
pandemii museli přesunout z jara na pod-
zim, ale vzdát se ho nehodláme. Takže už 
pomalu začněte hledat tenisky! Máme zbru-
su nové logo a webové stránky od králové-
hradecké agentury FiftyFifty, kde plánujeme 
rozjet nový systém dlouhodobých nadač-
ních příspěvků. Ráda bych také rozšířila naši 
ambasadorskou základnu, spojila Aquapuru 
s osobnostmi veřejného života. Ono se totiž 
na první pohled může zdát, že tromboembo-

lie je nemoc seniorů, stále víc však postihuje 
lidi v produktivním věku a nezřídka bohužel 
i velmi mladé lidi, a to především ženy v sou-
vislosti s užíváním hormonální antikoncep-
ce. Nápadů je mnoho, elán k realizaci také! 

Ačkoli jste novou ředitelkou, pro part-
nery a podporovatele nadačního fondu 
nejste neznámou tváří. Organizačně 
jste se podílela na největší charitativní 
akci loňského roku ve východních Če-
chách – velkolepého Galavečeru Aqua-
pury v Petrof Gallery. 
Právě půlroční spolupráce při přípravách 
s týmem nadačního fondu mě utvrdila v tom, 
že jejich práce má obrovský smysl a obě stra-
ny si mají co nabídnout. Ostatně, galavečer 
byl úspěšný, vybralo se skoro 200 tisíc korun 
a už teď můžeme slíbit, že se dočká další-
ho ročníku. V plánu je příští rok. S manžely 
Staňkovými jsme se během příprav dokázali 
dobře poznat a padli si i lidsky, což vnímám 
jako klíčové, protože svěřit někomu do péče 
své „druhé dítě“ vyžaduje velkou důvěru. 
Těším se na všechny partnery Aquapury, se 
kterými jsem již měla možnost spolupraco-
vat, i na ty nové, které teprve poznám nebo 
mezi podporovatele přivedu. Sledujte nás na 
sociálních sítích a webu - je se na co těšit!

(red) 
foto: Ondřej Šlambora 

Životní stylléto 2020 
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vybudovat školní budovu 21. století, s pří-
jemným prostředím, optimalizovanou pro 
moderní technologie, ale zároveň takovou, 
kde každý najde vše, co potřebuje. 

Jak dlouho projekt připravujete? Kdy 
bude zahájen a dokončen?
Ani se neptejte. (smích) Pracujeme na tom 
už víc než 10 let, ale povedlo se a stavět za-
čínáme v červnu. Se stavební částí bychom 
měli končit příští rok v létě, navážeme 
řešením konektivity internetu, designem 

a úpravami zahrady. Definitivní konec tak 
bude v únoru 2022.

Proč přípravy trvaly tak dlouho?
Jak to u veřejných staveb bývá, narazi-
li jsme na iracionální, leč sveřepý odpor 
sousedů. Naše stavba byla první, kde byla 
vyzkoušena metoda prohlášení magistrá-
tu města za podjatý, a to hned několikrát. 
Absolvovali jsme několik odvolání ke kraj-
skému úřadu či ministerstvu zdravotnictví, 
aby se všechny námitky ukázaly jako neo-

To je tak: když se pro něco rozhodnete, tak za tím jdete. Když za něčím jdete, tak pro to uděláte maximum. A když pro něco 
uděláte maximum, tak toho zpravidla dosáhnete. Hradecké školy Sion jsou toho důkazem. Vznikly z potřeby dát dětem mís-
to, kde učení bude radost, ne jen povinnost. Překonaly za léta svého fungování řadu překážek a naschválů a pořád se z nich 
nevytratila ta radost. A proto se z nich nevytratily ani děti, které sem chodí rády. Těm z druhého stupně základní školy se 
právě začíná jejich škola měnit doslova před očima. „Zahajujeme rekonstrukci naší školní budovy v ulici Kleinerových za asi 
50 milionů korun. Chceme vybudovat příjemnou školu pro 21. století, kde každý najde vše, co potřebuje,“ říká Denis Doksan-
ský, předseda hradeckého spolku Sion, který je zřizovatelem škol. V rozhovoru pro Quartier vypráví nejen o cestě k moderní 

škole, která rekonstrukcí během necelých dvou let vznikne, ale i o všem, s čím bylo potřeba se na cestě k ní poprat.

V hradecké ulici Kleinerových na Mo-
ravské Předměstí začíná čilý staveb-
ní ruch a my víme, že se týká budovy 
vaší základní školy. Co se chystá?
Začínáme se stavbou nového patra a při 
té příležitosti rekonstruujeme i ostatní 
prostory. Děti i učitelé tak získají moderní 
školu s laboratořemi, knihovnou, jídelnou 
a mnoha zákoutími pro osobní i skupinové 
aktivity. V dosavadních prostorách praco-
vali všichni neskutečně stísnění. Chceme 
ale nejen rozšiřovat, ale především chceme 

SION:

My tu školu 
postavíme! 

Životní stylléto 2020 
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podstatněné. Přeci jen stěžovat si na hluk 
dětí z areálu školy, který na místě vznikl 
před desítkami let společně s okolními ro-
dinnými domy, je těžko obhajitelné. 

Vzrušení kolem vaší stavby proběhlo 
i koncem května...
Ano, přitom šlo o úplnou formalitu. Týká 
se to stále ještě oné „papírové“ změny 
zřizovatele školy, kterým se v lednu 2019 
stal Sion z.s. a nyní bylo třeba, aby město 
posvětilo také převod školní budovy z mi-
nulého zřizovatele na současného. Tento 
proces jsme řešili již s bývalým vedením 
města, čekalo se na ukončení tzv. udržitel-
nosti zateplení objektu, jež nastalo v dubnu 
2019, kdy jsme hned oslovili vedení města 
i magistrát a v říjnu 2019 jsme měli připra-
veny všechny podklady a požádali majetko-
vý odbor o zahájení řešení s tím, že se nám 
ozvou, jak žádost podat formálně. Žel jsme 
udělali chybu v tom, že jsme se nepřipomí-
nali v domnění, že vše je v běhu. Když jsme 
letos v květnu zjistili, že věc zapadla, bylo 
již pozdě. Proto jsme se snažili věc uspíšit, 
což na zastupitelstvu vyvolalo diskuzi. 

Prý také padaly obavy, abyste budovu 
i nadále užívali jako školu?
Důvodem převodu je právě to, aby budo-
va i nadále sloužila jako zázemí základní 
a mateřské škole. Co se týče zachování 
účelu, nemáme nejmenší problém se stej-
ným zajištěním, jaké jsme měli dosud. Na 
zastupitelstvu se to mohlo vyřešit jednou 
větou v usnesení, žel namísto toho, se 
z toho stala zbytečná politická přestřelka. 
Pokud bychom se budovu chystali využívat 
jinak, nebudeme nyní investovat cca 50 mil. 
do laboratoří, speciálních učeben a dalších 
prvků ryze školního využití, což by při ji-
ném než školním užívání byly zcela vyho-
zené peníze.

A proč jste vlastně na schválení pře-
vodu tak spěchali?
Protože v červnu začínáme stavět a bylo 
by ideální do té doby mít převod vlastnic-
tví vyřešen. Souvisí to třeba i se zajištěním 
bankovního úvěru, pro který již tuto věc 
musíme mít dořešenou a bez kterého ne-
můžeme stavbu financovat. Odsunutí na 
zastupitelstvo konané na konci června je 
pro nás nepříjemné, ale musíme to nějak 
zvládnout.

Je dost neobvyklé, aby podobnou in-
vestici do školy realizoval soukromý 
subjekt.
Není to naše první investice. Tuto škol-
ní budovu jsme investicí několika milionů 
korun před lety zateplovali a měnili okna. 

Předtím jsme přestavovali budovu Na Kot-
li a investovali do prostor v Mandysovce. 
Předloni jsme investovali do prostor naší 
střední školy, kde jsme budovali za několik 
milionů laboratoře a odborné učebny.

Jak budete vlastně stavbu financo-
vat?
Většinu nákladů, asi 80 %, budeme fi-
nancovat z úvěru, na zbytek se nám po-
dařilo získat dotaci z evropských zdrojů 
prostřednictvím IROPu. Stavbu jsme ale 
plánovali nezávisle na ní a s dotací jsme 
nepočítali, obvykle podobné dotace získá-
vají spíše tzv. státní školy. Po zažádání jsme 
skončili mezi náhradníky, někdo však vypa-
dl a přišla řada na nás. Splnit vše potřebné 
do daných termínů bylo šibeniční, třeba 
dotažení nabytí právní moci stavebního 
povolení vzhledem k obstrukcím sousedů, 
ale povedlo se. V rámci dotace IROPu jsou 
však pevné termíny, proto také nemůžeme 
zahájení stavby odsunout na později. 

I když se nám to právě teď moc nehodí, 
vzhledem k loňskému výpadku financo-
vání, kdy jsme v důsledku chyby na straně 
ministerstva školství neobdrželi finance, 
na něž máme ze zákona nárok, vzhledem 
k IROPu do toho musíme jít. Přeci jen, kdy 
se nám jako nestátní škole stane, že obdr-
žíme podobnou dotaci. 

Z dálky se může zdát, že vám vše vy-
chází a všichni vám pomáhají, zblízka 
naopak lze vidět, že musíte bojovat 
o každou píď, čím si to vysvětlujete?
Když se řekne soukromá škola, leckomu 
naskakují pupínky, že jde o protekční ško-
lu pro bohaté a musí to být velký byznys. 
V tomto smyslu se k nám někteří staví 
a jsou i politici, jež nám to dávají pocí-
tit různými způsoby. Své pak dělá závist 
a představy o „vejvaru“, který máme. Rea-
lita u škol mimo Prahu je však úplně jiná. 
Zvláště pak u nás, kdy naším základním 
nastavením je, že se nesmí stát, aby k nám 
někdo nemohl poslat své děti jen z finanč-
ních důvodů. Snažíme se každému, kdo to 
potřebuje, ve finančních podmínkách stu-
dia vyjít vstříc. 

Navíc systém je obecně nastaven na pod-
poru tzv. státních škol, jež jsou ty potřeb-
né. Přičemž oproti nestátním školám jsou 
jejich finanční zdroje mnohem větší a jim 
na míru jsou připravovány dotace a gran-
ty. My se tak musíme spoléhat jen sami na 
sebe, ale nestěžujeme si, rozhodli jsme se 
jít touto cestou a díky tomu máme možnost 
dělat školu podle svých představ a umožnit 
dětem trochu jiný školní svět. 

Přestože často narážíme na házení klacků 
pod nohy, naštěstí jsou lidé, i mezi politiky, 
kteří vnímají, jaká je skutečnost a jsou nám 
ochotni pomoci. Musím říct, že v té hradec-
ké realitě jsou v různých stranách, v koalici 
i opozici. Když jsme loni v srpnu zůstali bez 
peněz z ministerstva školství, půjčkou nám 
vypomohl jeden z hradeckých podnikatelů. 
Za takové momenty jsem vděčný.

Zpátky ke stavbě, kde se budou bě-
hem ní učit vaši žáci?
Týká se to školáků z druhého stupně, kte-
ří získají dočasný azyl v prostorách naší 
střední školy Sion High School v Hradecké 
ulici. V tom je výhoda propojení všech na-
šich škol, tedy mateřské, základní i střední 
školy a také našeho domu dětí a mládeže, 
že si mohou vzájemně vypomoci. Střední 
škola tak pro svou sesterskou školu uvolní 
část svých prostor, samozřejmě tak, aby jí 
to ve výuce nijak neomezilo, a přitom aby 
poskytla mladším školákům kvalitní záze-
mí. Myslím, že to nakonec bude po všech 
stránkách zajímavá zkušenost.

Na závěr možná nejprostší otázka 
– proč mají rodiče vůbec uvažovat 
o vaší škole pro své děti?
Pokud nechtějí riskovat, že v jejich dětech 
touhu po vzdělání a vědění utluče běžné 
školní prostředí. Že se jejich učení stane 
jen biflováním a nekonečným psaním zá-
pisků namísto toho, aby skutečně rozvíjelo 
jejich potenciál a vzbuzovalo v nich chuť 
poznávat a znát. Pokud nechtějí, aby jejich 
děti byly ve škole jedněmi z davu, plnícími 
školní zadání, ale naopak chtějí, aby se i ve 
škole rozvíjela jejich individualita. V přípa-
dě, že je pro ně důležité, v jakém prostředí 
jejich děti stráví většinu svého dětství a ne-
chtějí, aby se tato zásadní část jejich života 
nesla v duchu „hlavně to nějak přežít“, ale 
naopak v duchu „i školu si jde užít a učení 
může být zajímavé“. Toto vše neznamená, 
že by měli naši žáci méně vědomostí než 
v běžných školách, spíše naopak – což si 
pravidelně ověřujeme díky výsledkům na-
šich dětí v různých soutěžích a testech.

V neposlední řadě jsou to vztahy, jak s uči-
teli, tak mezi žáky. Pokud chcete, aby ve va-
šich dětech škola podporovala jejich sebe-
vědomí, učila je komunikovat a byly zvyklé 
jednat s dospělými jako s partnery, s úctou, 
ale beze strachu - což si s sebou odnesou 
do dalšího života, pak může být naše škola 
volbou právě pro vás. 

Emil Stelinger 
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fotí oční pozadí zcela revolučním způsobem 
– za použití umělé inteligence a najdete ho 
právě ve Visusu. Dokáže tak přesněji určit 
diagnózu a vaše oči šetří opakovaných vy-
šetření. Kromě klasické ambulantní péče se 
zaměřují i na operační výkony – například 
šedého zákalu, zeleného zákalu (glaukomu) 
nebo na vitreoretinální operace, které upra-
vují nitrooční poměry či refrakční nitrooční 
zákroky, díky kterým můžete snížit svou zá-
vislost na brýlích. 

Nejen s brýlemi však člověk lépe vidí, stále 
populárnější jsou v tomto směru u pacientů 
i kontaktní čočky. Pro ně otevřeli odborníci 
z Visusu na svých pracovištích specializo-
vaná aplikační střediska Esvis, kde vhodné 
čočky s klienty vybírají, seznamují s jejich 
nošením a péčí včetně nezbytných hygie-

nických zásad. Prostřednictvím atraktivních 
věrnostních programů také pacienty moti-
vují k pravidelným prohlídkám, které jsou 
zvlášť u lidí, jenž nosí čočky dlouhé roky, 
nesmírně důležité. Pocit, že je vše v pořád-
ku, totiž může být právě u nositelů kontakt-
ních čoček zrádný. Proto vás v Esvisu budou 
chtít vidět minimálně jednou za půl roku na 
pravidelné kontrole, kde si také rovnou mů-
žete pořídit nová balení čoček včetně kom-
pletního příslušenství – od roztoků až po 
umělé slzy. A když vám něco náhodou do-
jde dřív, stačí zavolat a připraví vám balíček 
k vyzvednutí. To vše s garancí původu zboží 
a jeho trvanlivosti, zkrátka přímo z rukou 
lékaře, kterému věříte. Ne nadarmo se totiž 
říká, že zrak máme opravdu jen jeden. 

Posledním a neméně důležitým členem této 
„rodiny“ je Estela neboli Estetické lasero-
vé centrum, které už přes 20 let v Hradci 
Králové nabízí klientům široké spektrum 
služeb v oblasti zdraví a krásy. Jak už ná-
zev napovídá, soustředí se na laserové vý-
kony od trvalého odstraňování chloupků 
přes vyhlazování vrásek až po odstraňování 
kožních znamének, rozšířených žilek nebo 
pigmentací. V portfoliu nechybí ani apli-
kace výplňových materiálů, mezoterapie, 
radiofrekvenční výkony jako neinvazivní li-
fting nebo bezbolestná lipolýza i dermato-
logická péče podpořená výrobky prestižní 
lékařské kosmetiky Medik8. Do povědomí 
klientů ze širokého okolí se však Estela do-
stala především díky plastickým operacím 
očních víček, tzv. blefaroplastikám. Ty pro-
vádí právě ve spolupráci se špičkovými lé-
kaři sítě Visus. Také cítíte, že pomyslný kruh 
se uzavírá? Zkrátka, svěřit se do rukou této 
„rodiny“ znamená získat komplexní péči 
v oblasti zdraví a krásy. V místě, kde žijete 
a s lidmi, kterým můžete věřit. 

Michaela Zumrová

Když se řekne oční lékař, řadě Východoče-
chů se vybaví bílé dveře s nápisem Visus. 
Aby také ne, když se jejich lékaři a sestry už 
skoro tři dekády pečlivě starají o zrak zdej-
ších pacientů. A je jedno, jestli zamíříte do 
jejich ambulance v Náchodě, Hradci Králo-
vé, Opočně, Kostelci nad Orlicí, Polici nad 
Metují, Dobrušce, Červeném Kostelci nebo 
Úpici. Vždycky narazíte na zkušený a milý 
personál pod vedením vyhlášených lékař-
ských kapacit – MUDr. Karla Havlíčka, MBA, 
MUDr. Martina Váši, Ph.D. a doc. MUDr. Jana 
Studničky, Ph.D. Spolehnout se u nich mů-
žete ještě na jednu věc: drží krok s rychlým 
technologickým vývojem, a tak v jejich or-
dinacích nezřídka narazíte na ty nejmoder-
nější přístroje a špičkové technologie pou-
žívané v očním lékařství. Světovou novinkou 
roku 2020 je unikátní oční přístroj, který 

Životní styl

Lékaři a zdravotníci oční sítě Visus se už od roku 1993 starají o zdraví našich očí. Historicky první soukromé oční lůžkové 
zařízení v České republice otevřeli v Polici nad Metují. Dnes najdete jejich ordinace na osmi místech východních Čech, 
svou péči rozšířili i na pacienty s kontaktními čočkami a myslí také na naši krásu. Seznamte se se skvěle sehranými 

týmy Visusu, Esvisu a Estely. 

Na zdraví a krásu

léto 2020 
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Taky se vám zdá, že rok 2020 je letopočtem přímo zlomovým? Pro hořický Altran CZ to platí dvojnásob, letos se 
mu totiž podařilo pokořit hned dva velké milníky ve své historii. Spojením s významným hráčem posílil své postave-
ní na trhu, rozšířil stávající vývojovou zkušebnu o zbrusu novou halu, díky čemuž nabízí ještě širší portfolio služeb. 
„Díváme se do budoucnosti, na výzvy jsme připraveni, a  tak je překonáváme,“ říká výkonný ředitel firmy Petr Havlík.

Zlomový rok 
pro Altran

SPOJENÍ S CAPGEMINI

Světový lídr v „Inteligentním průmyslu“. 
Tak přesně tímto titulem se od letošního 
jara mohou pyšnit v Hořicích. Jeden z nej-
výraznějších zaměstnavatelů v regionu, 
společnost Altran CZ, se spojila s prestižní 
skupinou Capgemini, která je mezinárodní 
jedničkou v oblasti poradenství, techno-
logických služeb a digitální transformace. 
Součástí mezinárodní skupiny je tak i díky 
Hořičákům v současné době už 270 tisíc 
odborníků z celého světa! 

NOVÁ HALA VÝVOJOVÉ 
ZKUŠEBNY V HOŘICÍCH

Růst společnosti je přitom patrný nejen 
„na papíře“, ale také fyzicky – v květnu se 
u stávající vývojové zkušebny otevřely brá-
ny zbrusu nové haly Kappa. Díky ní budou 
moci v Hořicích testovat i větší celky a díly 
než doposud a poskytovat tak širší služby 
svým klientům z různých oborů jako au-
tomotive, letectví či vlakové dopravy. Ši-
kovným rukám a přesnému oku místních 
profesionálů neuniknou ani komponenty 

související s elektromobilitou a rostoucím 
podílem elektroniky ve vozidlech. „Zkouše-
ní dílů se stále víc a víc posouvá k testování 
komponent v reálné zástavbě aut, proto jsme 
nové prostory dimenzovali tak, aby byly ko-
mory pro testování vlivu prostředí schop-
né pojmout i celý vůz. S novou zkušebnou 
přichází i nové technologie, zprovozňujeme 
dvě nová vibrační zařízení pro velké díly. 
Samozřejmostí je i velikostně odpovídající 
klimatická komora pro simulaci vibrací za 
teplot. Díky tomu můžeme nabídnout zákaz-
níkům komplexní testování vibrací od ma-
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lých až po velké komponenty,“ představuje 
budoucnost vývojové zkušebny její vedoucí 
Jaromír Kejval. 

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI

V této moderní hale se budou dále testovat 
baterie, jejichž zkoušení podléhá přísným 
bezpečnostním kritériím. V plánu je také 
rozšíření stávající laboratoře pro materiálo-
vé a emisní testování. „Nové prostory s vět-
šími laboratořemi umožňují komfortnější 
práci zkušebním inženýrům a možnosti pro 
další rozvoj. V hale má své místo i sklad zku-
šebních vzorků, protože současné prostory 
už kapacitně nedostačují,“ potvrzuje Jaromír 
Kejval s tím, že další rozvoj vývojové zku-
šebny bude pochopitelně zároveň zname-
nat také potřebu posílit odborný tým zku-
šebních inženýrů. „Těšíme se na nové kolegy 
i skutečnost, že tímto krokem opět podpoří-
me místní zaměstnanost,“ dodává. 

Jak jste se mohli dočíst v minulých vydá-
ních, v Altranu pracují „lidé činu“, proto vás 
asi nepřekvapí, že cesta k nové hale byla 
přímá a rychlá. Rozhodnutí o stavbě haly 
a její otevření dělí ani ne rok a půl. „Sou-
hlas k realizaci Kappy přišel z vedení firmy 
v lednu 2019, stavební práce odstartovaly na 
konci srpna a v únoru letošního roku už byla 
kompletně dokončena hrubá stavba,“ popi-
suje časový harmonogram růstu nejnověj-

ší budovy vedoucí rozvoje infrastruktury 
Milan Kluz. Hala byla dostavěna poslední 
dubnový den a květen pak patřil terénním 
úpravám v okolí. Nyní je připravena plnit 

vysoké nároky firemních zákazníků v pl-
ném provozu.

Michaela Zumrová

Životní stylléto 2020 
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BICZ:

S vámi 
v dobrém i zlém

Lepší nic neplánovat, říká se. Pro uplynulé měsíce jakoby to platilo dvojnásob. Někomu zhatila koronavirová pandemie 
„jen“ cestovatelské plány, ti méně šťastní řeší až existenční problémy. A pak je tu holding BICZ, významný hráč na poli 
výnosových nemovitostí, který i přes ztížený start letošního roku už stačil vydat emisi dluhopisů v hodnotě 1,5 miliardy 
a stát se hlavním partnerem dostihové sezony 2020 na závodišti v Pardubicích. „Jsme v tom s vámi v dobrém i ve zlém,“ 

shodují se Daniela a Milan Filo s Robinem Šimkem z BICZ. 

Byznys

Všichni okolo řeší dopady krize v dů-
sledku COVID-19, ale u vás jakoby se 
nic nedělo. Když ostatní firmy zaví-
raly nebo pozastavovaly činnost, vy 
jste uzavřeli sponzorskou smlouvu se 
spolkem pořádajícím nejprestižnější 
dostih Evropy a vydali vlastní dluhopi-
sy za půl druhé miliardy. 

MF: Pochopitelně i nás se koronavirová pan-
demie dotkla, řadu plánovaných akcí a in-
vestic jsme museli odložit. Víme ale, že naši 
klienti na nás spoléhají, a když jednou něco 
slíbíme, není kam couvat. Naše slovo vždyc-
ky platilo a platí i v této nelehké době. 

Takto enormní emisi dluhopisů vy-

dáváte poprvé, přesto jste se zařadili 
mezi jen cca 60 společností v zemi, 
kterým ji oficiálně schválila Česká 
národní banka. Komu jsou dluhopisy 
určeny a na jaké účely budou finance 
z nich získané použity? 
RŠ: Naším záměrem bylo otevřít se širšímu 
okruhu zájemců, a to právě prostřednictvím 

Zástupci holdingu BICZ (zleva: Robin Šimek, Daniela a Milan Filo) s ředitelem Dostihového spolku Pardubice Jaroslavem Müllerem
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dluhopisů. V minulosti byli našimi klienty 
především podnikatelé či vrcholoví spor-
tovci s určitým kapitálem. Díky dluhopisům 
určeným veřejnosti jsme se stali dostupný-
mi i pro běžné občany. Právě ti z naší zku-
šenosti stále víc vyhledávají konzervativní, 
a tedy méně rizikové cesty k zajištění svých 
úspor, a  tím i vlastní budoucnosti. My na-
bízíme řešení, které je nejen dostatečně 
konzervativní, ale zároveň atraktivní svým 
stabilním ziskem 5,5 % ročně. Úroky vyplá-
címe dvakrát do roka, přičemž emise skončí 
v roce 2025. Možnost získat dluhopisy se 
však už krátí. Sjednat je lze pouze do konce 
března 2021.
DF: Za výnosy z prodaných dluhopisů na-
koupíme nemovitosti a jejich zhodnocení 
pak využijeme pro výplatu úroků z dluhopi-
sů. Můžete tak nepřímo vložit své peníze do 
nemovitostí a z toho profitovat, ačkoli ne-
disponujete desítkami milionů. Naše dluho-
pisy jsou tak variantou opravdu pro všechny 
střadatele. Cena za jeden kus činí 50 tisíc 
korun a je jen na vás, kolik si jich pořídíte, 
počet není omezen. Sami si tak určujete, ko-
lik peněz vložíte a celou dobu je máte pod 
kontrolou.

Vraťme se ještě k vašemu druhému 
„poprvé“ - k spojení s Dostihovým 

spolkem Pardubice. Léto je tu a s ním, 
leč bohužel trochu opožděná, do-
stihová sezona, které je tedy holding 
BICZ pro letošek hlavním partnerem. 
Proč jste se rozhodli podpořit právě 
dostihy? 
MF: Spojení ušlechtilých koní s hlubokými 
historickými kořeny tohoto sportu, touha 
překonávat překážky, touha vítězit – to vše 
rezonuje s naší vlastní filozofií. Navíc jsme 
velcí východočeští patrioti, a tak nám dávalo 
smysl spojit své jméno právě s Dostihovým 
spolkem Pardubice. O věcech přemýšlíme 
v souvislostech, a proto jsme se navzdo-
ry tomu, že se letos běží kulatá 130. Velká 
pardubická, rozhodli podpořit sezonu jako 
celek, nikoli pouze jeden jediný závod. Naše 
podpora míří celému dostihovému sportu. 

Nicméně vaše podpora na jaře zamí-
řila i na tenisové kurty. Sponzorujete 
mladého talenta Michaela Vrbenské-
ho, který v květnu překvapivě ovládl 
první tuzemský podnik od začátku 
koronavirové krize - O pohár prezi-
denta ČTS. 
DF: Z Michaelova úspěchu jsme měli upřím-
nou radost. Psala jsem mu před finálovým 
zápasem, že mu moc přeji, aby mu naše zlaté 
logo na rukávech přineslo zlato. A stalo se. 

Na poli výnosových nemovitostí pod-
nikáte už 7 let, svým klientům umož-
ňujete prostřednictvím „cihly“ zhod-
nocovat jejich peníze. Zároveň však 
svou činností pomáháte kultivovat 
životní podmínky místních v dané 
oblasti tím, že staré domy a byty re-
konstruujete, modernizujete a poté 
pronajímáte. Omezila vás nějak ve 
vztahu k vašim klientům či pracov-
ním výzvám poměrně drastická vlád-
ní opatření v uplynulých měsících? 
RŠ: Náš holding prošel vlivem COVID-19 
těžkou zkouškou, ve které jsme obstáli na 
výbornou. Pandemie prověřila, že naše 
majetkové portfolio je velmi dobře diver-
zifikované, a díky tomu jsme nemuseli 
uplatnit krizové scénáře. Přišlo nám pro-
to smysluplné připojit se k vlně solidarity 
a odpovědného přístupu, které v tom nej-
pozitivnějším slova smyslu zaplavily repub-
liku. Všem našim nájemcům rezidenčního 
bydlení jsme poskytli slevu na nájemném 
po dobu dvou měsíců napříč celou republi-
kou. Pro nás je to pochopitelně jasná ztrá-
ta, ale v této době nemůžeme, nechceme 
a nebudeme stát stranou.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora
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Asi nejočekávanější novinkou letoš-
ního roku mělo být spuštění 3. a 4. 
vlny EET, což však bylo vlivem ko-
ronavirové pandemie nakonec od-
loženo. Jak celou tuto problematiku 
vnímáte? 
Co se týče spuštění 3. a 4. vlny EET, jedná 
se vskutku o legislativní novinku, která se 
měla dotknout určitě nejširšího spektra 
podnikatelů. Zákon o elektronické eviden-
ci tržeb sice platí již od roku 2016, ale vel-
ká část subjektů měla začít evidovat tržby 
právě až v těchto posledních dvou vlnách. 
Přiznám se, že z pohledu znalosti fungo-
vání systému EET a jeho následné kontro-
ly na účetní evidenci patřím mezi odpůrce 
této dodatečné evidence. 

Můžete být konkrétní? 
Hlavním důvodem je nemožnost vzájemné 
kontroly evidence pro účely EET a vlast-
ní účetní evidence. Je tomu tak proto, že 
některé evidované tržby podléhají dvojí 
evidenci v rámci systému EET (například 
služby čerpané na základě voucherů) – 
poprvé při nákupu voucherů, podruhé při 
čerpání samotné služby, zatímco v účet-
nictví se prodej této služby projeví ve vý-
nosech pouze jednou. Dalším důvodem je, 
u subjektů vedoucích účetnictví, časový 
nesoulad mezi výnosem a faktickým pří-
jmem peněz. Z mého pohledu je tak tato 
kontrola v praxi téměř nespravovatelná. 
Totéž již není možné tvrdit o systému 
kontrolních hlášení, kdy mají finanční úřa-
dy v tomto ohledu velmi efektivní nástroj 

Letošní rok měl být v oblasti daní ve znamení změn a taky že je – jen poněkud jiných, než se ještě v lednu čekalo. Jak 
ovlivnil víc než dvouměsíční nouzový stav segment daňového práva a na co se mají podnikatelé i firmy nyní připravit, 

jsme se zeptali daňového poradce Ing. Richarda Sokola ze společnosti ARROWS.

Daně.  
Jak na ně?

k eliminaci daňových úniků v oblasti DPH. 
Data ze systému kontrolních hlášení mají 
kontrolní orgány k dispozici v reálném 
čase a jsou tak schopny tato data velmi 
operativně analyzovat.

Když tedy momentálně nejsou po-
slední dvě vlny EET na pořadu dne, 
co naopak je? Na jaké změny se s kli-
enty v oblasti daní aktuálně připra-
vujete? 
Do popředí veřejných debat se dostává ná-
vrh zákona, kterým se ruší zákonné opat-
ření Senátu o dani z nabytí nemovitých 
věcí. S tímto návrhem na zrušení jedné, 
z rozpočtového pohledu marginální daně 
je však spojeno i zrušení možnosti u fyzic-
kých osob odečítat ze základu daně úroky 
z hypotečního úvěru čerpaného na bytové 
účely. Zde bych jen doplnil jednu zcela zá-
sadní připomínku, a to tu, že od daně z na-
bytí nemovitých věcí je v současné době 
osvobozeno i první úplatné nabytí stavby 
rodinného domu či jednotky v bytovém 
a rodinném domě, a to do 5 let od jejich 
dokončení či zahájení užívání. To zname-
ná, že v případě novostaveb uvedených 
v předchozí větě se daň z nabytí nehradí 
ani za stávající právní úpravy. Nově tak na 
tato pořízení nových staveb dopadne ne-
gativně fakt, že již nebude možné uplatňo-
vat snížení základu daně o uhrazené úroky 
z hypotečního úvěru čerpaného na jejich 
pořízení. 

Kdybychom se krátce ohlédli za 
uplynulým nouzovým stavem, jak 
hodnotíte ze svého odborného po-
hledu kroky vlády, které jistě mno-
ha vašim klientům i vám v ARROWS 
přidělaly nejednu vrásku na čele? 
Koronavirová pandemie se samozřejmě 

dotkla i nás, a to jednak z pohledu inter-
ního fungování, tak samozřejmě i ve vzta-
hu k našim klientům. Jelikož poskytujeme 
služby širokému spektru klientů z různých 
podnikatelských segmentů, mohu potvr-
dit, že hlavně klienti z oblasti cestovního 
ruchu, hotelnictví a poskytování dalších 
osobních služeb byli vládními omezeními 
ze dne na den bezprecedentně zasaženi 
a odstřihnuti od jakýchkoliv příjmů. Osob-
ně jsem toho názoru, že v rámci podpo-
ry podnikatelských subjektů Vláda České 
republiky nastavila velmi komplikovaná 
pravidla (viz. programy COVID I a COVID 
II), která se v praxi neosvědčila, a to i co 
se týče rychlosti pomoci. V dlouhodobém 
horizontu zde tak vidím určitá rizika u ně-
kterých subjektů s horší kapitálovou vy-
baveností, kdy tyto mohou být zasaženy 
až s určitou setrvačností. Rovněž i obecná 
rozhodnutí vydávaná ministryní finan-
cí v rámci Finančního zpravodaje nebyla 
z mého pohledu dostatečně komplexní. 
V některých zcela identických případech 
tak nebylo možné využít liberačních roz-
hodnutí ministryně financí a o úlevy bylo 
nutné žádat formou individuálních žádos-
tí, s čímž souvisí i dodatečná administrati-
va, a to jak na straně poplatníků daně, tak 
na straně finančních úřadů. Zcela jistě ro-
zumím tomu, že veškerá opatření byla při-
jímána ve značném časovém tlaku, přesto 
mám za to, že jednotlivé státní autority 
měly být v tomto směru daleko flexibilněj-
ší a rychlejší při poskytování této prvotní 
pomoci. Negativní dopady pandemie se 
zcela jistě projeví až s určitým časovým 
odstupem, ale pevně věřím, že tyto dopa-
dy budou co možná nejmenší. 

(red) 

Ing. Richard Sokol
daňový poradce, partner 
ARROWS advisory group
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Kde se vlastně vzala myšlenka na za-
ložení projektu, jakým je eDO Premi-
um? 
Investice byly vždy součástí naší práce,  
chtěli jsme naši službu ještě „upgradovat“ 
na úroveň správy majetku pro bonitní kli-
entelu. Na trhu již podobné služby a pro-
jekty existují, my však vytváříme pro naše 
spolupracovníky jiné zázemí. V jiných pro-
jektech jim většinou nabídnou fixní plat, 
systém plánů a provizí. Chtěli jsme to ji-
nak. Cílem je, aby člověk, který vstupuje 
pod značku eDO Premium byl nejpozději 
do roka plnohodnotným podnikatelem. Byl 
samostatným a živil se vlastním obchodem. 
Určitě nejsme pro někoho, kdo od začátku 
ví, že nikdy nechce podnikat. Naší vizí není 
vychovávat další podřízené zaměstnance, 
kteří potřebují kvartální plány a v zádech 
bič. Chceme vychovávat podnikatelské 
osobnosti, které rozhodují sami za sebe. 
Není to ale tak, že bychom člověka hodili 
hned do vody, funguje u nás až roční pro-
gram, kdy poskytujeme nováčkovi v našich 
řadách fixní plat a jistotu, aby se mohl v kli-
du rozkoukat, aklimatizovat a takříkajíc 
„rozpodnikat“. 

Mezi vašimi kolegy jsou bývalí ban-
kéři, někdy dokonce přímo někdej-
ší ředitelé jednotlivých poboček. Co 
přesvědčí člověka odejít z takového 
místa, z korporátní jistoty? 
Rozhodují tři aspekty. Prvním je kvalita 
služby, kterou lze realizovat směrem ke kli-
entovi. Jako zaměstnanec banky nemá ban-

kéř volné ruce při poskytování finančních 
služeb, tak jak by si přál. Chybí nezávislost. 
Ví, že by to šlo udělat jinak, lépe, ale ne-
jde to. U nás tu volnost dostane, nikdo vám 
v pondělí na poradě neoznámí, jaké pro-
dukty prodávat a s kým spolupracovat, pro-
tože se to zrovna tak hodí. Za námi nestojí 
jméno banky, kterému budou lidi slepě vě-
řit navěky. Jedeme na vlastní dobré jméno, 
a proto dělat cokoliv míň než poradenskou 
službu v nejčistší a nejpoctivější podobě, je 
krátkozraké. Druhým aspektem jsou pení-
ze. V korporátních společnostech se sebe-
šikovnější bankéř postupem času dostane 
na určitý finanční strop. V tom je eDO také 
jiné – podle toho, jak dobrý člověk je a ko-
lik vydělává svým klientům peněz, o tolik 
jich má sám víc. Třetím aspektem je potom 
vlastní seberealizace. Po nějakém čase do-
jde člověk do bodu, kdy chce mít víc času 
na sebe, rodinu, cestování a další aktivity. 
Přirozeně chce být pánem svého času, a to 
také umíme nabídnout. 

Takže jste možností i pro zkušené 
bankéře, kteří možná v koutku duše 
touží po změně, ale zároveň odmítají 
slevit ze svých současných standardů 
a nechce se jim rozjíždět podnikání 
od nuly? 
Noční můra každého zkušeného bankéře 
je, že přejde do nějaké poradenské spo-

lečnosti, kde dostane fixní základ na tři 
měsíce a zbytek bude na něm. Že se zase 
bude muset vrátit na začátek a shánět 
klienty mezi rodinou a kamarády. Když 
je vám dvacet, je to určitě způsob jak si 
vybudovat klientelu. V pětatřiceti je to ale 
obrovský kariérní pád. U nás pracujeme 
s poptávkou vytěženou prostřednictvím 
našich online srovnávacích nástrojů. Díky 
nim generujeme klienty, se kterými pak 
mohou naši obchodníci pracovat. 

Dalo by se tedy říct, že cílíte spíše na 
„protřelé bardy“ než úplné začáteč-
níky? 
Takhle bych to nerozděloval, je ale fér říct, 
že spravovat lidem majetek a starat se jim 
kompletně o investice je dle mého ve fi-
nancích tou nejtěžší disciplínou. Neříkám, 
že odborníci na pojištění nebo úvěry by to 
měli nějak výrazně lehčí, co se oborové ná-
ročnosti týče, ale investice s sebou nesou 
velký kus psychologie. Peníze v lidech čas-
to otevírají osobní třinácté komnaty, ne-
zřídka řešíte s klienty v souvislosti s finan-
cemi velmi citlivá témata. Spory o dědictví, 
úniky ve společně vlastněných firmách… 
Často přijdou na přetřes hluboce osob-
ní záležitosti. V takovou chvíli potřebu-
jete, aby před vámi seděl člověk s určitou 
životní zkušeností, který chápe, o co jde 
a dokáže skutečně pomoci. Není to práce 
pro osmnáctileté kluky na střední, kteří si 
chtějí přivydělat. 

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík

Přestože eDO je poměrně mladou značkou, je o  ní na finančním trhu stále víc slyšet. A  to nejen mezi klienty, ale 
i jinými finančníky z branže. Přináší totiž přitažlivou kombinaci svobody s garancí jistoty do začátku. „Nevychováváme 
zaměstnance, kteří potřebují kvartální plány a v zádech bič. Vychováváme podnikatelské osobnosti, které rozhodují 
sami za sebe. O  tom, jakou službu klientovi vytvoří, kolik vydělají a  jak se budou dál realizovat,“ říká Vilém Hene, 

spoluautor projektu eDO Premium, který se věnuje správě majetku bonitní klientely.

EDO PREMIUM:

Svoboda a jistota 

Vilém Hene 
spoluautor projektu 
eDO Premium

 „Chceme vychovávat 
podnikatelské osobnosti, 

které rozhodují sami za sebe.“ 
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Co vás vedlo k zřízení nové divize 
insolvence?
Zřízení nového specializovaného týmu je 
výsledkem delšího vývoje. Díky našemu 
širokému záběru ARROWS napříč odvět-
vími se na nás už od samého vzniku ob-
racejí klienti i s otázkami týkajícími se in-
solvencí, a to ať už vlastních nebo cizích. 
Dlouhodobě tak máme v insolvenčním 
terénu velmi bohaté zkušenosti. Nicmé-
ně insolvenční právo a praxe jsou natolik 
svébytné a specifické, že se ukázalo jako 
praktické a užitečné vytvořit jeden špič-
kový znalostní tým, který bude schopen 
držet krok s překotným vývojem právní 
úpravy, a díky tomu poskytnout pomoc 
opravdu v jakékoliv insolvenční i předin-
solvenční záležitosti.

Jako insolvenční správce pracujete 
už 12 let, máte tedy skvělé srovnání. 
Jak se změnily poměry v insolvenč-
ním prostředí od doby, kdy jste začí-
nal. Vnímáte nějaké výrazné změny?
Počet změn, kterými si insolvenční pro-
středí od roku 2008 prošlo, je v českém 
právním prostředí, myslím, unikátní. Jak 
už to u nás tak bývá, forma rychle pře-
vážila nad obsahem. Soudy i správci jsou 
tak zahlceni administrativními úkony na-
místo toho, aby se věnovali tomu, o čem 
insolvence skutečně jsou – o vyřešení 
dluhové situace dlužníka tak, aby věřite-
lé obdrželi co možná nejvíce a dlužníkova 

Advokátní kancelář ARROWS rozšířila na sklonku jara své portfolio a otevřela pro klienty novou divizi zaměřenou na 
insolvence. Specializovaný tým je od května k  dispozici věřitelům, dlužníkům a  insolvenčním správcům pro řešení 
problémů souvisejících s hrozícím či již nastalým úpadkem. Šéfa týmu Mgr. Ing. Jana Škripka jsme se ptali, jak se za 

poslední roky změnilo české insolvenční prostředí a jaké služby nová divize nabízí. 

Divize insolvence 
otevírá brány

aktiva a dlužník sám se opět co nejdříve 
vrátili do ekonomického procesu. Skuteč-
ně tragická je pak úroveň elektronizace 
insolvenčního soudnictví, ačkoliv by všem 
zúčastněným – soudům, správcům, věři-
telům, dlužníkům – pokrok v této oblasti 
ušetřil zdroje lidské i finanční. Jako velký 
deficit vnímám také skutečnost, že dosud 
nebyla ustavena komora insolvenčních 
správců, jak je v obdobných profesích 
obvyklé. Ta by nastavila standardy práce 
insolvenčních správců a vedla by rovněž 
seriózní dialog o zlepšení prostředí se 
soudy i s ministerstvem spravedlnosti. 
Ale abych nebyl jen pesimistický, systém 
se v poslední době pomalými kroky vylep-
šuje, ať už co do právní úpravy, tak i do 
svého fungování. Velmi pozitivně v tomto 
směru vnímám koordinační a inovativní 
snahy některých insolvenčních soudců 
a velmi racionální judikaturu Nejvyššího 
soudu ČR.

Vzpomenete si ještě, jakému nejslo-
žitějšímu případu jste za svou boha-
tou kariéru musel čelit? 
Každý případ je svým způsobem složitý. 
Pokaždé se totiž na začátku potkáte se 
značně rozjitřenými emocemi na všech 
frontách – na straně věřitelů, na straně 

dlužníka, na straně dalších dotčených 
osob. Najít klíč k tomu, jak nechat emo-
ce ustoupit stranou, přimět zúčastněné 
naslouchat racionálním návrhům a z nich 
potom vybrat optimální řešení, je vždycky 
složité a unikátní. V každém případě se na-
víc objeví něco nového, v tom jsou ostatně 
insolvence neuvěřitelné zajímavé. Setkáte 
se s nejrůznějšími obory podnikání, s nej-
různějšími věřiteli i dlužníky, s nejrůzněj-
šími způsoby financování, s nejrůznějšími 
právními úpravami toho či onoho odvětví. 
Neustále tak objevujete „nové světy“, při-
tom v přímém kontaktu s hospodářskou 
praxí. Není úplně jednoduché se v daném 
prostředí rychle zorientovat, pochopit 
jeho zákonitosti a představit v jeho rámci 
to správné řešení.

Jací klienti mohou vyhledat vaše 
služby, komu všemu umíte podat 
pomocnou ruku? 
S týmem, který je dnes k dispozici, a se 
zázemím ARROWS co do účetní a daňové 
podpory a co podnikového a finančního 
poradenství, umíme dnes pomoci komu-
koliv. Dle mého přesvědčení není malých 
a velkých klientů – problémy, kterým 
klienti čelí, jsou pro ně, a tedy i pro nás, 
stejně důležité, ať už jde o velký výrob-
ní podnik nebo o samostatnou fyzickou 
osobu, protože se bytostně dotýkají jejich 
další existence. Přistupujeme proto stejně 
ke všem klientům a všem pomáháme řešit 
jejich problémy s maximálním nasazením 
znalostí i sil. 

(red) 

Mgr. Ing. Jan Škripko
advokát, 
insolvenční právo 

 „Každý případ je svým 
způsobem složitý. 

Od začátku pracujete 
s rozjitřenými emocemi.“ 
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Sport

Omezení v souvislosti s pandemií vás 
zastihla v podstatě hned po prvním 
kole jarní části fotbalové sezony. Co 
vám proběhlo hlavou? 
Byl to zmatek. Ačkoli jsme týden po týdnu 
sbírali informace a snažili se na novou situ-
aci připravit, adekvátně reagovat, tak to na-
konec stejně vyústilo v odsun celé jarní čás-
ti. Chvíli to přitom vypadalo, že hrát se bude 
dál bez diváků. Zkrátka zmatek, tuhle emoci 
si z toho zpětně vybavuji jako nejsilnější. 

Jak se vládní rozhodnutí odrazilo na 
náladě v týmu?
Kluci byli samozřejmě zaskočeni stejně 
jako my. Celý ten vývoj byl poměrně rychlý 
a divoký. Společně jsme ale doufali, že se to 
zase co nejrychleji rozjede. Nikdo asi v po-
lovině března nečekal, že to bude trvat tak 
dlouho. Nikdo jsme na to nebyl psychicky 
připraven. Každý den se hráči vyptávali, co 
je nového, kdy zase budou moci hrát. Fot-
bal nám všem chyběl. 

A co vy jako hlavní kouč, jak jste 
s touhle bezprecedentní situací ze 
své pozice vypořádával? 
První dva, tři dny jsem si naivně myslel, 
že to bude otázka krátké doby, že se vše 
rychle vrátí do starých kolejí. Když už to 
ale trvalo druhý týden, přepadla mě ner-
vozita. Nejhorší byl ten pocit, že na něčem 
vy i celý tým, celý klub pracujete, něco bu-
dujete a najednou je zcela vážně na stole, 
že to vyjde vniveč. Že se reálně může stát, 
že se sezona nedohraje. Chvílemi jsem měl 
opravdu černé myšlenky.  

Zvládli jste se však přizpůsobit a tré-
ninky probíhaly alespoň na dálku. Jak 
to v praxi fungovalo? 
Byla to úplně nová situace, které jsme se 
museli jako všichni rychle přizpůsobit. 
Když máme zimní pauzu, která trvá vět-

První zápas po víc jak dvouměsíční pauze dopadl v půlce května pro hradecké Votroky remízou, přípravný mač s brněn-
skou Líšní skončil 1:1. Přesto to byl vítaný pozitivní impulz pro hráče i celý management. „V posledních měsících mě 
občas přepadaly černé myšlenky,“ přiznává v rozhovoru pro Quartier kouč A týmu FC Hradec Králové Zdenko Frťala. 

šinou čtyři až pět týdnů, tak přestože je 
oficiálně volno, máme s hráči zajetý určitý 
rytmus, harmonogram. Už zhruba po dvou 
týdnech začínají kluci plnit své individuální 
plány a tak jsme na to šli i v době nouzo-
vého stavu. Tři týdny jsme jim připravovali 
tréninky na doma, byli jsme v neustálém 
spojení, ať už online nebo telefonicky. 

Zapojili jste jako řada jiných moderní 
technologie například v tvorbě video-
tréninků? 
Hráči dostávali individuální tréninky, na 
dálku jsme sledovali jejich plnění a jejich 
výkon, posléze jsme je s kolegy vyhodno-
covali. Vyžadovalo to hodně práce a řadu 
konzultací. Videotréninky jsme nedělali, 
pořád jsme věřili, že se to rozjede a budeme 
se moci vrátit alespoň v nějaké míře k nor-
málnímu stavu. Což se nakonec přece jen 
podařilo, když jsme mohli začít trénovat ve 
dvojicích, později ve čtveřicích a tak dále. 
To nám vlilo optimismus do žil a postupně 
se týmu vracela dobrá nálada. Myslím, že ta 
karanténa byla trápením pro všechny. Fot-
bal je zkrátka týmový sport a vzájemnou 
socializaci jsme hodně postrádali.   

Jak se podle vás odrazí karanténní 
opatření na zbytku fotbalové sezony? 
Je to strašně nečitelné. Vše se začalo vra-
cet aspoň trochu do normálu v době, kdy 
už bychom se normálně blížili vrcholu 
ligy, týmy by byly v určité formě, fyzické 
i mentální. V tuto chvíli nikdo neví, jakou 
formu si z karantény odnesou jednotliví 
hráči ani týmy. Je to nová situace, všech-
ny původní plány do sezony vzaly za své. 
Stojíme před nečekanými výzvami, nejen 
trenérskými a hráčskými, ale také organi-
začními – ať už je to otázka cestování na 
zápasy v autobusech nebo využívání sprch.  
Naštěstí máme čas si to vyzkoušet v rámci 
přípravných zápasů. Nikdy bych neřekl, že 
ve sportu něco takového zažijeme. Zbývá 
doufat, že se nikdo z našich hráčů, reali-
začního týmu ani fanoušků nenakazí. My 
můžeme slíbit, že se budeme maximálně 
snažit i bez té důležité podpory fanoušků 
udělat co nejvíc bodů, abychom je řádně 
nažhavili a přišli nám v hojném počtu fan-
dit hned, jak to půjde. 

Michaela Zumrová 
foto: FC HK

FC HK:

 Fotbal nám chyběl! 
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Ne nadarmo se o Hradci 

Králové a Pardubicích říká, že jsou to 
města cyklistům zaslíbená. A aby také ne, když 

jejich společnými jmenovateli jsou rovinatý terén, 
bohatá síť cyklostezek a kilometry tras podél řek a v zeleni. 

Novým bonusem pro cyklisty v obou městech je projekt 
sdílených kol nextbike, který se v květnu poprvé představil v obou 

východočeských metropolích. V Hradci Králové a Pardubicích se tak 
objevilo po rovné stovce modrobílých kol, zaparkovaných vždy ve 40 
stanicích po celém městě. Systém funguje na jednoduchém principu 
naskenování QR kódu půjčovaného kola do mobilní aplikace - to je celé, 
kolo se uvolní a vy můžete vyrazit. Když už ho nepotřebujete, vrátíte 
jej do nejbližší stanice a stáhnete páčku nad zadním kolem směrem 

dolů. Tím je výpůjčka ukončena. Na 15 minut si kolo můžete půjčit 
úplně zadarmo, každá další půlhodina stojí 20 Kč. Výhodnější 

jsou pak měsíční, měsíční studentský či roční tarif. 
Foto: Zdeněk Puš
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FC Slavia a FC Olympia – to byly pře-
ce tradiční hradecké týmy, vlastně 
konkurenti. Jak vznikla myšlenka je-
jich spojení?

Stalo se to při společném podzimním se-
tkání předsedů a majitelů obou klubů, 
tedy Patrika Hořeňovského za FC Slavia 
HK a Jiřího Štěpánka za FC Olympia HK. 
V prosinci mi oba tuto myšlenku před-
stavili a nabídli mi, abychom ji společně 
převedli v realitu. Ani chvíli jsem neváhal, 
protože fotbal je můj život a zároveň miluji 
výzvy. 

A důvod toho spojení? Hlavně to, že oba 
kluby tak trochu tápaly, co se týká mlá-
dežnické základny, fungování a nastavení 
směru, kam by se kluby měly ubírat. Díky 
sloučení mládeže a připojením třetího 
tradičního klubu z Malšovy Lhoty doká-
žeme vytvořit 14 mládežnických mužstev, 
které vlastně už jsou trenérsky a hráčsky 
obsazeny a připraveny k přihlášení do 

FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ:

Dobrý fotbalista? 
Kvalitní osobnost!

Nestává se ve sportovním světě příliš často, aby se tři konkurenční kluby spojily v  jeden. Vlastně bychom takové 
příklady hledali dost těžko. Ovšem jeden takový je čerstvě v Hradci Králové, kde se o něj postaralo spojení FC Slavia, FC 
Olympia a FC Malšova Lhota, které od nové sezóny 2020/2021 spojí síly v mládežnických kategoriích. „Hrát budeme 
jako FC Slavia Hradec Králové. Naším hlavním cílem je zaměřit se na co nejlepší výchovu hráčů nejen po fotbalové 

stránce, ale také po té lidské,“ říká manažer týmu Otakar Rejfek, který sám o fotbalu mluví jako o své závislosti.

Sport

Otakar Rejfek
manažer týmu FC Slavia 
Hradec Králové

léto 2020 
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sezony 2020/2021 mistrovských soutěží 
FAČR, KFS a OFS. 

Konstruktivní postup je jedna věc 
a klubové emoce druhá. Jak to nesou 
fanoušci obou klubů?
Na první pohled to může vypadat, že are-
ál v Kuklenách osiří, ale naopak – bude 
nadále plně vytížen. Každý všední den se 
zde budou odehrávat tréninkové jednotky 
a mistrovská utkání jak mužů, tak ligových 
dorostenců. Skalní fanoušci tohoto areálu 
a klubu budou mít stále možnost zajít do 
svého oblíbeného stánku na pivo a klobá-
su a samozřejmě na dobrý fotbal. Proto 
věřím, že toto spojení bude dělat všem 
našim fanouškům velkou radost a budou 
u nás vyrůstat i hráči s velkou fotbalovou 
budoucností. 

Jak bude klub organizován? Kde 
chce brát děti, trenéry, tým... 
Naším hlavním cílem je zaměřit se na co 
nejlepší výchovu hráčů nejen po fotbalo-
vé stránce, ale také po té lidské. Budeme 
klást velký důraz na naši klubovou kulturu 
a na to, že trenéři v klubu k tomu budou 
mít dostatek prostoru, protože s hráči bu-
dou trávit desítky hodin měsíčně. Chceme 
se zaměřit na nábory nových dětí po ce-
lém Hradci Králové i jeho okolí a vytvářet 
pro náš klub nejen fotbalové školičky, ale 
díky domluvené spolupráci s jedním z nej-
větších spolků v našem okrese, TJ Slavie 
Hradec Králové, i sportovní všeobec-
né školičky. Především proto, abychom 
dětem odmalička dopřáli od všeobecný 
pohybový a sportovní rozvoj. Co se týká 
trenérů, ty si plánujeme vychovávat na-
příklad tím, že budeme naše hráče od 
dorosteneckého věku několikrát měsíčně 
zvát, aby vypomáhali trenérům v různých 
mladších kategoriích. Věříme, že některé-
ho z nich to tak chytne, že se budou chtít 
trénování věnovat i více. 

Asi se nabízí úvaha, že nový klub 
bude přirozeným konkurentem FC 
Hradec Králové. Je namístě čekat boj 
o talenty, nebo konstruktivní spolu-
práci?
Nevím, jak nás berou lidi z FC Hradec Krá-
lové, ale my se soustředíme především na 
sebe a na náš co nejhladší rozjezd a správ-
né dlouhodobě koncepční fungování. Já 
věřím, že do budoucna, pokud bude zá-
jem z obou stran, budeme spolupracovat 
a posouvat naše oba dva kluby správným 
a hlavně úspěšným směrem.

Co financování nového klubu? Nako-
lik bude stát na soukromých a nako-

lik na veřejných zdrojích?
Musím říct, že jsem sestavil spíše 
skromnější rozpočet, než bylo možná 
potřeba, ale i tak se pohybujeme v milio-
nech. Roční rozpočet byl postaven hlavně 
na tom, abychom byli finančně co nejví-
ce samostatní, ať už díky různým dotač-
ním projektům a grantům nebo klubovým 
příspěvkům, a dokázali fungovat bez vý-
znamných finančních injekcí majitelů. Bez 
jejich investic se naopak neobešel rozjezd 
celého projektu, bylo potřeba nakoupit 
tréninkové vybavení a ošacení.

Dokáže vůbec současná nabídka 
sportovních aktivit obstojně konku-
rovat jiným lákadlům, která na mla-
dou generaci čekají?
Dětem dnes chybí zápal pro hru a chuť 
něčeho v životě dosáhnout. Dnešní doba 
jim nabízí nekonečné množství možností 
a jen málo dětí se dokáže něčeho takzvaně 
„chytnout“ a dlouhodobě se v tom zlep-
šovat. Mají tendence přeskakovat z jedné 
činnosti na druhou, protože to je jedno-
duší a je stále z čeho vybírat. Bohužel hlav-
ní příčinu vidím právě v nás dospělých, 
v tom, jak jsou děti vedeny, ať už rodiči, 
učiteli nebo trenéry. Neustále se snažíme 
dětem něco zakazovat, a to i věci, které 
pro nás samotné byly normální, když jsme 
byli v jejich věku – lezení přes plot nebo 
na strom, chození ven. Vidím také tenden-
ce jim všechno usnadňovat a dávat skoro 
zadarmo. Nikdy to sice nemyslíme špatně, 
ale v dětech se tím ztrácí nadšení, motiva-
ce, vůle něčeho dosáhnout. Ubíjíme v nich 
soutěživost a vychováváme z nich, jak už 
je v dnešní době vidět, roboty, kteří nemají 
jiskru a radost ze života a z různých věcí, 
které jim život nabízí. 

Jak se tohle projevuje třeba právě ve 
fotbale?
Například v žákovských kategoriích se už 
kluci ani pořádně neradují ze vstřelené 
branky, radost z vítězství berou jako po-
vinnost a samozřejmost. A to je špatně, 
protože až budou mít možnost se pozdě-
ji už nějak samostatně rozhodovat a mít 
možnost volby, tak se jich většina kon-

krétně třeba na fotbal kvůli takovéto vý-
chově do 15 let vykašle, protože to dělali 
ne z lásky a radosti, ale kvůli tomu, že to 
chtěl rodič, trenér nebo učitel.

Tím vlastně odpovídám i na to, jak chce-
me u nás v klubu pracovat, abychom děti 
udrželi a vychovali z nich nejen dobré fot-
balisty, ale také kvalitní osobnosti, které 
budou průbojné a půjdou si za svým. 

Sám zastáváte druhým rokem funk-
ci Grassroots trenéra mládeže FAČR 
v hradeckém okresu. Můžete ji při-
blížit? Co si pod tím představit? 
Ano, teď v červnu to budou dva roky, co 
jsem dostal úžasnou možnost vydělávat 
si svým koníčkem a závislostí. V pozici 
Grassroots trenéra mládeže OFS Hradec 
Králové se věnuji v odpoledních hodi-
nách klubům, které mají zájem o ukázkové 
tréninky, pomoc s nábory, předávám jim 
různé informace, metody a rady, které 
získávám díky školením od FAČR. Mám na 
starost čtyři mužstva výběrů OFS Hradec 
Králové, pomáhám s přípravami a pořada-
telstvím různých akcí a turnajů pod zá-
štitou okresního i krajského fotbalového 
svazu. V dopoledních hodinách se věnuji 
školkám a školám v hradeckém okresu, 
kde předvádím učitelům, jak dělat hodi-
ny tělesné výchovy jinou a třeba i pro děti 
zábavnější formou. Díky tomu také pomá-
hám propojit místní školky a školy s kluby. 
O víkendech jezdím po kraji sledovat mlá-
dežnické fotbalové soutěže, hlavně ma-
lých forem, kde také tipuji šikovné hráče 
do výběrů okresního a krajského svazu.

Nedá mi to nezeptat se na váš názor 
na rozpaky kolem stavby nového fot-
balového stadionu v Hradci Králové. 
FC Hradec Králové byl do mých 15 let je-
diným klubem, který jsem navštěvoval. Do 
té doby jsem prostě nebyl na jiném stadio-
nu. Vždycky jsem si říkal, jaké je tu super 
prostředí a úžasná atmosféra na zápasech. 
Ale pak jsem navštívil některé stadiony ve 
světě a především jsem začal pravidelně 
jezdit na utkání SK Slavia Praha v Edenu 
a řeknu vám, že mít stadion na úrovni, to 
je základ a obrázek klubu. Věřím, že pokud 
by se v Hradci podařilo ten stadion posta-
vit, spousta lidí by znovu začala chodit na 
fotbal a FC Hradec Králové by začal opět 
vzkvétat. A kdo ví, třeba za pár let by si tam 
zahrál i náš klub FC Slavia Hradec Králové.  
 

Emil Stelinger 
foto: FC Slavia Hradec Králové

Sport

„Budeme klást velký důraz na 
naši klubovou kulturu a na to, 

že trenéři v klubu k tomu budou 
mít dostatek prostoru.“

léto 2020 
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A proto nám možná (alespoň chvílemi) bude v létě nejlépe v dobře větraném pokoji u filmu, který nás nenechá na po-
chybách o aktuálním ročním období, zaručeně pobaví a přidá slavné scény a hlášky, které se už staly letně-filmovými 
kotvami. Tedy vzhůru mezi českou i světovou klasiku, kde nás čeká léto takové, jak jsme si na něj už u obrazovek zvykli.

LÉTO S KOVBOJEM

Osvědčený půdorys letní filmové lovestory 
ožívá v Létu s kovbojem na českém ven-
kově, ovšem trochu jinak, než jsme zvyklí. 
On je traktoristou, který přišel o řidičský 
průkaz, a tak je z něj pasák družstevního 
stáda krav a ona psycholožkou na prázd-
ninách. Věřme, že autoři nechtěli v době 
vzniku podpořit myšlenku, že láska překo-
ná i třídní rozdíly, ale spíš pobavit vtipnými 
dialogy hlavních postav, jejichž ztvárněním 
se Dana Kolářová a Jaromír Hanzlík defini-
tivně zapsali mezi nejpůsobivější filmové 
páry. Nemůžeme než připomenout ještě 
roztomilou Marii Rosůlkovou v roli babičky 
a Oldřicha Víznera jako neurotického Boba. 

ECCE HOMO & HOGO FOGO 
HOMOLKA

„To tě povídám, Ludvo, jestli si ten fotbal ne-
vybojuješ, tak jsi u mě mrtvej Homolka!“ Kdo 
by neznal svéráznou rodinku Homolkových, 
kterou režisér Jaroslav Papoušek zasadil do 
celkem tří filmových příběhů. První dva jsou 
přitom doslova prosyceny letní atmosférou. 
No řekněte, je snad něco víc než vidět Hele-
nu Růžičkovou tančit v lese nebo celou Ho-
molkovic rodinku koupat se v rybníku? Sta-
ré dobré komedie z časů, kdy nové embéčko 
dělalo hogo fogo rodinu, nedělní poledne 
vonělo po smažených řízcích, prababička 
usínala na stoličce, a když se v lese ozvalo 
„Pomoc!“, všichni se dali na útěk.

SLUNCE, SENO…

…a ten zbytek. V době svého vzniku prav-
děpodobně nejméně pravděpodobné fil-
mové hity, dnes neodmyslitelná součást 
českého filmového léta. Proč? Protože 
takoví jsme my. Sousedské tahanice, furi-
antské trumfování, klepy, závist… Ovšem 
všechno viděno s humorem a patrně nej-
větší porcí nadsázky, s jakou kdy byly tyto 
rysy naší odvrácené tváře na plátně ztvár-
něny. A to hlavní: režisér Zdeněk Troška se 
jim nevysmívá, ale předkládá je jako naši 
vlastní upřímnou kroniku, do které se pro-
stě píše pravda, třebaže nám u toho tečou 
slzy smíchu. „Jestli kecám, ať se propadnu 
do Západního Německa!“

Bude hic, Cecilko...
Létoléto 2020 
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NA SAMOTĚ U LESA

Chytrý humor Svěráka a Smoljaka si ve 
společné tvorbě obou autorů poradil i s ji-
nými výzvami, než představoval příběh 
o dědovi, co nechce umřít, a rodině, kte-
rou si nastěhoval do chalupy ve filmu Na 
samotě u lesa. Možná právě proto je zde 
téma, které by šlo stejně dobře natočit 
jako drama, ztvárněno tak nějak „svěrá-
kovsky“ laskavě. Divák se totiž bezděčně 
přistihne, že vůbec nejvíc fandí starému 
Komárkovi, aby neumřel, a rodince svých 
nájemníků tak chalupu neuvolnil. Naštěs-
tí je vše rámováno pro autory typickým 
poetickým jazykem dojímavých obrazů 
a přesně padnoucího vtipu.

DOBRÝ ROČNÍK 

Vezměte jednoho egoistického Brita-wor-
koholika, jednu proklatě krásnou, leč tro-
chu hubatou Francouzku, dechberoucí 
letní Provence a režisérský um Ridleyho 
Scotta – co dostanete? Lásku na první po-
dívání, která bude ale v tomto případě trvat 
už navždy. Otevřete si láhev červeného, za-
palte svíčku a kochejte se. Vážně ale hrozí, 
že se závěrečnými titulky pojmete záměr 
přestěhovat se okamžitě mezi vinice jižní 
Francie. Pamatujte, my vás varovali. 

CHALUPÁŘI

Populární televizní sága o revizorovi na 
penzi Evženu Humlovi a montérovi Bo-
houši Císařovi z Třešňové není sice film, 
ale seriál, ovšem my jsme přesvědčeni, že 
do našeho přehledu letních stálic obrazo-
vek patří. Vždyť bez Chalupářů není léto! 
Nebo alespoň to televizní. Jiří Sovák v roli 
nerudného důchodce dobře věděl že tak 
jako v Třešňové, by mu nikde jinde neby-
lo. A podobně i my víme, že jiný seriál než 
Chalupáři by nám nevykouzlil tolik bezsta-
rostné letní pohody, nepobavil nás a nedal 
vzpomenout na celou plejádu českých 
herců, která v Chalupářích zářila.

KEMPINK 

Spadá do vaší představy ideálního léta ka-
ravan či stan, basa piv a přenosný gril? Pak 
si tuhle francouzskou pohodovou letní ko-
medii naprosto zamilujete! A i když trávíte 
léto raději úplně jinak, stejně si ji nenechte 
ujít. Příběh o zapřisáhlých „kemperech“, 
kteří se vzájemně znají jako své boty, a o to 
urputněji si střeží svá malá tajemství, oko-
řeněný typickým francouzským situačním 
humorem, si získá i vás. 
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ROZMARNÉ LÉTO

A tady pozor. Rozmarné léto je sice také 
komedie, ale taková nějaká jiná. Jazyk Vla-
dislava Vančury, autora knižní předlohy, 
je jedním z nejkouzelnějších a zároveň 
čtenářsky nejnáročnějších, s jakými se 
v české literatuře setkáváme. A ani fil-
mová adaptace není vyložená „řachanda“, 
ale spíš takové atmosférické letní sně-
ní s úsměvem na rtech, na které musíme 
být patřičně naladěni. Pak mohou kouzlo 

jednoho léta v říčních lázní i půvab kou-
zelníkovy schovanky Anny účinkovat. A le-
gendární citát pana Důry v podání Rudolfa 
Hrušínského to jistí: „Tento způsob léta zdá 
se mi poněkud nešťastný…“

DOVOLENÁ S ANDĚLEM

Když téhle komedii odpustíte dobový étos, 
který se tu vyskytuje v až nadměrném 
množství, zůstane vám báječný herecký 
koncert Jaroslava Marvana s Josefem Ke-

mrem. Ostatně – léto, nerudný morous, 
mladší a laskavější parťák… nepřipomíná 
vám to něco? No ano, Marvan a Kemr si 
spolu měli zahrát podobný duet znovu 
v Chalupářích, ovšem nemocného Jaro-
slava Marvana nakonec nahradil Jiří Sovák. 
V Dovolené s Andělem byl ovšem ještě při 
síle. Co o tomhle filmu říct – byla to prostě 
komedie, jíž si doba žádala. Ale to, že se 
u ní smějeme ještě dnes, jí dává to nejlepší 
vysvědčení.

BOBULE 1 & 2

Léto, víno, Pálava. Ať už byste do těchto 
kulis zasadili jakýkoliv příběh, vždycky by 
byl protkán tou obrovskou porcí proslu-
něné pohody, kterou umí servírovat jen 
v okolí magických pálavských vrcholků 
na jižní Moravě. Bezstarostné letní kome-
die o kamarádství, které vás může zavést 
kamkoliv, lásce k všelijakým bobulím, ro-
dině, která je nejen tady na Moravě nade 
vše, a víně, které se každý naučí milovat za 
jiných okolností. Pokud si vás tyhle filmy 
omotaly jako šlahouny vinné révy, pak se 
radujte, protože letos můžete vyrazit do 
kina na třetí díl!

VICKY CHRISTINA 
BARCELONA

Film Woodyho Allena s hvězdným obsaze-
ním sedí k létu jako ten příslovečný zadek 
na hrnec. Je totiž trochu jako léto samo: 
nepředvídatelný, peprný a svým způso-
bem melancholický. Dvě mladé Američan-
ky, kamarádky Vicky (Rebeca Hall) a Chris-
tina (Scarlett Johansson), odlétají strávit 
léto v Barceloně, kde narazí na bohémské-
ho malíře v podání Javiera Bardema. Jenže 
spolu s ním upoutají pozornost i jeho cho-
robně žárlivé exmanželky Marii (Penelope 
Cruz). Že to bude pořádná letní jízda, ani 
nemusíme dodávat, že? 

POSTŘIŽINY

To pravé letní retro! Vychlazený půllitr 
piva a Magda Vašáryová obracející jej do 
svých úst. Scéna, při které i vy dostane-
te chuť na Postřižinské. Podobně, jako to 
dělá kniha Bohumila Hrabala, i film Jiřího 
Menzela maluje obrazy, skládá je za sebe 
a staví v nich sérii dojmů tvořících celek: 
Francin objímající pod lampou Maryšku; 
hulákající strýc Pepin; Maryška míchající 
krev na zabíjačce; Francin na motocyklu; 
Maryška nechávající zkrátit si vlasy u holi-
če Bódi; Maryška s Pepinem na komíně; 
a nakonec Maryška s Francinem na kole… 
Z té krásy se chce jen vydechnout.
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FORREST GUMP 

„Máma vždycky říkala, že zázraky se dějí 
každý den. Někdo tomu nevěří, přesto je to 
tak!“ Tenhle filmový zázrak Roberta Ze-
meckise spatřil světlo světa v roce 1994. 
Od té doby tahle dnes již klasika baví, do-
jímá a získává srdce diváků napříč gene-
racemi. V případě Forresta je úplně jedno, 
jestli je venku léto, nebo zima, Forresta si 
chcete do obýváku pozvat tak i tak. 

HŘÍŠNÝ TANEC

Co se vám vybaví, když se řekne letní láska 
jako trám? Nám věta o tom, že Bejby ne-
bude sedět v koutě. A hned potom pohled 
na uhrančivého Patricka Swayzeho, coby 
instruktora tance, a nevinnou sedmnác-
tiletou Francis, která se pod jeho rukama 
mění v (nejen) taneční bohyni. Tak ho-
nem, potřebujete snad ještě nějaký důvod 
zmáčknout tlačítko „on“? 

POMÁDA 

„But, oh, those summer nights!“ Pěje v kul-
tovní písni amerického muzikálu Olivia 
Newton John alias Sandy, zatímco zálibně 
pokukuje po vyhlášeném lamači dívčích 
srdcí na Rydellské střední Dannym v po-
dání Johna Travolty. Přestože Pomáda 
vtrhla do kin už před víc jak čtyřiceti lety 
(1978), na chytlavosti a půvabu neztratila 
zhola nic. Jen si tuhle roztomilou lovestory 
zase osvěžte, vsadíme se, že si její melodie 
budete broukat ještě do druhého dne. 

ZKUS MĚ ROZESMÁT 

Měli jste rádi seriál Přátelé nebo snímek 
Klik - život na dálkové ovládání? Tak to pro 
vás máme tip na film, který vám zaručeně 
padne do noty! Adam Sandler a Jennifer 
Aniston předstírající manžele na prahu 
rozvodu, k tomu nádherná (a líbivě obda-

řená) Brooklyn Decker a spousta, spous-
ta záběrů na prosluněnou Havaj. Snímek 
Zkus mě rozesmát vás nejenže bude po-
koušet, on vás rozesměje doopravdy!  

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT 

Trpíte tohle léto nezměrným steskem po 
exotice? Tak to si pusťte jen deset let sta-
rý trhák s Julií Roberts v hlavní roli. Jako 
hlavní hrdinka snímku Liz se jako zcela 
vyhořelá čtyřicátnice vydává poznávat cizí 
kraje a vlastně i samu sebe. Nádherné zá-
běry z Itálie, Indie a Bali vás aspoň na pár 
chvil dostanou přesně tam, kde chcete být 
a přesně tak, jak chcete – v pohodě.  

POLICEJNÍ AKADEMIE

Jak to dopadne, když starostka otevře 
místní policejní akademii všem zájemcům 
bez rozdílu věku, rasy, výšky i pohlaví?  Se-
jde se Mahoney, Hooksová, Hightower, Jo-
nes a Tackleberry a začíná pořádný výcvi-
kový mejdan! Nenechte se odradit rokem 
uvedení, jednotlivé scény a gagy neztratily 
za víc než tři dekády ani zlomek  ze svého 
kouzla a pobaví stejně zaručeně jako kdysi. 

Emil Stelinger & Michaela Zumrová 
foto: csfd.cz 
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Hrady, zámky, 
jahody
Asi se příliš nespleteme v očekávání, že řada z nás 
stráví letošní léto doma – v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku. A proč vlastně ne? Léto počesku je přece 
klasika našeho dětství. Vzpomínáte si ještě, kam jsme 
jezdili? K babičce, k vodě, na hory a... na hrady a zám-
ky! Cestování po nich je stejnou letní klasikou jako 
film Slunce, seno, jahody. Tak si to pojďme letos v létě 
zopakovat. A tak jako na dovolenou není třeba jezdit 
do světa, ani za hradozámeckými klenoty nemusíte 
cestovat daleko. Třeba Pardubický kraj je jich plný. 
Máme pro vás tipy na 12 z nich, které byste na svých 
prázdninových toulkách neměli minout. Pokud chcete 
vědět víc, prolistujte www.stezkahraduazamku.eu. 
Další inspiraci k letním výletům v regionu najdete na 
www.vychodnicechy.info.
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ZÁMEK CHOLTICE: PŘEPYCH V KAPLI 
Představte si, že si stavíte zámek. Bydlení si vybudujete poměrně 
skromné, ovšem kapli postavíte přepychovou. Kde se to stalo? Na 
zámku v Cholticích. V jižním křídle tu najdete kapli svatého Romedia. 
Osmibokou stavbu uvnitř dělenou deseti pilastry, s bohatou štukovou 
výzdobou. Její velkolepý vchod z nádvoří tvoří toskánské sloupy s ba-
lustrádou. Další zajímavostí zámku je Salla terrena, tedy sál situova-
ný v přízemí s prostorem otevřeným do zahrady. V nově vystavěném 
zámku založili v roce 1672 hraběcí manželé lékárnu pro chudé, která 
je nyní součástí prvního prohlídkového okruhu. Na místě hradeb sta-
rého zámku vznikl anglický park, přecházející v 70hektarovou oboru 
s kaskádou rybníků, s prastarými duby, platany a habry, které jsou 
důkazem více než 400letého stáří obory, dnešní přírodní rezervace.

ZÁMEK SLATIŇANY: KOUPELNA Z 19. STOLETÍ 
Plný netradičních míst je zámecký areál ve Slatiňanech. Zdejší gotická 
tvrz ze 14. století se během 600 let proměnila v moderní sídlo šlech-
tické rodiny Auerspergů, která zámek vlastnila po dvě staletí až do 
svého vymření v roce 1942. Zámek ukrývá čtyři prohlídkové okruhy – 
panské patro, které knížecí rodina obývala na přelomu 19. a 20. století, 
dále okruh nabízející netradiční místa jako zámeckou ledárnu, kotelnu 
z 20. let 20. století či velkou koupelnu z přelomu 19. a 20. století, která 
dává nahlédnout do úrovně tehdejší zámecké hygieny. Zámek a jeho 
areál procházejí v posledních letech postupnou rekonstrukcí, která 
k novému životu probouzí i řadu zajímavých stavení. Především je to 
komplex dětského hospodářství, které bylo určeno k nenásilné výcho-
vě dětí z rodu Auerspergů. Co se tu učily? Spravovat majetek...

ZÁMEK KLADRUBY NAD LABEM: KRAJINOU KONĚ 
Kladruby nad Labem, jeden z nejstarších hřebčínů na světě a domov 
starokladrubského koně, jsou s koňmi spjaty od svého počátku. Na kon-
ci 15. století tu Pernštejnové vybudovali oboru a Habsburkové v roce 
1563 založili hřebčín, který se později stal hřebčínem dvorním. Srdcem 
kladrubského areálu jsou hlavní stáje, kostel a císařský zámek, ve kte-
rém můžete obdivovat stylově vybavené komnaty významných přísluš-
níků habsburského rodu. Celý areál představuje také unikátní kulturní 
krajinu složenou z luk, pastvin, starobylých alejí, lesů, slepých ramen 
Labe, zavodňovacích struh a historických budov mnoha různých účelů. 
Rekonstrukce z roku 2015 vrátila komplexu kladrubského hřebčína jeho 
klasicistní vzhled z počátku 19. století. Všimlo si toho i UNESCO, které 
areál na svůj Seznam světového dědictví zapsalo v loňském roce.

TVRZ ORLICE: GOTIKA I RENESANCE 
O tvrzi Orlice jste možná dodnes neslyšeli, ale byla by škoda ji přehléd-
nout! Je to jedna z veřejně přístupných památek v Pardubickém kraji, 
kterou už od konce 13. století najdete na okraji Letohradu. Ovšem po 
roce 1650 osiřela, místní šlechta totiž přesídlila na modernější zámek 
a tvrz začala sloužit hospodářským účelům. Ačkoliv je dnes v soukro-
mém vlastnictví, je stále přístupná. Můžete si tak prohlédnout histo-
rické renesanční prostory a také prozkoumat podzemní gotickou část. 
V horních patrech jsou umístěny expozice s dobovou tiskařskou dílnou, 
výrobky dnes již neexistujících orlických skláren a archeologické nále-
zy. A pozor! Tady se děti rozhodně nebudou nudit! Zdejší zvířecí sbírka 
Kouzelný les je doslova pohltí. Kdo ocení historické speciality, neměl by 
přehlédnout figurální sgrafita na vnějších zdech. 
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ZÁMEK NOVÉ HRADY: MALÝ SCHÖNBRUNN 
Rokokový zámek v Nových Hradech vybudoval v letech 1774–77 hrabě 
Jean-Antoin Harbuval de Chamaré a jeho dílo je dnes často nazýváno 
„Malým Schönbrunnem“ nebo „Českými Versailles“. Zámek vyrostl ve 
stylu francouzských letních sídel, jeho hlavní patrovou budovu kryje 
mansardová střecha a přední fasádu bohaté zdobení. Při rekonstrukci 
na přelomu 20. a 21. století byla obnovena reliéfní štuková a kamen-
ná sochařská výzdoba. Součástí areálu je francouzská zahrada. V ní se 
nachází správní budovy a anglický park s pískovcovou Křížovou ces-
tou z roku 1767, vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu. 
V budově bývalého špýcharu je První české muzeum motokol a v zámku 
najdete stálou expozici historického nábytku. Za návštěvu stojí také zá-
mecké stáje, farma jelení a dančí zvěře nebo Galerie klobouků.

ZÁMEK PARDUBICE: HRAD? ZÁMEK? 
Nejdřív tu stál vodní hrad, který po husitských válkách obepjala kamen-
ná hradba se střílnami a nárožními věžicemi. Nejvýznamnější přestavbu 
podnikl na konci 15. a počátku 16. století rod Pernštejnů. Vilém II. z Per-
nštejna hrad přestavěl na renesanční palác se čtyřmi křídly a obehnal jej 
opevněním, dnes označovaným za vrchol pozdně gotické opevňovací 
techniky. Na straně směrem k městu vyrostl barbakán, jakési předsu-
nuté opevnění, které se zámkem spojoval dřevěný most. Přestavbám 
ani tehdy nebyl konec a do dnešních dnů se sídlo Pernštejnů zachovalo 
ve své unikátní podobě na pomezí hradu a zámku. Ve střední Evropě je 
komplex považován za jedinečný díky své rozloze a podobě. Zámek sice 
až do příštího roku prochází rekonstrukcí, ale procházka po zámeckých 
parkánech s jedinečnými výhledy na město za návštěvu Pardubic stojí.

HRAD KUNĚTICKÁ HORA: ZA RUMBURAKEM 
Možná už vás napadlo pátrat po skutečném hradě, kde osnoval své plány 
pohádkový Rumburak. My jsme ho pro vás objevili a je to blízko! Ku-
nětickou horu uvidíte z celého širého východočeského Polabí. Díky své 
siluetě a monumentálnímu postavení v krajině byla osídlena již v období 
pravěku. Podle archeologických výzkumů stál hradní komplex na Kuně-
tické hoře již v druhé polovině 14. století. Do širšího povědomí se hrad 
dostal za husitských válek a po roce 1464 patřil králi Jiřímu z Poděbrad. 
Hlavní prohlídková trasa provede návštěvníky celým hradním palácem 
od sklepení až po vyhlídku ve věži, přes zbrojnici, výstavu o útrpném 
právu, Rytířský sál a patro věnované Pernštejnům. Pozorní návštěvníci 
mohou spatřit i draka. Druhý okruh pak představuje kapli svaté Kateřiny 
a k ní přiléhající barokní kapličku svaté Barbory.

HRAD SVOJANOV: V DOMĚ ZBROJNOŠŮ 
Jden z nejstarších královských hradů u nás, s přízviskem „Vila českých 
královen“, stojí uprostřed hlubokých lesů v údolí řeky Křetínky. Založil ho 
už v roce 1224 královský purkrabí Svéslav z Bořitova. Hlavní úlohou hra-
du bylo chránit Trstenickou obchodní stezku. Tvořil jej prostor vnitřního 
nádvoří, chráněný až osm metrů silnými hradbami a stejně mocnou vněj-
ší stěnou. Šestadvacet metrů vysoká věž sloužila jako poslední útočiště 
obránců. Pozdější majitelé hradu, pánové z Boskovic, vybudovali důmysl-
ný systém pozdně gotického opevnění se sedmi baštami a domem zbroj-
nošů, který se dochoval v autentickém stavu. Trčkové z Lípy zase po-
stavili na původní hradbě nový renesanční palác zdobený psaníčkovými 
sgrafity, zachovaný jen jako zřícenina. Návštěvníci sem jezdí obdivovat 
gotickou sloupovou síň, kuchyň, spižírnu, gotická sklepení či mučírnu.
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ZÁMEK LITOMYŠL: DAR Z LÁSKY 
Litomyšlský zámek proslavil zdejší rodák Bedřich Smetana i zápis na 
Seznam světového dědictví UNESCO. Zámek je vzácnou ukázku úpravy 
italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Podle 
italského vzoru obíhají vnitřní nádvoří ze tří stran arkády a fasády se 
štíty pokrývá sgrafitová výzdoba. Byl postaven v 16. století Vratislavem 
Nádherným z Pernštejna jako dar pro jeho milovanou ženu. Pernštejn-
ské sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené Trautt-
mansdorffy a Waldstein-Wartenbergy, za účasti předních barokních 
umělců. Interiérová výzdoba je pak výsledkem barokních a klasicistních 
úprav. Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo se souborem 
kulis z roku 1797. Zámek je rozdělen na část státní, do které spadá na-
příklad zámek a kočárovna, a na část městskou s pivovarem či konírnou.

ZÁMEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ: ZAŽIJTE RENESANCI 
Zámek v Moravské Třebové díky svému jedinečnému manýristickému 
arkádovému nádvoří ze začátku 17. století patří k nejvýznamnějším pa-
mátkám renesance v celé střední Evropě. Zámek byl za Ladislava Velena 
ze Žerotína jedním z kulturních center Moravy a snoubí se v něm nejra-
nější a zároveň pozdní období renesance. Díky tomu dokumentuje vývoj 
renesanční architektury v českých zemích od konce 15. do počátku 17. 
století a nechybí v žádné české učebnici dějin umění. K nejvýznamněj-
ším památkám patří renesanční flanderská tapiserie „Ifigenie na Tauri-
dě“ z počátku 16. století. Na nádvoří si vaši pozornost zaslouží soubor 
šestera slunečních hodin. Prohlídkové okruhy vás zavedou do středo-
věké mučírny či alchymistické laboratoře, přiblíží život na venkově a děti 
doslova vtáhnou do stroje času v interaktivní herně „Zažij renesanci“.

HRAD LITICE: DRUHÝ KARLŠTEJN 
Pokud jste se alespoň jednou vydali na tradiční květnový Pochod přes 
tři hrady, Litice je pro vás známým místem. Hrad najdete na skalnatém 
pahorku v hlubokém zákrutu Divoké Orlice uprostřed rozlehlých lesů. 
Koncem 13. století ho tu vybudovali členové rodu Půticů. Jako králov-
skému sídlu Jiřího z Poděbrad se hradu dostalo velkých a nákladných 
úprav z počátku 16. století, a Litice se tak v 15. století staly jednou z nej-
přednějších pevností v Čechách, označovanou jako „druhý Karlštejn“. 
V 16. století hrad koupil rod Bubnů. Roku 1681 byl však zcela opuštěn 
– studené, nepohodlné a těžko přístupné sídlo již nevyhovovalo vzrůs-
tajícím nárokům šlechty a začalo chátrat. Zbylo tu ovšem mnoho k ob-
divování. Vydejte se až na vyhlídkovou věž, rozhlédněte se po okolí, na 
chvíli se zastavte a kochejte se meandrující Divokou Orlicí. Stojí to za to!

HRAD KOŠUMBERK: KDE SE UČIL ALBRECHT 
Skoro jako kdyby z pohádky Ať žijí duchové! vystoupila zřícenina hra-
du Košumberk, založeného ve 14. století. Hrad je poprvé připomínán 
roku 1312, pozdně gotickou podobu získal koncem 14. století přestavbou 
pánů z Chlumu. Po požáru roku 1573 hrad znovu změnil tvář, tentokrát 
renesančně. Ve druhé polovině 16. století byla na Košumberku zřízena 
českobratrská škola, kde byli vychováváni mladí protestantští šlechtici. 
Mezi nimi tu rozum a vzdělání bral i pozdější proslulý válečník Albrecht 
z Valdštejna. Roku 1684 přešel Košumberk do vlastnictví jezuitské koleje 
a koncem 18. století je už hrad zmiňován jako pustý. Z někdejšího hradu 
dnes najdete jen torzo čtvercové věže, část zdí paláce, bránu a zbytky 
opevnění. Aktuálně na hradě probíhá rekonstrukce, ale lze navštívit pro-
hlídkové okruhy či využít nových herních prvků pro nejmenší. 

Létoléto 2020 



jedna kapitola oblíbené knihy před spaním. 
Drobné, leč pravidelně opakující se rituály, 
tvoří naše dny a dodávají pocit jistoty. Je-
jich pozitivní účinek na lidskou psychiku 
je znám už dlouho, tak proč si tohle léto 
nevytvořit nový, a to zcela vědomě. Podle 
průzkumů trvá průměrně 21 dnů, než se 
z novinky stane zvyk. Tak buďte důslední 
a ty tři týdny „nacvičování“ si užijte.  

VYPNĚTE VŠECHNY TY 
INTERNETY 

Populární trend digitálního detoxu přichá-
zí na přetřes v pravidelných vlnách. Jenže 
v létě, když je tolik příležitostí k focení, na-
táčení a sdílení, je těžké se udržet a nesá-

pat se ustavičně po telefonu. Za pokus to 
ale stojí! Pokud si bez kliknutí na ikonku 
Facebooku, Instagramu nebo WhatsAppu 
neumíte představit den, začněte po malých 
krůčcích. Zkuste to bez telefonu vydržet 
hodinu, později půl dne, až si ho necháte 
jen „za odměnu“ na večer. Uvidíte, kolik 
toho nakonec opravdu zažijete, když nebu-
dete nonstop přilepeni na obrazovce svého 
chytrého telefonu.    

ZKUSTE NĚCO VYPĚSTOVAT 

Pokud jste se právě v duchu významně 
pokřižovali, musíme vás uklidnit, že vaše 
pěstitelské pokusy ve skutečnosti nemusí 
směřovat k nějakému vyššímu užitku. Tedy, 

NAUČTE SE NĚCO NOVÉHO

I kdyby to měla být jen jedna jediná nová 
věc ve vašem životě. Jedna nová dovednost, 
jeden nový um. A je jedno, jestli si vyberete 
obor, ve kterém se vám dlouhodobě nedaří 
(třeba vaření) nebo naopak oblast, ve které 
se tak ještě víc zdokonalíte (třeba právě to 
vaření). Může to být zkrátka úplně cokoli: 
pletení, krasopsaní, jízda na kolečkových 
bruslích nebo šachy. Šance na svěží začá-
tek nepřichází 1. ledna, přichází právě teď!  

VYTVOŘTE SI NOVÝ RITUÁL 

Sklenice vody s citrónem po probuzení, 
svižná desetiminutová procházka po práci, 

Ach ty letní dny… začínají tak nějak dřív a končí později. Čím míň vrstev na sobě máme, tím blíž jsme si přírodě i sobě 
navzájem. Brouzdáme se bosky trávou a sluneční paprsky necháváme tančit po kůži. Každý zážitek je svým způsobem 
intenzivnější a zapamatovatelnější. Prostě – je tu léto, tak ať zůstane dlouho! Pokud byste ale měli pocit, že utíká rych-
leji, než by se vám líbilo, máme pár tipů, jak ho tentokrát vytěžit ještě o kousek víc a užít si ho opravdu na maximum!

Slunečné, báječné 
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ké deníkové zápisky. Cokoli, co vám vaše 
letní vzpomínky připomene, za půl roku 
jako když najdete. Zahřejí, zavoní a možná 
dokážou na chvíli vrátit i čas. 

NAUČTE SE ŘÍKAT NE 

Tohle léto už to zvládnete. Naučte se říkat 
ne lidem, kteří jen využívají vaší ochoty 
a dobroty. Naučte se odmítat věci, u kte-
rých už dopředu cítíte, že z nich nebudete 
mít radost. Přestaňte dělat něco jen proto, 
abyste se zalíbili ostatním. Nechte jednou 
provždy všeho, co vás nedělá šťastnými. 
Alespoň jedno období v roce. Na zkoušku.  

ZALOŽTE NOVOU TRADICI 

Každé léto jedna pořádná túra do hor, je-
den táborák s přáteli, jedno spaní pod ši-
rákem. Vymyslete si tradici, která bude jen 
„letní“, která vás bude motivovat a na kte-
rou se budete těšit. Vytvoříte si tak další 

pevný bod, další příjemnou „kotvu“ v jinak 
rozbouřeném moři všedních strastí a ra-
dostí. Ideálně si na ni pořiďte parťáka. To 
jako pojistku, kdyby se vám ji chtělo hned 
po prvním ročníku přerušit. 

UDĚLEJTE JEDNU DOBROU 
VĚC, KTERÁ POMŮŽE 
OSTATNÍM
Synonymem charity nejsou jenom Vánoce, 
i v létě můžete vykonat pro ostatní aspoň 
malý kousek dobra. Víte, že prostřednictvím 
pár kliknutí můžete naplnit ledničku matce 
samoživitelce, přispět na provoz místního 
útulku nebo na rozvoj vzdělávacích progra-
mů pro seniory? Pogooglete, vyberte si pro-
jekt, se kterým souzníte a věnujte mu kus 
sebe – a nemusí jít nutně jen o obsah vaší 
peněženky. Věnovat můžete svůj čas, nápa-
dy nebo jen slova pochvaly a povzbuzení.  

(red) 

nemusí to být nutně k jídlu. Prostě si jen 
myslíme, že by tohle léto stálo za to zažít 
ten pocit, když z ničeho (rozumějte, semín-
ka v hlíně) vznikne díky vaší usilovné péči 
něco nového. Živého.  

ZDVOJNÁSOBTE ČAS VENKU 

Léto má tu výhodu, že spoustu aktivit, kte-
ré byste v každém jiném ročním období 
pravděpodobně museli alespoň většinu 
času absolvovat uvnitř, teď můžete provo-
zovat venku. Tak toho využijte! Číst se dá 
venku, jíst se dá venku, cvičit i pracovat lze 
venku. Jen svým plicním sklípkům dopřejte 
pořádnou dávku čerstvého vzduchu! 

TVOŘTE VZPOMÍNKY 

Vstupenka do letního kina, sušený okvětní 
lístek, kamínek pro štěstí. Nechte své zá-
žitky žít dál a veďte si „prázdninové památ-
níčky“. Tvořte fotoalba, malé herbáře, krát-
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ZÁMEK DOBŘENICE 

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

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

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

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

foto: Martina Wiesner

foto: Lukáš Machala
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A království za osvěžující drink v horkém létě! Ani jedno by ale nebyl úplně dobrý obchod, a proto vás naučíme, jak 
si poradit, když je všude kolem vás vedro k zalknutí a žízeň nebezpečně roste spolu se sloupcem rtuti na teploměru. 
Klasické mojito jste pili určitě už nesčetněkrát, ale věřte, že teprve ve spojení s melounem dostává téměř geniální 
rozměr, který jistě oceníte na nejedné letní party. 

Mojito 
za meloun



Receptura mojita, tradičního míchaného 
nápoje původem z Kuby, je vlastně úžas-
ně jednoduchá – nic víc než limetka, máta, 
cukr, rum, led a perlivá voda. Už tenhle 
základ je dostatečně efektní na to, aby se 
mojito na hvězdných příčkách popularity 
letních drinků a těch míchaných vůbec 
drželo tak dlouho. Pro zajímavost – mo-
jito, jak ho známe dnes, tedy připravova-
né s rumem, bylo poprvé namícháno ně-
kdy mezi lety 1910 a 1920. Jeho receptura 
představuje naprostou klasiku v barové 
kombinatorice. Ovšem vylepšit ji lze vlast-
ně jakýmkoliv ovocem. I zeleninou. To je 
případ nejen populární okurky, ale i me-
lounu. Ano, slyšíte dobře (tedy pokud jste 
to už nevěděli) – meloun je zelenina. A jak 
si vede v mojitu? Nad očekávání skvěle!

Co si připravit, když zatoužíte ozvláštnit 
mojito, ten symbol letního osvěžení, me-
lounem, jenž sám o sobě dokáže báječně 
zchladit vyprahlá ústa?

Kostky melounu rozmixujeme. Do vy-
sokých sklenic rozdělíme rovným dílem 
nakrájenou limetku, mátu, třtinový cukr 
a vše rozmačkáme. Přidáme rozmixova-
ný meloun a sklenice po okraj naplníme 
drceným ledem. Do každé pak přilijeme 
40 ml rumu a dolijeme sodovkou. Okraje 
sklenic ozdobíme dílem melounu a podá-
váme s dlouhým brčkem.

A dvě dobré rady závěrem: meloun vy-
bírejte nejraději bezpeckový, my radíme 
španělské Bouquet. A pokud jde o rum, 
zůstaňte u klasiky – sáhněte po Bacardi 
Carta Blanca nebo po Havana Club. Ale 
přece jen, ještě třetí rada na úplný konec. 
Nakupte všech surovin rovnou víc, léto 
bude dlouhé a melounové mojito se u vás 
doma zaručeně stane jeho hvězdou!

Na dva drinky si nachystejte: 

• 14 kostek melounu

• 2 trojúhelníkové díly melounu

• 2 limetky

• 2 hrsti lístků máty

• 2 lžíce třtinového cukru

• 80 ml bílého rumu

• sodovku

• led



Chcete být jako šéf, dramaticky vystupovat z oblaku kouře, krotit oheň, sytit zástupy v potu tváře – prostě stát se krá-
lem letošní grilovací sezony? Žádné strachy, s námi to zvládnete! Chce to jen dobré recepty, něco na pití a samozřejmě 
gril. Vidličku na to, že to letos vyjde!

Oheň, pot 
a kouř!



přendejte grilované maso na talíř a dejte 
jej na takových 10 minut do trouby vyhřáté 
na 100 stupňů. Alternativou je přesunout 
steaky ke kraji roštu, zakrýt alobalem, 
ztlumit oheň a zavřít gril. 

A můžeme servírovat. Chuť téhle grilované 
flákoty je tak dokonalá, že ji není potřeba 
ničím doplňovat. Pokud přece jen toužíte 
po pestřejším chuťovém zážitku, zkuste 
omáčku Ambiente. 

Suroviny:
150 g anglické slaniny
80 g špeku
100 g másla + 3 lžíce navíc
1 lžice kuliček jalovce

Slaninu i špek nakrájíme na tenké plát-
ky a necháme v troubě při 200 stupních 
propéct dozlatova. Když jsou hotové, od-
sajeme z nich přebytečný tuk papírovými 
ubrousky. Na 100 g másla opatrně prohří-
váme nahrubo drcený jalovec a dáváme 
pozor, abychom se k bodu varu jen vzdá-
leně blížili. Slaninu a špek rozmixujeme 
v jemnou hmotu, do které postupně za-
šleháváme 3 lžíce chlazeného másla a na-
konec i máslo, ze kterého jsme cezením 
odstranili jalovec. 

TUŇÁK S RAJČATOVOU 
SALSOU
K práci s rybami se většinou odhodlají až 
zkušení mistři grilu. My ale máme recept, 
který z vás mistry udělá. Steaky z tuňáka 
omyjeme, očistíme, lehce potřeme olivo-
vým olejem, osolíme, opepříme a položí-
me na rozpálenou mřížku grilu. Pečeme je 
z obou stran jen krátce, ideálně na rare, 
nejvýš na medium. Tuňák si s vysokým 
stupněm propečení opravdu nerozumí, je 

to spolehlivá cesta, jak ho rovnou odepsat. 
Proto skutečně opatrně a rychle – stačí 
mu 2x 30 vteřin z každé strany, maximálně 
2x 1 minuta. Věřte, že jen střídmým prope-
čením připravíte skvostného tuňáka.

A jakou zvolit přílohu? Rajčatovou salsu!

Suroviny:
4 pokrájená čerstvá rajčata
0,5 plechovky přepůlených oliv
4 lžíce nasekaných kaparů
1 dl červeného vína
čerstvý tymián ( jen lístky)
hladkolistá petržel (nasekané lístky)
1 nasekaná menší bílá cibulka
2 nasekané stroužky česneku
olivový olej

Na trošce olivového oleje zpěníme cibul-
ku, přidáme česnek a počkáme, až se vše 
hezky rozvoní. Přidáme rajčata, olivy, ka-
pary a tymián, promícháme a lehce zares-
tujeme. Podlijeme vínem a počkáme, až se 
odpaří alkohol. Chvilku povaříme do ideál-
ní omáčkové konzistence.

HOVĚZÍ RUMPSTEAK 
S OMÁČKOU AMBIENTE
Vepřová krkovice, kuřecí prsa – masové 
evergreeny na grilu. Nic proti nim, z obou 
lze vykouzlit skvělé steaky pro vaše hos-
ty. My vás ale naučíme steaky pro bohy. 
Z dobře odleželého hovězího masa. Že 
bude grilované hovězí tvrdé? Nenechte se 
mýlit ani odradit. Teď teprve poznáte, co 
dovede váš gril! Sehnat kvalitní rumpsteak 
není žádný problém, zaručeně ho koupíte 
v Makru, mnohdy ho mají v nabídce i ně-
které supermarkety. 

Jak s prémiovým masem nakládat? Přede-
vším nepřipravte mu tepelný šok, nesmí 
jít z lednice rovnou nad oheň. Vyndejte 
ho z lednice hodinku před přípravou, ale 
klidně i dřív. Než ho položíte na rozpálený 
gril, promasírujte ho jemně olivovým ole-
jem a z obou stran ho okořeňte drcenou 
mořskou solí a čerstvě mletým pepřem. 
Máte-li větší steak, bude potřebovat pole-
žet si alespoň 5 minut z každé strany, aby 
byl krásně rare, což vřele doporučujeme. 

Jak jistě víte, přesný návod na to, kolik mi-
nut steak potřebuje, neexistuje. Jedinou 
spolehlivou metodu představuje teploměr 
zapíchnutý do steaku. Ukazuje-li mezi 50 
a 55 stupni, je váš rare steak připraven. 
Pokud toužíte po mediu, přidejte ještě 
5 stupňů. Teploměr by měl být také tím 
jediným, co do steaku zapíchnete – abys-
te se nepřipravili o šťávu, která dává masu 
chuť, obracejte jej výhradně kleštěmi.

Máte hotovo? Chyba, nemáte! Naopak je 
před vámi zcela zásadní úkol. Maso si teď 
potřebuje odpočinout a zatáhnout se, je-
dině tak celou jeho hmotou prostoupí 
voňavá šťáva, která pak působí tu explo-
zi chuti v každém soustu. Pokud můžete, 

Léto
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ZELENINA V BYLINKOVÉ 
MARINÁDĚ

Ne že by snad opečená bagetka nebo kou-
řem ovoněné pečené brambory byly nedo-
statečně atraktivní přílohou. Ale hvězdnou 
pozici mezi přílohami si na letních gri-
lovačkách stále suverénně drží zelenina, 
které pobyt nad plameny svědčí tolik, že se 
i zapřisáhlým masožroutům začnou sbíhat 
sliny. Nevěříte? Vyzkoušejte!

Suroviny:
2 lilky
2 cukety
2 barevné papriky
1 červená cibule
velká hrst čerstvých bylinek (rozmarýn, 
oregano, tymián, bazalka, saturejka…)
olivový olej
mořská sůl

Lilky oloupeme a nakrájíme na plátky, cuk-
etu na kolečka, papriku na půlkolečka a ci-
bulku na šestnáctiny, které rozebereme na 
dílky. Z oleje, soli a bylinek připravíme ma-
rinádu, do které zeleninu naložíme a ne-
cháme alespoň půl dne odležet. Grilujeme 
tak, aby se zelenina dobře propekla, ale 
v žádném případě nepřipálila.

GRILOVANÝ ANANAS
Pokud vaše grill-party plní roli třeba neděl-
ního oběda, určitě oceníte tip na sladkou 
tečku. Jedním z nejklasičtějších ovocných 
receptů na grilu je ten, který nechává pla-
meny ošlehat ananas. Je to až trestuhodně 
jednoduché. Ananas oloupeme, rozkrojíme 
podélně napůl a vyřízneme tvrdý střed. 
Můžeme nakrájet buď podélně na osminy, 

nebo příčně na plátky. Jednotlivé díly pak 
obalíme ve třtinovém cukru, který může-
me ještě podle chuti vylepšit mletou skořicí 
nebo chilli. Na rozžhaveném grilu postačí 
přibližně dvě minuty z každé strany, dejte 
ovšem pozor, aby cukr jen krásně karame-
lizoval, nikoliv se pálil. Toužíte po vyladění 
k dokonalosti? Kopeček vanilkové zmrzliny 
ke každé porci!

Létoléto 2020 



LÉTO V DOBRÉ 
SPOLEČNOSTI

BAG IN BOX FRIZZANTE LAHVOVÁ VÍNA

Skvělá vychytávka pro všechny 
milovníky stáčeného vína. Díky 
smršťujícímu se obalu s kohoutkem, 
který k vínu nepustí vzduch, víno 
neoxiduje a i po otevření vydrží 
opravdu dlouho, až 28 dní. Na výběr 
máme několik výborných odrůd.

 

Lahodné jemně perlivé víno v 
plechovce. Osvěžení, které se vejde 
do každé kapsy i kabelky. V naší 
n a b í d c e  n a l e z n e t e  M u š k á t 
moravský, Zweigeltrebe rosé. Stačí si 
jenom vybrat. 

F a m i l y  C o l l e c t i o n  p r o  n á s 
představuje unikátní vína, ono 
pověstné rodinné stříbro, která jsou 
součástí naší pýchy, pokory i lásky k 
rodinnému vinařství.

Začíná léto, čas dovolených a zaslouženého odpočinku. Pojďte si toto krásné období zpříjemnit s našimi společníky. Ať jste milovníci 
klasických lahvových vín, nebo máte rádi praktické vychytávky na cesty či na párty, u nás si vyberete. 

3l 0,2l 0,75l
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Budeme se na Vas tesit



Nekončící 
léto s kovbojem

Jak žije kovboj 21. století? Nenosí klobouk, vstává v pět, rád chodí bos, cvičí jógu a medituje. To je alespoň případ Ja-
kuba Erlera z Osic na Hradecku, který tu vede rodinné hospodářství s vlastní farmářskou produkcí a malým obchůd-
kem. Ještě před pěti lety byste ho ale místo na traktoru, potkali spíš ve služebním autě v Praze s kufříkem a v kravatě.  
„Představa, že mi jednou bude čouhat sláma z bot, mě dost děsila. A teď? Neměnil bych,“ říká někdejší manažer a současný  

majitel Našeho hospodářství. 

54



55

Většinu dospělého života jste strá-
vil v Praze. Jak jste se najednou oci-
tl v Osicích, malé vesničce u Hradce 
s pětisty obyvateli? 
Pochází odsud moje rodina, statek dřív pa-
třil dědovi a já jsem sem jako malý moc rád 
jezdil na prázdniny. Vozil jsem se na trak-
toru a na pionýru, to byla největší zábava! 
Když jsem se pak po základní škole roz-
hodoval, kam dál, byla pro mě zemědělka 
automatická volba. Zlom přišel s vysokou, 
najednou se mi ta „agrobudoucnost“ nějak 
vzdalovala, chtěl jsem zkusit dělat něco ji-
ného a trochu si rozšířit obzory. Rodiče mě 
odmalička vedli ke sportu, a tak jsem se ho 
vydal do Hradce studovat. Najednou mě 
představa, že se stanu zemědělcem, že mi 
bude ta pověstná sláma čouhat z bot, dost 
děsila. Po roce práce sportovního mana-
žera mě zlákaly finance a já si řekl, že by 
se mi vlastně líbilo dělat v bance či pojiš-
ťovně a budovat kariéru v korporátu. Tam 
jsem vydržel osm let, děda mezitím stárnul 
a statek začal pochopitelně chátrat a upa-
dat. Řekl jsem si, proboha, vždyť je to taková 
škoda, začni něco dělat! 

Tak jste sekl s prací v korporátu a od-
stěhoval se pracovat na statek? 
Takhle ráz naráz to nešlo. Víte, já mám jed-
nu blbou vlastnost – neumím nic moc dě-
lat napůl. (smích) Takže jsem si zamanul, že 
začnu a na statku budu něco budovat, což 
znamenalo být tam vždycky po práci. Byl to 
opravdu smělý nápad. Možná, že kdybych 
tenkrát věděl, co mě čeká, pořádně bych 
si to rozmyslel. Jenže stejně jako jsem cíle-
vědomý, jsem i velký optimista. Pořád jsem 
věřil, že to dobře dopadne. Tři roky jsem 
statek dotoval ze svého platu a po večerech 
dával dokupy co šlo, než jsem mohl rozjet 
vlastní koncept, který jsem si tu mezi pas-
tvinami kdysi vysnil: Menší rodinné hos-
podářství, kde si lidi budou blízko, praco-
vat budou s láskou a v souladu s přírodou, 
transparentně. Hospodářství, ze kterého 
budeme mít radost, bude nás bavit a spo-
jovat nejen mezi sebou, ale i se zákazníky 
– takové Naše hospodářství. 

Co na to říkala vaše rodina, když jste 
se znenadání rozhodl úplně změnit 
svůj život? 
Děda byl z mého rozhodnutí nadšený. 
Vzpomínám si, že když jsem mu někdy ve 
dvaceti říkal, že hospodařit nebudu, že mi 
přece nebude koukat ta sláma z bot, byl 
zklamaný. Nicméně to přijal a respektoval 
moje rozhodnutí. Když se to pak otočilo a já 
přišel s tím, že bych do toho přece jen šel, 
měl velkou radost. Radil mi, ať se zaměřím 
na mléko, pořídím si kozy, nebo ovce. Já 

oponoval, že si chci dát spíš pořádný kus 
opravdu dobrého masa, krásně mramoro-
vaný steak! Tak jsme se dohodli a začali to 
budovat spolu. Ne vždycky to byla pohodo-
vá spolupráce, to nebudu lhát. Vezměte si, 
že panu hospodáři, který to tu 25 let řídil, 
do toho začne najednou mluvit o dvě ge-
nerace mladší vnuk a točit kormidlem na 
jinou stranu. Ale jak mohl, tak mi pomáhal. 
Bohužel věk člověk nezastaví, takže jsem 
byl postupně na spoustu věcí sám. Teď už 
je to mnohem lepší, protože mám kolem 
sebe pomocníky, tým skvělých a zkušených 
lidí, kteří v tom frčí se mnou a pohltilo je to 
úplně stejně jako mě. Včetně mé partnerky, 
což je nejcennější, moc dobře jsem si vě-
dom toho, že to není samozřejmost.

Nelitujete někdy, že jste se vzdal toho 
pohodlného městského života, slibně 
rozjeté kariéry, jistého příjmu?  
Jako každý mám zlé dny, kdy je prostě všech-
no špatně a přepadají vás černé myšlenky. 
Pak jdu ale večer pustit vodu na pastvinu, 
sednu si do trávy, koukám do dáli a říkám si, 
jak je to vlastně úžasný, že tady jsem doma 
a buduju si něco svého. Každý den vstanu, 
večer jdu spát a vidím za sebou kus práce. 
Management je zejména o řízení lidí, týmu 
a výsledek mého snažení byl report nebo 
tabulka. Zkrátka čísla a maximálně spokoje-
nost nebo nespokojenost toho týmu. To je 
ale značně abstraktní, těžko uchopitelná zá-
ležitost a se současným stavem se to vůbec  
vůbec srovnat. Neměnil bych. 
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Jak tedy vypadá váš běžný den? 
Většinou vstávám mezi pátou a šestou 
ráno, vyřídím e-maily a projedu inzeráty 
se zemědělskou technikou. Nesmějte se, 
to je důležitá součást mého dne, protože 
tam občas natrefíte na opravdu dobrý stroj 
za dobré peníze. (smích) Mám rád východ-
ní kultury, cvičím jógu, rád chodím bos, 
a tak když se trošku proberu, zacvičím si. 
Jakmile cítím, že jsem v napětí, medituji, 
nicméně bych rád, aby se do budoucna i 
meditace stala nedílnou součástí každého 

mého rána. Posléze mě čeká snídaně a mezi 
sedmou a osmou se už snažím být venku 
v plném pracovním režimu. Dál záleží, jaké 
je zrovna roční období, v létě je to hodně 
práce venku. Obejdu zvířata, zkontrolu-
ji, jestli jsou v suchu a čistotě. Na to dost 
dbáme, protože ač je to chlív, musí v něm 
být pořádek. Pak vyrážím na pole, jedu pro 
materiál, něco opravuji nebo tvořím. Dále 
je na programu rychlý oběd a od půl čtvrté 
odpoledne potom otevření obchůdku, kde 
jsem osobně k dispozici zákazníkům. V me-

zičase řeším objednávky, administrativu, 
sociální sítě, marketing. Po šesté večer se 
snažím věnovat pejskům, jedeme za ovce-
mi na pastvinu nebo na procházku. Když 
zbude chvilka, rád vyrazím do čajovny, na 
kolo nebo na horolezeckou stěnu. Přes léto 
si nejvíc odpočinku užiji ve skalách. Kolem 
osmé, maximálně deváté jsem doma a sna-
žím se věnovat rodinnému životu. 

Sice tvrdíte, že jste býval manaže-
rem, ale mně to zní, že jím jste i teď, 
možná víc než dřív, když uvážím, ko-
lik toho musíte zvládnout. 
Dalo by se říct, že moderní zemědělec, 
který zároveň pracuje s koncovým zákaz-
níkem, je svým způsobem manažer. Není 
to jen o fyzické práci, kterou si většina 
lidí se zemědělstvím spojuje. Náročné je 
to z organizačního hlediska - musíte ve 
správný čas posekat louky, ve správný čas 
zasít, včas zapustit zvířata nebo je poslat 
na porážku. Dnes máte spoustu nařízení 
s ohledem na chov zvířat, ochranu přírody, 
v potravinářském provozu pak standardy 
veterinární hygieny. K tomu chystat pod-
klady pro účetní, korigovat další úřady spo-
jené s podnikáním, spravovat objednávky. 
A to bych mohl pokračovat, je toho požeh-
naně. Zkrátka jste tak trochu obchodník, 
marketér, skladník, kurýr, chovatel, kuchař 
a řezník dohromady.

Máte vůbec někdy dovolenou?
Ta se zařizuje blbě. Loni v září jsme ale 
strávili skoro tři týdny v Norsku. Byla to 

Léto

Jakub Erler ve svém obchůdku. Foto: Jakub Misík
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moje první dovolená po čtyřech letech. Cí-
tím, že je to hodně o prioritách. Snad tako-
vých prioritních kroků bude do budoucna 
víc.

Naše hospodářství se pyšní vlastním 
potravinářským provozem. To zna-
mená, že tu dobytek chováte, sami 
zpracováváte a posléze prodáváte 
zájemcům ve formě různých farmář-
ských produktů? 
Ano, jak říkáte. Z gastronomického hledis-
ka je potřeba, aby naše maso bylo příjemně 
mramorované, aby opravdu dobře chutna-
lo. Proto je důležité, aby dospělí býci po-
kud možno co nejvíc odpočívali, zkrátka 
vedli takový povalečský způsob života.  Ten 
jim dopřáváme 21 - 24 měsíců, pak je od-
vezeme na jatka, kde nám je porazí. Odtud 
si je vyzvedneme a v našem certifikovaném 
potravinářském provozu potom nechává-
me maso dozrát. Právě tak získává všech-
ny své kulinářské přednosti. V poslední 
fázi ho skrze obchůdek nebo náš rozvoz 
expedujeme koncovým zákazníkům. Není 
to ale pochopitelně jen o steacích. Jsme 
hospodářství, ne řeznictví, my musíme to 
zvíře prodat celé. To znamená, že dokud 
neprodáme gulášové a omáčkové maso, 

tak neporazíme dalšího býka jen proto, aby-
chom měli zase v nabídce ty populární stea-
ky. Časem jsme začali nabízet i různé druhy 
vývarů a další produkty, které jsou buď naše, 
nebo našich spřátelených značek, které vy-
znávají stejnou filozofii jako my. Takže si 
v našem obchůdku koupíte nejen kvalitní 
mléčné výrobky z okolních farem, ale také 
ručně sbírané čaje ze Srí Lanky nebo špič-
ková francouzská vína. 

Jaký dobytek ještě chováte?
Na pastvě můžete vidět pobíhat i tzv. jersey-
áky (plemeno jerseyského skotu, pozn. re-
dakce), což jsou telata mléčného plemene. 
Telátka tu chováme dvojího typu – masného 
a mléčného. Kdybych to měl připodobnit 
sportovní terminologií, tak ta masného typu 
jsou takoví kulturisti, víc narůstají masem 
a jejich ekonomické zužitkování je lepší. Pak 
jsou tu býci mléčného typu, to jsou naopak 

vytrvalci, hubení šlachovití horolezci. Cho-
váme taky ovce, které nám spásají sad.  

Naše hospodářství oficiálně funguje 
zhruba pět let, hodně roků je tedy te-
prve před vámi. Máte nějaký cíl, vizi, 
kterou byste si chtěl splnit? 
Do budoucna bych tu chtěl zařídit vlastní 
porážku, aby se naše zvířata nestresova-
la žádným transportem a stali jsme se v 
tomto směru stoprocentně soběstačnými. 
Našim hlavním cílem je tu ale vybudovat 
farmu holandského nebo rakouského typu. 
Místo, které je opravdu krásné, všude je 
dřevo a spousta květin. Místo, kde budeme 
zákazníky hrdě vítat, kde se budou moci 
podívat, jak a v čem žijí naše zvířata. Přál 
bych si, aby sem za námi jezdily celé rodi-
ny, aby děti vnímaly, že to zvíře, které jedí, 
není jen anonymním kusem masa na talíři, 
ale že skutečně žije. Že je za ním nejen lid-
ská práce a péče, ale také právě ten život 
a jeho užitek. Aby si toho vážily. Sám jsem 
odpůrcem plýtvání všeho druhu – vodou, 
jídlem, čímkoli. Právě v tomto vidím cestu, 
aby k němu nedocházelo. 

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík & Irena Říhová (úvodní foto)

Léto
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 „Každý den vstanu, večer 
jdu spát a za sebou vidím 

kus práce.“

léto 2020 



Kam za pivem 
jako křen

Orosená sklenice, vychlazený chmelový mok, bohatá pěna. Odměna po práci, na cyklovýletě, na grilo-
vačce s přáteli. Český národní nápoj k létu neodmyslitelně patří a je hluboce spojen i s naším regionem. 

Nevěříte? Tak čtěte. Prozradíme, kam na něj! 
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HRADEC KRÁLOVÉ 

Stejně jako další věnná města i Hradec 
má za sebou dlouhou pivovarnickou his-
torii. Chmel se tu pěstoval na blízkých 
chmelnicích – v Plotištích, Lochenicích, 
na Slezském i Pražském Předměstí nebo 
ve Všestarech a dovážel se vařit za hradby 
města. Zvlášť v 15. a 16. století byla spotře-
ba piva tak velká, že místní vedla k vybu-
dování vlastní sladovny. Královský zlatavý 
mok byl velmi oblíbený široko daleko a vy-
vážel se do Kutné Hory, Kolína, Nymburka 
i do Polska. Městský pivovar začali v Hrad-
ci stavět v roce 1844 a provoz zahájil o tři 
roky později. Výrobu piva značně zbrzdi-
la první světová válka, pověstnou smrtí-
cí ránu však zažil v devadesátých letech, 
kdy byl i přes odpor Hradečáků uzavřen, 
budova chátrala a nové využití získala až 
rekonstrukcí pro potřeby Krajského úřa-
du Královéhradeckého kraje. Ze všech piv, 
které hradecké pivovarnictví dalo trhu, 
jsou nejslavnějšími Hradecký Lev a Votrok. 
Právě druhý jmenovaný se teď podle tra-
diční receptury vaří v pivovaru v Havlíčko-
vě Brodě. 

PARDUBICE
Za úspěšnou pivovarnickou tradicí v sou-
sedních Pardubicích stojí Vilém z Pern-
štejna. Pivo se sice ve městě vařilo už od 
14. století, teprve s příchodem Pernštejna 
v 16. století však zažívalo svůj pravý roz-
mach. Tehdy existovaly ve městě a okolí 
čtyři významné pivovary – městský, obec-
ní, zámecký a farní. V době průmyslové 

revoluce zažily Pardubice bouřlivý roz-
voj, který vyústil mimo jiné i ve výstavbu 
jednoho z nejmodernějších pivovarů ve 
východních Čechách té doby. Svou čin-
nost zahájil v roce 1872 a jeho produkci 
neutlumily ani války. Zlatavý mok se v něm 
na rozdíl od Hradce vaří dodnes a hrdě se 
hlásí k místu svého založení, důkazem bu-
diž značky jednotlivých piv – třeba Taxis 
nebo Pernštejn. 

TRUTNOV
Várečné právo získalo tohle podkrkonoš-
ské město už v roce 1260, otevření měst-
ského pivovaru se pak dočkalo v roce 1562. 
Zřejmě navěky už bude spojen především 
s posledním československým preziden-
tem Václavem Havlem, který právě zde 
za normalizace pracoval, tehdy ještě jako 
chalupář z nedalekého Hrádečku. Inspiro-
ván právě trutnovským pivovarem posléze 
napsal divadelní hru Audience. Přestože 
pivovar několikrát vyhořel, dodnes pro-
dukuje. V současnosti je to pět druhů piv, 
z čehož nejikoničtější je bezesporu Krako-
noš. Oblíbený je i čtrnáctistupňový spe-
ciál, který se dostává na pulty o Vánocích 
a Velikonocích.  

LITOMYŠL 
Zámecký pivovar v Litomyšli spatřil světlo 
světa třináct let po dostavbě samotného 
zámku za vlády Pernštejnů v roce 1585. 
Stejně jako zbytek zámeckých budov byl 
pokryt sgrafitovou malbou a následně na 
příkaz Jiřího Josefa Valdštejna překryt 
maltou – ta je dnes částečně opět obno-
vena. Přestože pivovar již na zámku ne-
funguje, vařit pivo se tu přestalo v roce 
1953, i tak stojí za to jeho budovu navští-
vit. V roce 1824 se tu totiž narodil věhlasný 
hudební skladatel Bedřich Smetana jako 
prvorozený syn místního sládka. 

MALÁ ÚPA 
Pivovar Trauntenberk – pivo horalů. Pří-
běh tohoto krkonošského minipivovaru 
se začal psát teprve nedávno, konkrét-
ně v roce 2015. O to obdivuhodnější ale 
je, jaký kus cesty k chuťovým pohárkům 
svých konzumentů už ušel. Možná to bude 
tím, že na jeho vznik přispěli místní bou-
daři, obec i lyžařský areál, o pivo se hezky 
starají a mají ho prostě „v srdci“. Najdete 
ho v prostorách bývalé Tippeltovy boudy, 
později známé jako hotel Družba. Rádi vás 

přivítají na zážitkové exkurzi, tak se při 
svých letních toulkách po kraji nezapo-
meňte zastavit. 

LUČNÍ BOUDA
Pro tohle pivo se musíte doslova vyškrábat! 
Pivovar Paroháč totiž sídlí na Luční boudě, 
Sněžku má v zádech a jedná se o nejvýše 
položený pivovar v zemi. K vaření místní-
ho piva se používá voda z pramene Bílé-
ho Labe a ochutnat můžete hned několik 
druhů. Na své si přijde každý – milovníci 
klasického světlého či polotmavého ležá-
ku, mají tu ale i tmavý a pšeničný speciál. 
Stejně jako v Malé Úpě i tady je možné pi-
vovar navštívit a degustovat. Nicméně vše-
ho s mírou, do Pece pod Sněžkou to máte 
sedm a půl kilometru!

(red) 

Létoléto 2020 



Léto, 
jak má být
Léto ve srovnání s ostatními ročními obdobími sice nevyniká přemírou 
lidových zvyků, obyčejů a tradic, přesto ty, které dělaly léto létem, mají 
dodnes svůj půvab a tajemství. A proč jich není tolik? Důvod je nasnadě 
– naši předkové měli právě v této době nejvíc napilno, protože venkovský 
rok v hospodářství se blížil svému vrcholu v podobě sklizně úrody. Ačkoliv 
většinu letních tradic vzal téměř nenávratně čas, připomínejme si je a slav-
me i s nimi léto! 
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LETNICE A JÍZDA KRÁLŮ

Na samý práh léta, mezi 10. květen a 13. čer-
ven, připadá slavení letnic neboli svatoduš-
ních svátků. Ačkoliv má svůj původ v židov-
ství, v našich zemích se tento svátek ustavil 
jako křesťanský. Slaví se 50 dnů po Veliko-
nocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. 
Letos svátek počínajícího léta připadl na ne-
děli 31. května, která se tak stala Svatodušní 
nedělí. Dalším slavným dnem je Svatodušní 
pondělí a celé období uzavírá svátek Boží-
ho Těla, kterým tak letnice končí. Se svato-
dušními svátky se pojí v lidové tradici i řada 
pranostik. Tak třeba: „O svatém Duše choď 
ještě v kožiše“, „Svatý Duch přinese pytel 
much“, „Prší-li na Svatého Ducha, jsou kle-
pána žita“, „Pohoda na svatodušní pondělí 
slibuje úrodu“, ovšem také „Když prší v pon-
dělí svatodušní, bude zkáza na sena“. 

Letnice byly spojeny s celou řadou zvyků. 
Jedním z nich byla střelba ku ptáku – stří-
lení na tyč, na jejímž konci byl upevněn 
původně živý pták, později jeho atrapa. Ví-
tězem se stal ten, kdo z tyče sestřelil po-
slední kousek ptáka. Dalším zvykem byla 
veselá obchůzka chlapců zvaná zpěv vod-
ního ptáka. Hoši si ze svého středu vybrali 
jednoho, který představoval vodního ptáka, 
a pak společně chodili po vsi, zpívali, tropili 
žerty a dostávali výslužku. 

O těchhle zvycích jste patrně dosud nesly-
šeli, ale jednu tradici spojenou s letnicemi 
určitě znáte, ačkoliv se do dnešních dnů 
zachovala vlastně jen na Slovácku a Hanác-
ku. Králenské slavnosti, rozšířené po celé 
Evropě a konané ve snaze zajistit bohatou 
úrodu, byly součástí letnic od dávných dob 
a často nějak souvisely s honem na krále či 
přímo jeho stínáním, což je někdy vysvět-
lováno jako symbolické zabití ducha vege-
tace, který se tak mohl znovu zrodit. Krá-
lenské slavnosti na přelomu 19. a 20. století 
z Čech vymizely, ovšem na Moravě se slaví 
dodnes. Jejich zvláštní formou je jízda krá-
lů, originální lidový obyčej, který se připo-
míná v řadě obcí, ačkoliv tou nejslavnější 
z nich je Vlčnov.

STUDÁNKO RUBÍNKO

Zvláštními králenskými slavnostmi byly 
královničky, jejichž obchůzka o svatoduš-
ní neděli dávala všem navštíveným stave-
ním naději v dobrý a úspěšný rok. Jak to 
probíhalo? Dívky oděné v bílém vybraly ze 
svého středu královnu, která byla vede-
na pod baldachýnem. Průvod děvčat ob-
cházel vesnici, tančil, zpíval a především 
rozdával posvěcené ratolesti zimostrázu, 
břízy, brčálu, lípy, pivoněk, růže, jetele či 
mateřídoušky. 

Stejně jako obchůzka královniček měla 
sloužit jako přímluva za bohatou úrodu, 
vztahoval se také další letnicový obřad 
k prosbám o úrodný rok. Někde jej prová-
děly na svých pochůzkách právě královnič-
ky, jinde šlo o zvláštní slavnost. Symbolické 
otvírání studánek bylo nejen jejich čistě 
praktickým vyčištěním po zimě, ale přede-
vším rituálem uctívajícím vodu jako doslo-
va zázračný pramen života. Smyslem bylo 
zajistit pro celý rok déšť a dostatek vláhy, 
bez níž není úrody. Vodám ze studánek 
byla ostatně často přikládána léčivá moc, 
mnohé prameny byly proto navštěvovány 
nemocnými a jako vděk za jejich zázraky 
často vyrůstaly u studánek kapličky nebo 
boží muka. A často nebylo potřeba ani zá-
zračných účinků, stačil jen obyčejný vděk 
za vodu. 

Když v červenci 1938 hudební skladatel 
Bohuslav Martinů navštívil obřad otvírání 
studánek ve Třech Studních na Vysočině, 
zanechalo to v něm silný dojem. Možná 
podobně silný jako láska k jeho žačce Ví-
tězslavě Kaprálové, mladičké hudební skla-
datelce a dirigentce, u níž tam tehdy pobý-
val. Její smrt o dva roky později jej hluboce 
zasáhla a určitě na ni myslel, když v roce 
1955 zhudebňoval báseň Miloslava Bureše 
„Píseň o studánce Rubínce“, napsanou prá-
vě podle tradičního obřadu konaného ve 
Třech Studních. Martinů ji částečně zkrá-
til a vznikla tak kantáta Otvírání studánek, 
jedno z jeho nejslavnějších děl.

„Nejedna studánka malá

se o pramínek bála,

aby nezapadl do kalu,

do bahna a do kamení,

tak jako člověk do soužení,

ani trochu vláhy

by v ní nezbylo.

Vždyť každá studánka v lese

na hladině nebe nese,

kdyby jí nebylo,

o zem by se rozbilo.

I kdyby byla nepatrná tak,

že by pod křídla si schoval ji pták

a zaneslo ji bláto nebo listí, nebo listí.

V každém kraji je to jiné,

ale u nás na Vysočině

děti z jara studánky vždy čistí.“

Létoléto 2020 



62

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

Svatojánská noc slavená v předvečer 24. 
června, tedy svátku sv. Jana Křtitele, byla 
oslavou letního slunovratu. Odedávna byla 
časem plným magie a kouzel. Na kopcích 
se stavěly hranice z devíti druhů dřeva, 
mezi nimiž převládalo jedlové. Kolem ohňů 
se nejen tančilo, ale také se přes ně ská-
kalo – kdo přes oheň symbolizující slunce 
přeskočil, měl být dlouho živ a zdráv, stejně 
tak věnce házené přes oheň se uschovávaly 
a během roku sloužily k ochraně domů při 
bouřkách nebo při léčení nemocného do-
bytka. Ještě magičtější moc má pak svato-
jánské býlí, tedy kytice vázaná z devíti kvě-
tin. Přesné složení se kraj od kraje měnilo, 
ale téměř vždy základ tvořila mateřídouška, 
kterou provázely třeba bylina svatého Jana 
(třezalka tečkovaná), svatého Jana černo-
bejl (pelyněk černobýl), svatého Jana bylina 
(pelyněk pravý), kadeř svatojánská (komo-
nice lékařská), svatojánské zelí (rozchodník 
prudký), svatojánská kytka (kopretina bílá), 
modráček (chrpa polní), slzičky Panny Ma-
rie (hvozdík kartouzek), verbena (sporýš 
lékařský) nebo vlčí ocas (blín). 

A proč vázat tyhle květiny dohromady 
právě v tuhle noc? Mají totiž největší sílu, 
kdežto s každým dalším dnem ji ztrácejí. 
Květinami se nejen zdobilo stavení, ale také 
se používaly k rituální ochraně a očištění, 
nebo se z nich věštilo – samozřejmě, že 
hlavně vdavekchtivým děvčatům. Když už 
o svatojánské noci vyrazíte trhat vzácné 
býlí, vyplatí se mít oči otevřené, protože je 
blízko další květinový zázrak – zlaté kapra-
dí. Podle lidové pověry totiž jen jedinkrát 
za rok, právě o svatojánské půlnoci rozkvé-
tá kapradí zlatým květem a má zázračnou 
moc. 

Učitel a národopisec F. V. Vykoukal (1857 
– 1933) o zlatém kapradí píše: „Květ jeho 
skvěje se jako ryzí zlato a má moc kouzel-
nou. Kdo má květ z kapradí, porozumí na-
příklad řeči zvířecí, má ve všem štěstí a bez 
všelijakých jiných prostředků čarodějných 
může se zhostiti všech pozemských pokladů. 
Avšak není snadno květu toho nabýti. V Če-
chách nejsnáze se ho dostane čisté panně, 
která, když jen v pravý okamžik prostře bílý 
šátek pod kapradí, ryzí zlato naň napadá. 
Trhati se květ ten nesmí, nýbrž toliko se-
třásti a přitom ani nehlesnouti. Jiný musí 
prostříti bílou roušku, jíž se kalich při mši 
zakrývá; při tom učiní kolem sebe kruh hůl-
kou jeřábovou a zapálí hromničku. Avšak 
květu hlídají čerti, chtějíce se ho zmocniti, 
jakmile se zaleskne – a ti spustí na odváž-
ného člověka všemožné hrůzy: vichr skučí 

Létoléto 2020 
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a lomcuje stromy, hrom burácí, blesky se 
křižují, slyšeti děsné výkřiky, ba objeví se 
sám ďábel – a člověk při tom všem nesmí 
vykročiti z naznačeného kruhu, ba nesmí se 
ani ohlédnouti.“

DO ŽNÍ
Když pole zezlátla čarovným sluncem ve 
zralých klasech obilí, nastal pro naše před-
ky čas sklizně. Čas sklidit, co zaseli a o co 
je mělo sytit po celý nadcházející rok. Žně 
obvykle začínaly 13. července, tedy na svá-
tek svaté Markéty, patronky plodnosti, ale 
často se jejich začátek lišil podle polohy 
pole. Vlastně i dnes probíhají od června do 
září, v závislosti nejen na poloze, ale také 
na typu sklízené plodiny, protože se kromě 
obilí sklízí také brambory nebo různé lus-
koviny.

Ty pravé žně máme ale spojené právě s obi-
lím, vždyť i nejznámější pranostika s nimi 
spojená praví: „Svatá Markyta hodila srp 
do žita.“ Při samotných žních nebylo na zá-

bavu pomyšlení, protože úroda musela co 
nejdřív pod střechu, o to větší ale byla ra-
dost, když se to povedlo, a tím veselejší byly 
tradiční oslavy – dožínky. Ty byly časem 
všeobecné radosti, tance, zpěvu, slavnost-
ních průvodů a oslavy letošní úrody obilí 
i její úspěšné sklizně. Někde se jim říkalo 
obžínky, ožínky, dožitá, dožatá či žnivuvka. 
Byly jednak oslavou radosti z nabytých zá-
sob, ale také poděkováním za úrodu. 

Z posledních klasů obilí se upletl dožínkový 
věnec, který ženci předávali hospodáři. Ne-
překvapí, že jeho kulatý tvar byl už u sta-
rých Slovanů symbolem věčného koloběhu 
života a přírody. Věnec se pak ve stavení 
uchovával až do Vánoc, mnohdy až do jar-
ní setby, byla mu totiž přisuzována síla za-
chovat zdraví, štěstí a přízeň bohů. Podoba 
s dnešním adventním věncem není čistě 
náhodná. A na Pardubicku se mu dokonce 
říkalo dožínkové slunce. A nejen věnec byl 
vázán z posledního obilí. Svou tradici měl 
také poslední snop zvaný baba, stará nebo 
nevěsta, který byl ustrojen do ženských 

šatů a na statku předán hospodáři.

Ostatně dožínky vyžadovaly přípravu, 
a proto věnec dívky mnohdy pletly už tý-
den předem. Do věnce se často zaplétaly 
i sladkosti, ovoce nebo koláče. S věncem 
pak dívky doprovázely poslední vůz s po-
sledním snopem z pole až na statek hos-
podáře. Věnec nesla ta nejpracovitější 
a nejupovídanější z nich, ostatní nesly vět-
šinou ověnčené hrábě. Nedílnou součástí 
průvodů byly i živé snopy, představované 
dvěma mládenci a dvěma děvčaty v oděvu 
pošitém slámou a s hlavami ozdobenými 
věncem z obilí. Před vraty hospodáře se 
průvod zastavil a dívka nesoucí věnec vo-
lala: „Paní mámo zlatá, otvírejte vrata, nese-
me vám věnec ze samého zlata.“ Nato vyšel 
hospodář se ženou, vyslechli si dožínkové 
přání, chasu obdarovali penězi a pohoště-
ním. Hospodyně na Hradecku na ten den 
pekly mílové buchty – dvě velké buchty na 
jednom pekáči.

Emil Stelinger
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Zveme Vás do klubu…

Clubu!

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

O co jde? Quartier Club:

sdružuje inzerenty, partnery a přátele 
Quartier magazínu,
sbližuje je a pomáhá jejich vzájemnému 
partnerství,
pořádá pro ně setkání a zajímavé akce.

v období 1. 6. 2018 - 31. 5. 2019
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V červnu do Francie, o měsíc později do 
Itálie a srpen ve znamení chutí a vůní Špa-
nělského království. Tak by se dala jednou 
větou shrnout velkolepá gastronomická 
„tour“, na kterou toto léto lákají v králové-
hradeckém Aquariu. 

Že si na své přijdou i opravdoví gurmáni, 
dokazuje fakt, že se co týden až čtrnáct dní 
hlouběji věnují gastronomii různých regi-
onů dané země, a to jak prostřednictvím 
tematického menu, tak i nabídky vín. „Jako 
milovníky cestování a Středomoří nás samo-
zřejmě současná situace kolem pandemie za-
sáhla, říkali jsme si ale, že nebudeme smutnit 
a místo toho si to nádherné středomořské léto 
zkusíme co nejvíc navodit doma v Hradci. 

Moře vyčarovat neumíme, ale co se surovin 
a chutí týče, v tom se dokážeme přiblížit sto-
procentně,“ usmívá se majitel Aquaria Jiří 
Bodlák s tím, že podpořit neopakovatelnou 
jižanskou atmosféru chtějí i promítáním te-
matických fotografií na velkoplošné televizi, 
která v restauraci nově našla své místo. 

NA PODZIM ZA EXOTIKOU
Ať vás ale už dál nenapínáme, jaké oblasti 
Středomoří tedy letos budete moci v Ry-
bově ulici „poválet na jazyku“? Červen patří 
Francii – chutím Alsaska, Burgundska a Pro-
vensálska. V červenci se kulinářské cesto-
vání přesune do Itálie, konkrétně budete 

moci ochutnat a přivonět k Římu, Palermu 
nebo Cagliari. Závěru léta bude dominovat 
Španělsko s chutěmi Andalusie, Valencie či 
Katalánska. „Od Choucroute přes Caponatu 
až po Crema Catalana – věřím, že si u nás 
najde to své každý nadšenec do středomořské 
kuchyně,“ doplňuje Jiří Bodlák. 

Pokud ale přece jen ne a ve finále byste za-
toužili po větší dávce exotiky, prozradíme, 
že se na podzim chystá ještě jedno gastro-
putování - tentokrát napříč Afrikou. Budete 
za ním sice muset trošku popojet, konkrét-
ně do Safari pivovaru ve Dvoře Králové, věz-
te ale, že to bude stát za to!

Michaela Zumrová

Léto

• ČERVEN – FRANCIE 

1. – 7. 6. Štrasburk, Alsasko  
Choucroute

8. – 14. 6. Dijon, Burgundsko  
Hovězí po burgundsku 

15. – 28. 6. Marseille, Provensálsko 
Bouillabaisse, Ratatouille 

• ČERVENEC – ITÁLIE 

29. 6. – 5. 7. Řím, Lazio  
Bruschetta, Crostata, Pecorino 

6. – 12. 7. Palermo, Sicílie  
Caponata, Arancini

13. – 26. 7. Cagliari, Sardinie  
Fregola, Prosciutto 

• SRPEN – ŠPANĚLSKO

27. 7. – 9. 8. Malaga, Andalusie  
Jamón Serrano, Salmorejo 

10. – 16. 8. Valencie – Paella 

17. – 30. 8. Barcelona, Katalánsko  
Crema Catalana, Tapas 

Bojíte se, že letos budete cestovat tak maximálně prstem po mapě? Co takhle vzít na pořádný mezinárodní špacír své 
chuťové pohárky! Restaurace Aquarium v hradecké Rybově ulici vás tohle léto pozve do Itálie, Francie i Španělska. Tak 

co, připraveni vyrazit?

RESTAURACE AQUARIUM: 
Tour de Středomoří

léto 2020 



Celý život pracujete v oboru výpo-
četní techniky, tedy ve světě přístro-
jů, „tvrdých“ dat a technologií. Kde 
se vzala ta láska k úplnému opozitu 
– kreativitě výtvarného umění? 
Vnímám to jako svůj velký ventil, únik od 
starostí všedních dní. Je to koníček, kte-
rý přerostl v práci – milovanou práci. Za 
všechno přitom může můj dědeček, kte-
rý, když jsem byl ještě hodně malý, utekl 
před komunistickým režimem do Austrá-
lie, a mně po něm zůstaly viset v pokojíčku 
na zdi krásné obrazy. Takže už někdy od 
pěti let jsem zálibně koukal na díla Václa-

va Rabase a dalších malířských velikánů. 
Láska k umění mě od té doby neopustila, 
a jen co jsem začal vydělávat, zahořel jsem 
zároveň i pro sběratelství. 

Byl to váš sen, přetavit onen koní-
ček v práci, otevřít si vlastní galerii 
a dražit umění?
Řekl bych, že to vykrystalizovalo přiroze-
ně. Protože se v oboru pohybuji opravdu 
dlouho, sám sbírám a dražím, dospěl jsem 
k tomu, že široko daleko neexistuje aukční 
síň, která by mi stoprocentně vyhovovala. 
Chtěl jsem kvalitu, odpovídající servis a zá-

roveň kvůli tomu nemuset jezdit do Prahy 
nebo Brna. Hradec je nádherné město, já 
osobně jsem velký patriot a říkal jsem si, že 
přesně to by mu slušelo. V půlce roku 2015 
jsem se tedy odhodlal, zavolal kamarádovi, 
který do toho zainvestoval se mnou, a za-
čali jsme zjišťovat, co vše s sebou otevře-
ní takové aukční galerie nese. Než jsme si 
prošli celým byrokratickým martyriem, 
sehnali vhodné prostory, zprovoznili web 
a sehnali první obrazy, uplynulo půl roku. 
Úplně první aukci jsme uspořádali v říjnu 
2016 a od té doby se konají tři do roka, a to 
v lednu, květnu a v říjnu. 

FILIP RÝGL:

Láska k umění 
trvá celý život

Když ti něco chybí, vytvoř to. Přesně toho se chytil vášnivý sběratel a milovník umění Filip Rýgl z Hradce Králové 
a na jaře 2016 otevřel v srdci Salonu republiky uměleckou galerii a online aukční síň v jednom. Takovou, která místo 
kvantity sází na kvalitu, uspokojí i  tu nejnáročnější klientelu a zároveň není stovky kilometrů daleko. Nyní pořádá 
třikrát do roka sběrateli ostře sledované aukce a v mezičase pátrá po výtvarných skvostech u nás i v zahraničí. 
„Získat zvlášť cenné obrazy zabere klidně roky, nechávat si je do své soukromé sbírky si zakazuji,“ říká se smíchem 

spoluzakladatel Art Gallery R&K Filip Rýgl.
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Letos na podzim vás tedy čeká už 
třináctá v řadě. Sledujete ještě po-
řád s napětím, za kolik se jednotli-
vé obrazy vydraží nebo už je to pro 
vás rutina, která vás nechává ledově 
klidným? 
Je to pořád stejný adrenalin jako na za-
čátku. V každé aukci jsou dva nebo tři 
obrazy, které udělají i trojnásobek mé od-
hadní ceny. Když se sejde pár lidí, kteří 
o něj opravdu stojí, je to mnohdy zajímavá 
„přetahovaná“. To bude podle mě případ 
i mimořádně vzácného obrazu Antonína 
Chittussiho z roku 1887, který je součástí 
té nejbližší podzimní aukce. Je to velké lá-
kadlo a opravdový sběratelský klenot.

Podle čeho vybíráte obrazy, které se 
v aukci objeví? 
Mám hrubou představu, co si naše klien-
tela žádá, zároveň také sleduji aktuální 
trendy. Pak už je to velká alchymie závislá 
na nabídkách z různých pozůstalostí, ale 
i od sběratelů, kteří redukují či obměňu-
jí své sbírky. Snažím se, aby každá aukce 
byla dobře namíchaný koktejl, který bude 
chutnat jak věrným kupcům, tak i zájem-
cům, kteří k nám zavítají poprvé. Snažíme 
se, aby v každé aukci bylo tak do 150 po-
ložek včetně opravdu zajímavých kousků. 

Nestává se vám, že si pak ty nejzají-
mavější chcete nechat pro sebe? 
To jsem si zakázal. Je to těžké, ale jde to. 
Kdybych si je všechny nechal, co bych pak 
nabízel klientům? (smích) 

Říkáte, že sledujete trendy, kteří au-
toři se tedy momentálně těší největ-
ší sběratelské popularitě? 
To je složitá otázka, protože je to nesmírně 
individuální. Když pominu ryze komerč-
ní stránku věci, tak hodně oblíbení jsou 
tzv. „Mařákovci“. Jedná se o malíře, kteří 
byli žáky profesora Julia Mařáka, jenž na 
pražské Akademii výtvarných umění vedl 
krajinářskou třídu. V tomto segmentu se 
nám daří získávat hodně zajímavá a raná 
díla těchto autorů, která prodáváme za 
velice slušné ceny. Hodně totiž záleží, 
v jaké době dílo vzniklo, to se významně 
odráží na jeho hodnotě. Dám vám příklad 

na Františku Kavánovi – ten patří právě 
mezi „Mařákovce“. Jeho nejcennější malby 
vznikly před rokem 1900 a lehce po něm. 
V malém formátu má takový obraz cenu 
70 až 100 tisíc, avšak úplně totožný, jenže 
z třicátých let se prodává za 30 až 40 tisíc. 
Rozdíly jsou opravdu velké. 

Nemám vůbec představu, jak dlouho 
trvá takový skvost – třeba onoho jed-
noho „Mařákovce“ – získat?
Jsou to měsíce, někdy i léta. Mohl bych 
zmínit řadu děl, která jsem měl rozjedna-
ná třeba tři roky, a nakonec to vůbec ne-
dopadlo. Ty opravdu vzácné obrazy musí 
projít složitým historickým průzkumem, 
rozborem barev, rentgenují se, jsou po-
suzovány kunsthistoriky… Musí se zkrátka 
stoprocentně vyloučit, že nejde o falzum. 
A i když už se nějaký sběratel rozhodne ze 
své sbírky hodnotný obraz pustit, není ne-
obvyklé, že si to nakonec rozmyslí, proto-
že má k němu citový vztah. A já tomu úpl-
ně rozumím. Vždycky klientům říkám, že 
pokud to tak necítí, ať si ho nechají doma 
viset dál, když jim dělá radost. To je přece 
podstata celého sběratelství! 

Jsou Češi spíše sběratelé, nebo in-
vestoři? Není přece neobvyklé do vý-
tvarného umění ukládat peníze. 
Neobvyklé to není a dle mého názoru je to 
jedna z nejspolehlivějších forem investi-
ce. Pokud si vyberete dobře, může se vám 
nákup určitého díla v budoucnu násobně 
vrátit. Pořád ale platí, že většina lidí jsou 
umělečtí gurmáni, sběratelé, kteří draží 
z čiré lásky k umění. Obrazy si kupují, aby 
se jimi kochali, mnohdy už na předaukč-

ní výstavu jezdí s metrem, protože přesně 
vědí, kam si ho doma pověsí. (smích) Kupo-
divu to není ani záležitost výhradně star-
ších ročníků, setkávám se čím dál častěji 
se sběrateli, kterým je třicet, čtyřicet. 

Když to otočím – co když po něja-
kém podobně vášnivém sběrateli 
budu dědit a v pozůstalosti objevím 
obrazy, o nichž jako laik nic nevím? 
I v tom pomáháte?
V takových případech nabízíme bezplat-
né ohodnocení obrazů. Úplně nejlepší je 
na první dobrou zaslat fotografii obrazů – 
přední stranu, zadní a signaturu. Když je 
to na místě, zdarma se za vámi rozjedeme, 
abychom si obrazy prohlédli naživo a byli 
schopni je řádně ohodnotit. Bohužel pře-
kupnický trh bují ve velkém a je potřeba 
dát si velký pozor, abyste za své dědictví 
nakonec nedostali jen setinu ceny. Jak 
jsem již říkal, velmi záleží, v jaké fázi ma-
lířovy tvorby daný obraz vzniknul, rozdíly 
v ceně mohou být propastné a jako laik to 
nemáte šanci odhalit. Většinou sice mají 
lidé doma reprodukce, sběratelsky bez-
cenné věci, nicméně najde se pár případů, 
kdy objevíme opravdu hodnotné kous-
ky. Tehdy, i když je nový majitel nechce 
prodat, mám velkou radost, že jsem mohl 
přijet a vidět tu nádheru na vlastní oči. 
V ten moment se opět protíná práce s nej-
větším koníčkem a já mám zase tu samou 
radost jako pětiletý kluk, který obdivoval 
dědovy obrazy na zdi dětského pokoje. 

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík

„Snažím se, aby každá aukce 
byla dobře namíchaný koktejl, 

který bude chutnat všem.“

Antonín Chittussi, Lovětínský rybník, 45,5 cm x 65 cm, olej, plátno, 1887. 

Položka aukce říjen 2020
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Letošní koro-jaro se podepsalo i na 
plánech Českého rozhlasu Hradec 
Králové, museli jste přesunout dvě 
své prestižní akce - 75. narozeniny 
rozhlasu a slavnostní večer tradiční 
ankety Šarmantní osobnost. Jak moc 
adrenalinu vám to přidalo do žil?
Adrenalin rozhodně nechyběl, protože dub-
nový galavečer Šarmantní osobnost roku 
a květnový velký koncert na Masarykově 
náměstí k našim pětasedmdesátinám jsme 
dlouho připravovali a pozvání přijalo velké 
množství osobností. Začátkem března se 
vše změnilo a my jsme museli okamžitě rea-
govat a najít řešení, ať už se týkala hlasová-
ní v naší anketě nebo přesunutí termínů na 
podzim, i když i tady jsme věděli, že jdeme 
do nejistoty. 

Jak vůbec v době nouzového stavu 
fungovala studia Českého rozhlasu 
v Hradci a Pardubicích? Změnila se 
nějak vaše práce jakožto redaktorů – 
tedy změnila se určitě, ale prozradíte 
jak? 
Změnila se hodně. V redakci se vytvořily dva 
týmy po devíti lidech: ředitel nebo vedoucí 
programu, editor, produkční, tři moderátoři, 
dva zprávaři a technik. Tyto týmy se střída-
ly ve čtrnáctidenních intervalech a vysílaly 
od pěti do osmnácti hodin. Nesměli jsme se 
vzájemně potkat, přičemž v rozhlase byla 
samozřejmě zavedena veškerá bezpečnost-
ní opatření. Programové schéma jsme upra-
vili ve snaze co nejrychleji a nejpodrobněji 
informovat posluchače o všem, co souviselo 
s koronavirovou situací, přebírali jsme ně-
které důležité zpravodajské relace z Radio-
žurnálu, vytvořili nové kontaktní pořady, 
z terénu se hlásili kolegové z Centra zpravo-
dajství a naši publicisté. Řekla bych, že vysí-
lání bylo velmi akční, a myslím si, že rozhlas 
plnil svou veřejnoprávní úlohu na sto pro-

cent. K tomu všemu jsme stačili šít rozhla-
sové roušky, které jsme v soutěžích věnovali 
posluchačům. Byla to určitě velmi cenná ži-
votní zkušenost a myslím si, že v mnohém 
upevnila naše vzájemné vztahy. Nesmírně 
si cením pracovního nasazení všech kolegů.

Předpokládám ale, že své věrné poslu-
chače o plánované zážitky nepřipraví-
te, podařilo se domluvit nové termíny?
Naším novým stěžejním termínem je 24. lis-
topad. Měsíc před vánočními svátky bychom 
chtěli v Kongresovém centru Aldis v Hradci 
Králové oslavit nejen 75. výročí zahájení roz-
hlasového vysílání z východních Čech, ale 
také na galavečeru vyhlásit vítěze 24. roč-
níku rozhlasové ankety Šarmantní osobnost 
roku. 

To se jistě neobešlo bez velké vstříc-
nosti a pochopení na straně účinkují-
cích osobností. Odřekl vůbec někdo? 
Co se týká nového termínu, z herců už sta-
čili účast přislíbit Jan Přeučil a Eva Hruško-
vá, Simona Stašová a Markéta Hrubešová. 
Všichni, se kterými jsme mluvili, vyjádřili 
přání, že pokud to jen trochu půjde, rádi na 
naše oslavy a galavečer přijedou. Není to ale 
až tak jednoduché, protože ještě stále ne-
víme, jak bude situace na podzim vypadat, 
které akce budou moci proběhnout a kte-
ré ne. Omluvili se nám jen ti, kteří už mají 
na konec roku dlouhodobě naplánované 
a nasmlouvané koncerty, například hou-
slista Pavel Šporcl. Budeme se snažit, aby 
přijelo i co nejvíc osobností nominovaných 
na Šarmantní osobnost, kterým až do října 
mohou lidé posílat hlasy. V letošní desítce 
nejšarmantnějších nechybí Jiří Suchý, Te-
reza Kostková, Jiřina Bohdalová, Eva Hruš-
ková, Martin Šonka, Hana Zagorová, Marta 
Kubišová, Karel Voříšek, Markéta Hrubešová 
a Petr Kostka.

Na podzim nás tedy čeká slavnostní 
večer s vyhlášením výsledků anke-
ty Šarmantní osobnost navíc spojený 
s narozeninovým koncertem, to bude 
přece velký zážitek! 
Doufáme, že i letos se při přímém přeno-
su budou posluchači bavit. Pozvali jsme jak 
vítěze minulých ročníků, tak i letošní nomi-
nované a také osobnosti, které s hradeckým 
rozhlasem spolupracovaly a spolupracují. 
Samozřejmostí je rozhlasový Big band Gu-
stava Broma se sólisty, a pokud se nám to 
podaří, plánujeme i jedno velké hudební 
překvapení. Co ale už prozradit můžeme je, 
že slibovaný Den otevřených dveří se v ce-
lém Českém rozhlase uskuteční 19. září.

Emil Stelinger

Rozhlas míní, virus mění. I tak by se dala s jistou dávkou zjednodušení popsat čára, kterou přes plány Českého rozhla-
su Hadec Králové udělala jarní pandemie koronaviru. Co bylo v plánu? Oslava 75. narozenin hradeckého rozhlasu, gala-
večer tradiční rozhlasové ankety Šarmantní osobnost. Co se uskutečnilo? Nic. Co z toho vyplývá? Těšme se na podzim! 
„Není to jednoduché, protože ještě stále nevíme, jak bude situace na podzim vypadat. Doufáme ale, že se při přímém 
přenosu budou posluchači bavit,“ přeje si vedoucí programu Českého rozhlasu Hradec Králové Lada Klokočníková.

ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ & PARDUBICE: 
Dočkejme podzimu

Jana Štěpánková

Pavel Pafko

Kulturaléto 2020 
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Příběh marného 
hledání štěstí

Rok 2020. Rok, kdy mimo jiné uplynulo – 200 let od narození jedné z největších českých spisovatelek Boženy Něm-
cové. Ikona tuzemské literatury, odvážná buditelka, vlastenka, ale také žena mnoha protikladů, kterou zmítaly lidské 
vášně i vlastní nekonečná nespokojenost. Známe vůbec tvář české pětisetkoruny? „Život Němcové je plný mýtů. 
Otázkou je, jestli je to dobře nebo špatně,“ říká pedagog a dlouholetý ředitel Muzea Boženy Němcové Milan Horký.
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z 19. století. O tom, proč to tak je, může-
me dlouho spekulovat, ale vsadil bych si 
na to, že se Němcové stalo to, co mnoha 
jiným velkým osobnostem: odfiltrovaly se 
jejich negativní vlastnosti a zůstaly sochy. 
V určitý moment se na ty sochy nabalí 
neohrožení ochránci kultu, kteří budou 
onen jediný možný výklad bránit vlastním 
tělem, kvůli čemuž budou jakékoli pokusy 
o zlidštění těchto ikon zákonitě přijímané 
spíše negativně. Jenže to zase brání zají-
mavějšímu poznání těch osobností. Je to 
začarovaný kruh, ve kterém se točí právě 
i Božena Němcová. Ale zdaleka není sama. 
Potkalo to i Masaryka nebo Komenského, 
o kterých vesměs mnozí pořádně nic ne-
vědí, ale všichni o nich žvaní. Víte, vždyc-
ky jsem říkával, že Němcovou (a nejen ji) 
je potřeba představit jako člověka z masa 
a kostí. Když poznáte jakoukoli osobnost 
jako „normálního“ člověka, dojde vám, že 
navzdory tomu, že žil v úplně jiném sto-
letí, době nebo politickém uspořádání, ře-
šil totožné problémy jako dnes my. Občas 
přijdete i na to, že si ten život zkazil sám, 
což se mimo jiné „povedlo“ právě Němco-
vé. 

Když byste tedy měl z dnešního po-
hledu popsat její život, jaký by to byl 
příběh? 
Příběh marného hledání štěstí. Němcová 
v sobě měla bezpochyby spoustu energie, 
byla to extrovertka, vnímavá a empatic-
ká žena. Zároveň ale také emocionálně 
labilní. Z toho vyplývá její vlastní nespo-
kojenost se životem a věčně stěžování 
si, že věci nejsou tak, jak by si předsta-
vovala. Tohle ale krásně popisuje Arnošt 

Lustig ve svém výroku, že život není to, co 
chceme, ale to, co máme a vydržíme. Ona 
měla svým způsobem ohromné štěstí, že 
narazila na Josefa Němce, který byl velmi 
vzdělaný člověk. Byl to totiž právě on, kdo 
ji přivedl do národní společnosti. Kdyby ji 
bývali rodiče provdali za nějakého sedláka, 
silně pochybuji, že bychom o ní kdy slyšeli. 

Říká se, že za každým úspěšným mu-
žem hledej ženu. U Němcových to 
tedy bylo naopak? 
V tehdejší obrozenecké společnosti exis-
tovala velká poptávka po tom, aby se v ní 
objevila žena-spisovatelka a ukázala, jak 
je na tom český národ dobře co do lite-
rární tvorby i z hlediska něžného pohlaví. 
Spousta žen v tehdejší době se pokoušela 
psát. Situace byla dokonce tak tristní, že 
za některé spisovatelky psali jejich díla 
muži, přičemž ty dámy je pak vydávaly 
za vlastní. Teď si představte situaci, že se 
jedna taková žena-spisovatelka skutečně 
najde, a nejen, že umí psát, ona i dob-
ře vypadá! Božena jednoduše splňovala 
to, co si tehdejší doba žádala a jako bo-
nus dokázala podpořit mýtus, že české 
národní obrození vzniklo na venkově. To 
samozřejmě není pravda. Vzniklo v Praze 

Dvě dekády jste v České Skalici vedl 
muzeum, které se věnuje životu 
a dílu Boženy Němcové. Jaké to byly 
roky? 
Krásné a těžké zároveň. Krásné proto, že 
jsem se setkal se spoustou zajímavých 
témat, které dlouho vyvažovaly množství 
stresu, jenž s sebou muzejní práce přiná-
ší. Vést malé muzeum je nepřetržitý boj 
o přežití, protože vždycky existuje něco 
důležitějšího než ono téma, o kterém jste 
bytostně přesvědčena, že je ze všeho nej-
důležitější. Budu na to ale vzpomínat rád, 
je to kus života. Odchod jsem zvažoval rok 
a půl, než jsem našel odvahu a tuhle život-
ní kapitolu uzavřel.

Vzpomenete si ještě na první mo-
ment, kdy se vaše cesty propojily?
Na ten úplně první si nevzpomínám, ale 
možná to bude tím, že jsem rodák z Rati-
bořic a trošku se mi to „slévá“. Moje babič-
ka totiž žila ve stejném domě jako Božena 
Němcová. Vyrostl jsem v Babiččině údolí, 
běhal po stejných cestách a loukách jako 
Němcová. Možná si řeknete, že to pro mou 
práci muselo být úžasné, ale já to vnímal 
spíš jako nevýhodu. Myslím, že i kvůli tomu 
jsem na Boženu Němcovou nikdy nehleděl 
tím rozšířeným romantickým pohledem, 
což mnohým v mém okolí vadívalo.  

Máte na mysli obraz, který o Boženě 
vykreslil minulý režim, tedy Něm-
cová: obroditelka národa, zapřísáhlá 
vlastenka, trpitelka? 
Přidal bych ještě feministka. S tím se se-
tkávám poslední roky, a to je opravdu 
úsměvné. Je pravda, že mýtus o Němco-
vé je u nás hluboce zakořeněn a téměř se 
nemění. Souhlasím, že v sobě má část ko-
munistického výkladu, který je spojený se 
Zdeňkem Nejedlým - to je právě ta „Bože-
na trpitelka“. Ve skutečnosti bych ale jeho 
kořeny hledal ještě hlouběji v minulosti. 
To, co popisujete, je modifikace prvore-
publikového výkladu a dost možná i verze 

„Němcová byla ve 
správný čas na správném 

místě.“

Mgr. Milan Horký

• Vystudoval český jazyk, 
literaturu a historii na 
Západočeské univerzitě 
v Plzni. 

• V letech 1998 – 2019 vedl 
Muzeum Boženy Němcové 
v České Skalici. 

• Aktuálně učí na základní 
škole v Červeném Kostelci.

Božena Němcová (uprostřed) s dětmi
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hlásil se na místo, kde byl úředníků nedo-
statek - na slovensko-maďarské pomezí. 
Jenže si nemohl vybrat horší načasování. 
Psala se zrovna 50. léta 19. století, byl spá-
chán atentát na císaře a všichni úředníci 
museli projít tvrdou lustrací. Němcovi 
byl na to konto zastaven plat, protože se 
angažoval v revoluci v roce 1848 a od té 
doby to s nimi šlo z kopce. Rodina přišla 
o solidní příjem a Němcová už zarputile 
odmítala opustit Prahu. To byl ale v jejich 
manželství velký problém. Jakoby nestačily 
problémy, které jim přinášel rozdílný věk, 
povahy a zájmy. Vztah asi nevyhnutelně 
směřoval k rozpadu. 

A co zvěsti o domácím násilí? Josef 
Němec prý nešel pro ránu daleko…
Budu parafrázovat literárního historika 
Vladimíra Macuru, který říkal, že Josef 
Němec svoji ženu respektoval a do jisté 
míry i ctil, ale v určitém okamžiku mu pro-
stě došla trpělivost. On tušil, že je mu ne-
věrná, což je doložené z korespondence, 
přesto jí toho byl schopen hodně tolerovat 
a odpustit. Jenže čas od času pohár jeho 
trpělivosti přetekl. Třeba v momentech, 
kdy na tom byla rodina tak zle, že nemě-
la na jídlo a Božena byla schopná se o po-
slední peníze podělit s přáteli. Na rozdává-
ní peněz v takové situaci se dá samozřejmě 
dívat různě. Někdo by ji nazval dobrosr-
dečnou, jiný hloupou. Když už jsme u těch 
mýtů, poměrně silný je i mýtus Babiččina 
údolí. To, jak vypadá dnes, je umělý výtvor 
z 50. let 20. století. Je to skanzen. Češi však 
ochotně přijali mýtus Babičky a ztotožňují 
si údolí se životopisem Boženy Němcové. 
Existuje mezi nimi silná synergie. Něm-
cová vytváří mýtus Babiččina údolí a Ba-
biččino údolí zpětně posiluje mýtus Bože-
ny Němcové. Je to nerozlomitelné pouto 
a někdy je těžké vysvětlovat, že literární 
pravdivost není totéž co pravda. Někteří 
čtenáři pak mívají pocit, že byli podvede-
ni. Němcová však nebyla dokumentátorka, 
nýbrž výborná spisovatelka a stvořila ne-
zapomenutelný, autorský příběh. Do své 
mýtotvorné povídky vložila otisky skuteč-
ných osob a my jsme se s ní natolik ztotož-
nili, že nám to teď těžko někdo bude brát.

Nedá mi to nezeptat se hlouběji na 
otázku rodičů Boženy Němcové, 
protože jste osobně vedl tým, který 
v roce 2015 začal zkoumat její ostatky 
ve snaze to jednou provždy rozlousk-
nout. Projekt nakonec ztroskotal na 
penězích, nicméně myslíte si, že sku-
tečně není dcerou hraběnky Zaháň-
ské, jak se spekuluje? 
Náš výzkum měl dvě části, v té první jsme 

vím, jestli jste tu knihu někdy měla v ruce, 
ale to je něco jako učebnice mluvnice a čí-
tanka dohromady. Představte si to dnes, 
jela byste na misi do Iráku a mezi těch 
pár věcí, které u sebe můžete mít, si za-
balíte etymologický slovník. To už musíte 
být opravdu srdcař, to prostě neuděláte. 
A byl to právě Josef Němec, díky kterému 
se v městečku Polná, kam se přestěhovali, 
Božena setkala poprvé s českými knihami. 
Kdyby nepotkala jeho, tak by z ní s velkou 
pravděpodobností hraničící s jistotou ni-
kdy žádná vlastenka nebyla.  

Existuje ještě nějaký mýtus, na který 
jste v souvislosti s Boženou Němco-
vou během své kariéry narazil? 
Asi ten nejrozšířenější, který jí ale para-
doxně pomáhá udržet se v onom spole-
čenském diskurzu – je to ta známá vyprá-
věnka o jejím šlechtickém původu. Myslím 
si ale, že český národ to miluje. Lidi by 
byli tak rádi, kdyby manželka Němce byla 
Češka, ale s modrou krví! Částečným mý-
tem je i často zmiňovaný těžký život, který 
vedla a který údajně pramenil z nepovede-
ného manželství a mimo jiné i častého stě-
hování z místa na místo. Ani jedno není tak 
úplně černobílé. Němcovi jako rodina měli 
našlápnuto k tomu, aby se měli relativně 
dobře. Němec měl před sebou slibnou 
kariéru, protože byl vzdělaný a pracovitý. 
Nicméně to mělo i svá negativa. Když jste 
v té době jako úředník chtěla lepší místo, 
a tedy i lepší plat, musela jste se za ním 
přestěhovat. Druhým důvodem častých 
přesunů byla protikorupční prevence. Jak-
mile totiž někde zůstáváte dlouho, tvoříte 
si vazby a stáváte se uplatitelná. Pár let to 
nějakým způsobem zvládali, než se Němec 
rozhodl svůj kariérní růst urychlit, a při-

v relativně úzké skupině intelektuálů, kteří 
mezi sebou nezřídka mluvili německy. Oni 
však potřebovali podpořit narativ vnitřní 
síly českého národa, který vstal z popela. 
A hle – máme tu Babičku – prostou Češku 
z venkovského údolí, která v procházkách 
mezi splavem a mlýnem konstituuje český 
národ. Vypráví své vnučce staré české po-
věsti, pořekadla, pranostiky,… to je přeci 
ideální! Abych to shrnul, Božena Němco-
vá byla ve správný čas na správném místě 
a jako bonus ještě se správnou výbavou. 
A byla to velká náhoda, protože ten, kdo 
byl skutečně tím prvním vlastencem v ro-
dině, nebyla Božena ani její rodiče a vel-
mi pochybuji o tom, že její babička, která 
prožila většinu života v německojazyč-
ném prostředí a není jisté, zda uměla číst 
a psát. Tím prvním vlastencem byl Josef 
Němec.   

Faktem je, že ho učily ikony české-
ho národního obrození – Václav Kli-
ment Klicpera nebo Josef Jungmann. 
Z pramenů víme, že když později naruko-
val do armády a odjel s vojáky do Itálie, od-
mítl přísahat věrnost císaři německy a dal 
přednost češtině. Něco pravdy podle mě 
bude i na historce, že si s sebou zabalil do 
tornistry Jungmannovu Slovesnost. Ne-

„Tradice není 
uctívání popela, 

ale udržování ohně.“

Rudrův mlýn v Babiččině údolí. Foto: Jan Špelda
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ověřovali vůbec pravost vzorků DNA, které 
se dochovaly. V muzeu totiž existují vlasy 
Johanna Pankla, tedy otce Boženy Němco-
vé, a Hynka Němce, jejího předčasně ze-
snulého syna. Vlasy ale bohužel nenesou 
dostatečný genetický materiál. Když zjiš-
ťujete genetickou příbuznost, potřebujete 
tzv. jadernou DNA, ale vlasy jsou mrtvá 
hmota, v nich se dá najít maximálně mi-
tochondriální DNA, která se dědí z matky 
na dítě – podotýkám, že nikoli na dceru, 
ale na dítě. V muzeích leží spousta pod-
vrhů, a tak jsme si chtěli ověřit, jestli vlasy 
Hynka a Boženy mají stejnou DNA. Zjistili 

Kultura

jsme, že mají, nicméně to pro veřejnost ani 
média nebylo pochopitelně příliš atraktiv-
ní. (smích) Druhou fází mohlo být nikoli 
hledání, ale vylučování případných hypo-
tetických rodičů, což v našem případě byla 
především větev Bironů - u nás známých 
jako Zaháňských. Není to tak, že by vý-
zkum skončil. Zarazil se na penězích, ale 
náš tým stále existuje, byť v jakémsi hiber-
načním režimu. Stále máme platné povo-
lení získat genetický materiál té nejčastěji 
zmiňované rodiny a porovnat jej. Nemůžu 
tedy vyloučit, že i když už v muzeu ne-
pracuji, nezazvoní mi jednoho dne telefon 

a já nevyrazím s kolegy zkoumat. Chce 
to trpělivost. Nicméně zpět k vaší otázce 
- s vysokou pravděpodobností to dopad-
ne tak, že příbuznost vyloučíme. Dokládá 
to velmi výmluvně jeden z dopisů Boženy 
Němcové synu Karlovi, který je datován 5. 
2. 1860 a kde je doslova psáno: „Milý Karle! 
Jestli pak si zpomněl že včera byl můj den 
narození? Je mi 40 let; už mne nebudete tak 
dlouho mít jako jste mne měli!“ To zname-
ná, že i když se v méně hodnotné literatu-
ře často dočtete, že sama Božena si nebyla 
jistá přesným dnem svých narozenin, to-
hle je důkaz, že věřila datu 4. 2. 1820. Jak 
už jsem ale řekl, je otázkou, zda to není 
dobře, že tento mýtus stále žije. Říká se, že 
tradice není uctívání popela, ale udržování 
ohně, a tak jestli Boženě vlastně nedělá-
me medvědí službu tím, že se zaměřujeme 
hlavně na ten popel. 

S Boženou Němcovou jste pomyslně 
strávil podobnou dobu jako její vlast-
ní manžel. Jak jste se s ní po všech 
těch letech nakonec rozžehnal? 
Já jsem se vlastně nerozžehnal. Osobně se 
tématu stále věnuji. Sice pro mě skonči-
la práce v muzeu, ale to téma ne. Ostat-
ně, měl jsem velké plány! Mou ambicí 
bylo představit Němcovou jako osobnost 
z masa a kostí se všemi jejími přednost-
mi i chybami, protože si myslím, že jenom 
taková osobnost může zaujmout a být 
„opravdová“. Než jsem odešel, pracoval 
jsem na novém konceptu expozice, kte-
rá se měla narativním způsobem věnovat 
pohledu na Boženu Němcovou skrze opo-
vážlivou otázku, co je to štěstí. V Babičce 
se slovo štěstí objevuje mnohokrát, a když 
ji čtete, vizualizujete si starou, životem 
strhanou ženu, která je ale optimistická, 
které její těžký život paradoxně nalil do žil 
velkou moudrost a spokojenost. Kdo z nás 
může říct, že je v životě skutečně šťast-
ný? Mým cílem tedy bylo představit Bo-
ženu takovou, jaká byla, skrze problémy, 
které prožívá každý z nás. Skrze otázky 
spokojenosti, štěstí, seberealizace. Jedi-
ně prostřednictvím tohoto poznání totiž 
můžeme příběh Němcové vyprávět a oheň 
udržet. Jinak tu zůstane jen popel. Víte, že 
desítky let v Českém Dubu existovalo Pod-
ještědské muzeum Karoliny Světlé? Krátce 
po listopadu 1989 z názvu jméno spisova-
telky zmizelo. Něčeho podobného bych 
se v případě Němcové dočkal nerad. A tak 
protože už se jí věnuji takovou dobu, do-
šel jsem k tomu, že už si ji nechám. (smích) 

Michaela Zumrová 
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JE TO HOLKA!

Někdejší česká reprezentantka v běhu na 
lyžích a bronzová medailistka z mistrovství 
Evropy v maratonském běhu Eva Vrabcová 
Nývltová porodila koncem dubna holčičku. 
Dcera Adéla je pro rodačku z Trutnova prv-
ním dítětem a v době přísných koronaviro-
vých restrikcí potěšila zpráva o jejím naro-
zení dvojnásob nejen sportovní fanoušky. 
Ze srdce gratulujeme!

NADĚJE PRO RUDNÍK
Zdevastované budově bývalého pivovaru 
v Rudníku na Trutnovsku svítá naděje na 
záchranu. Památka v současné době připo-
míná spíš ruinu, už na jaře tu ovšem zača-
ly první záchranné práce na střeše objektu 
a do budoucna by se měl areál proměnit 
v živé „městečko“ s luxusními apartmány, 
obchody nebo bazénem.

KOPAL SEPTIK, NAŠEL POKLAD

Na dvě stě stříbrných mincí ze 17. století 
objevil překvapený Ladislav Frémut z Bě-
lečka na Hradecku při rozhrnování hlíny 
z výkopu na septik. Nečekaný nález na své 
zahradě oznámil archeologům z Východo-
českého muzea v Pardubicích, kteří na mís-
tě objevili krejcary, tříkrejcary, šestikrejca-
ry a patnáctikrejcary ražené mezi lety 1670 
až 1700.

TADY ČECHY, TADY MORAVA
Vtipálci ze Svitavska pobavili v květnu ce-
lou republiku. Na hlavních tazích ze Svitav 
na Poličku a Litomyšl vyznačili bílou barvou 
českomoravskou hranici. A to tak perfektně, 
že by se za ni nemuseli stydět ani zkušení 
silničáři. Ti však o podobné akce neměli 
dopředu ani ponětí, proto hrozí, že stejně 
rychle, jak se nová hranice objevila, i zmizí. 

APLIKACE UNIVERZITA 

Univerzita Hradec Králové se pyšní zbrusu 
novou aplikací pro vysokoškoláky. Vyvinuli 
ji tři její studenti a je to univerzitní „must 
have“ s příznačným názvem – jednoduše 
Univerzita. Studenti díky ní zjistí harmono-
gram studia, rozvrh hodin, popis budov či 
seznam místností. Aplikace také sama ode-
sílá upozornění v případech změn ve výuce 
nebo vypsání nového termínu zkoušky.

JSME SI ZASE O KUS BLÍŽ
Na finální propojení obou východočeských 
metropolí celistvou „asfaltkou“ čekají cyklisté 
jako na smilování a nyní to vypadá, že jsou mu 
zase o kousek blíž. Do dvou let by měly totiž 
stát další dva významné úseky, a to konkrétně 
z Vysoké nad Labem do Opatovic nad Labem 
a z Dříteče do Němčic – až pod hrad Kuně-
tická hora.

Jaro (karanténě vzdor) na události přece jen pestré bylo! 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 
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Tohle bylo jaro?! 

ROUŠKA PADÁ   

Z automatu vám někdy vypadne káva, jindy 
plechovka osvěžujícího pití… no a z jedno-
ho takového v Hradci Králové začaly pa-
dat během karantény roušky. Postarala se 
o něj obecně prospěšná společnost Skok 
do života, která svou chráněnou dílnu 
Ladílnu zapojila do šití roušek a distribu-
ovala je mimo jiné právě prostřednictvím 
rouškomatu umístěného v centru města. 
Jen za prvních osm dnů se jich tu prodala 
rovná tisícovka.

Kultura

KONCERT BUDE!

Když nemůžou přijít diváci do filharmo-
nie, musí jít filharmonie za nimi! Hradecká 
filharmonie se tak připojila k řadě dalších 
domácích i světových orchestrů, které se 
v čase nedobrovolné pauzy vydaly svým 
posluchačům vstříc. Celkem sedm kon-
certů odehraných na mistrovské varhany 
v hradeckém sálu a přenášených on-line tak 
potěšilo publikum doma či kdekoliv jinde. 
S koncem karantény sice varhanní koncerty 
skončily, ale filharmonici začali pro změnu 
vystupovat na netradičních místech – na 
ochozu Bílé věže, na balkoně staré radnice 
či na terase Galerie moderního umění. 

Letošní koro-jaro překvapilo. A to doslova každého – nejenže se nekonaly jarní výlety, z plánovaných akcí se nekonalo 
nic. Jenže stejně jako překvapilo jaro, spolu s ním i řada firem a kulturních i veřejných institucí. A to moc pozitivně! 

Ohlédněte se spolu s námi, jak jsme nucenou karanténu využili ve východních Čechách.

léto 2020 
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ROUŠKY PRO CHRUDIM  

Branou chrudimské Evony se za normál-
ních okolností expedují dodávky spodního 
prádla, punčoch či textilu, ovšem boj s ko-
ronavirem přinesl změnu i do zdejších hal. 
Vedení i zaměstnanci se rozhodli pomoct 
svému domovskému městu a vyhlásili hned 
17. března záměr ušít zdarma tolik roušek, 
aby se dostalo na každého Chrudimáka. 
To přitom představuje víc než dvacet tisíc 
roušek. Evona tak byla jednou z prvních fi-
rem, které se vydaly na pomoc potřebným.

DOMÁCÍ KINO    

A nemohlo se nejen do filharmonie nebo 
divadla, ale ani do kina. Většina kin pro-
stě zavřela, ovšem ne tak hradecké BIO 
Central, které přišlo s projektem Moje 
kino LIVE. Bylo to prosté: stačilo si na 
webu v programu kina vybrat film, koupit 
vstupenku a počkat na okamžik, kdy vám 
pár minut před začátkem vysílání přišel 
webový odkaz. Bonusem pak byl společ-
ný chat všech diváků pro sdílení dojmů 
z filmu.

ŠEST STATEČNÝCH  

Kdo jiný se měl přidat do boje s novým ne-
přítelem, jehož lze uvěznit ve zkumavce, 
než vědci z Fakulty chemicko-technolo-
gické Univerzity Pardubice. Konkrétně 
tedy vědkyně. Bylo jich šest, které se ne-
ohroženě pustily do analýz vzorků na ko-
ronavirus. Zázemí jim poskytly unikátní, 
speciálně vybavené univerzitní laboratoře, 
které fungují ve zvláštním režimu vyššího 
stupně biologického zabezpečení. Denně 
zvládly prověřit řádově desítky vzorků. 

Kultura

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

SUV značky Renault
Renault CAPTUR
Nový

Renault doporučuje  , seznamka365.renault.cz

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

FRANCE CAR  Hradec Králové - Pardubice  francecar.cz

inzerce
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pracuje se studentkami, zatímco já ve firmě 
zodpovídám za provozní a administrativní 
stránku včetně všech účetních procesů.
LK: Kdybych to měla shrnout jednou vě-
tou: fungujeme v harmonickém souladu 
za občasného jiskření, se kterým se počítá 
a které je do určité míry vlastně také moc 
potřeba. (smích) 

Když ne v práci, kde se tedy vaše ces-
ty spojily? 
MN: To je trošku úsměvný příběh, pro-
tože úplně doslova se naše cesty propo-
jily u školky, kam chodí naše děti. (smích) 
S Luckou jsem se seznámila přes jejího 
partnera, který byl mým spolužákem z vy-
soké školy a kterého jsem předtím roky 

Dvě ženy v čele jedné firmy. Na první 
pohled to vypadá jako křehké spojení. 
Jak společně v podnikání fungujete? 
MN: Přestože jsme každá úplně jiná, a to jak 
povahově, tak profesním zaměřením, mys-
lím, že se skvěle doplňujeme. Lucka je profík 
v oboru microbladingu (metoda permanent-
ního make-upu – pozn. redakce), vede školení, 

Design, móda & krása

PERFECT ACADEMY:

Být perfektní

Zakladatelky Perfect Academy Michaela Nývltová (vlevo) a Lucie Kunzová (vpravo)

Pro někoho utopie, pro Lucii Kunzovou a Michaelu Nývltovou nutnost. Není proto náhoda, že tento výraz zdobí i samotný 
název jejich firmy – podnikají totiž v oboru, kde není prostor pro chyby. Seznamte se s ženami, které vzdělávají ostatní 
v umění permanentního make-upu. Seznamte se s místem, kde učí ženy chtít víc. „Nejen od sebe, ale i od ostatních,“ 

shodují se zakladatelky královéhradecké Perfect Academy. 
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neviděla. Jednoho dne jsme se potkaly 
u té školky a on nás seznámil. Od té doby 
jsme byly v kontaktu, občas zašly na mno-
hahodinový oběd, až přišlo léto 2018. Mně 
končila mateřská a rozhodovala jsem se, co 
budu dál dělat. Návrat do korporátní fir-
my pro mě kvůli dětem nepřipadal v úva-
hu. Toužila jsem po vlastním projektu, kde 
bych se mohla realizovat a zároveň mít 
dost času pro rodinu. Shodou okolností se 
na podobné profesní a životní křižovatce 
v tu dobu ocitla i Lucka. Ta už byla ve svém 
oboru pojem, představila mi svoji vizi aka-
demie světové úrovně a já věděla, že jestli 
do toho s někým půjdu, tak právě s ní. 

Lucie, jak podotkla vaše kolegyně, vy 
už jste v době založení Perfect Aca-
demy byla v oblasti pernamentního 
makeu-upu opravdu špička, ověn-
čena mnoha tituly nejen v Česku, 
ale i v zahraničí. Nebála jste se začít 
podnikat s někým, kdo je v oboru ab-
solutní laik? 
LK: Naopak, v tom tkví naše síla. U Míši 
jsem dopředu moc dobře věděla, jakými 
profesními i lidskými kvalitami oplývá, jak 
je precizní a především spolehlivá. Je to 
člověk, kterému absolutně věřím, což pro 
mě bylo v tu chvíli naprosto klíčové. Nikdy 
bych nešla do podnikání s někým jen proto, 
že je moje nejlepší kamarádka. Myslím, že 
velkou roli sehrál i fakt, že jsme si prošly 
takřka totožnými životními dilematy, a tak 
si dokázaly maximálně porozumět. I moji 
cestu k vlastnímu podnikání totiž odstar-
tovalo mateřství. Ať si to přiznáváme nebo 
ne, je to významné období v životě ženy 
nejen po biologické nebo emoční stránce, 
ale také po té kariérní. Najednou si musí-
te poradit se spoustou nových okolností, 
dochází k mnoha změnám, kterým musíte 
čelit – a především být mnohem efektiv-
nější než dřív. Přitom ne všechny chce-
me upřednostnit právě svou kariéru nebo 
byznys. Řada z nás chce naopak prioritně 
budovat zázemí své rodině a být jednoduše 
v pohodě. Já sama se dostala do fáze, kdy 
jsem nevěděla, co se sebou. Říkala jsem si, 
jestli ještě vůbec něco umím, než se „jen“ 
starat o děti. Pak jsem sama microblading 
absolvovala a moc mě to nadchlo, vyptáva-
la jsem se, jak a kde se to naučit, a za vydat-
né podpory rodiny vyrazila v lednu 2016 na 
rekvalifikační kurz. 

A tam jste objevila svůj talent? 
LK: Vůbec, první rok mi to absolutně ne-
šlo. Výsledky jsem měla katastrofální, ale 
nehodlala jsem to vzdát. Bohužel s kurzy 
v Čechách jsem spokojená nebyla, byly to 
spíše rychlokurzy, o nějaké intenzivní výu-

ce, osobním přístupu nebo odpovídajícímu 
servisu nemohla být řeč. Tak jsem se skří-
pěním zubů nad obrovskými náklady zača-
la jezdit na kurzy do zahraničí a tam se to 
zlomilo. Obrovsky jsem profesně vyrostla, 
začala pracovat v jedné prestižní akademii 
a získala dva významné mistrovské titu-
ly. Z toho jsem měla samozřejmě velkou 
radost, ale zároveň jsem pocítila, že tady 
moje cesta pod cizí značkou končí. Vysnila 
jsem si českou akademii světové úrovně, 
přesto pro českou klientelu v srdci Salo-
nu republiky a za pomoci Míši jsem si to 
splnila. 

Chtěly jste světovou akademii, kte-
rá však bude trochu jiná, než co jste 
sama zakusila ve světě. V čem je tedy 
pro budoucí stylistky Perfect Acade-
my jiná? 
MN: Především jsme ekvivalentem stopro-
centní kvality, co se týče odbornosti kur-
zu, prezentovaných technik, poradenství 
a dlouhodobého servisu. U velkých světo-
vých akademií Lucka vždycky postrádala 
ryzí osobní přístup. Bohužel často vítě-
zí masovost a chybí nadstandardní péče 
a servis. Musíte si uvědomit, že studentky 
čeká dlouhá cesta – od úplně prvního ško-
lení až třeba po nastartování jejich vlastní-
ho podnikání. 
LK: Chtěli jsme se vyhnout systému – 
chceš kurz, tady je faktura, odškolím 
a sbohem. Další, prosím. Takový přístup mi 
přišel nefér, když si navíc uvědomíte, ko-
lik kurzy permanentního make-upu stojí. 
Sama jsem si tím prošla a vím, že v tako-
vou chvíli očekáváte určitou úroveň. Bo-
hužel se setkáte s akademiemi, které školí 
po hotelích nebo v otřesných podmínkách. 
I taková „školení“ jsem zažila a věřte, že 
pro mě jako vystudovaného hygienika to 
byla mnohdy opravdu silná káva. Proto 
od začátku jedeme v bílé barvě, dbáme na 
čistotu a sterilitu prostředí. Chceme naše 
klientky a pozdější absolventky naučit, co 
je standard služeb, jak to má správně vy-
padat. Vštípit jim dokonale nejen techni-
ku práce, ale také kulturu prostředí a ko-
munikace s klientkami. To vše je součástí 
našeho „Perfect balíčku“ – komplexní po-
radenství od cenotvorby přes potenciál 

trhu až po marketing. Učíme je nejen, jak 
vytvořit decentní, přesto dokonalé obočí, 
které ženě zvedne sebevědomí a bude jí 
slušet, ale také chtít víc nejen od sebe, ale 
i od okolí. Ať už jako stylistka, která se chce 
stále zlepšovat a nabízet lepší služby, tak 
jako klientka, která vyžaduje kvalitu, bez-
pečí profesionálně odvedené práce. Navíc 
v příjemném prostředí, kam se bude ráda 
vracet. Z vlastní zkušenosti vím, že to tak 
funguje. Že jedině kvalitou, nikoli kvantitou 
dokáže člověk dlouhodobě uspět. Proto 
za mnou neváhají létat do Česka klientky 
z Dubaje nebo Singapuru. 

Je pravda, že tyto kosmetické zákro-
ky vnímám spíše jako klinické zále-
žitosti než vyloženě salonní služby. 
Přece jen trvale zasahujete do kůže.
MN: Porušujeme integritu kůže, a to sku-
tečně není radno brát na lehkou váhu 
a svěřit se do rukou jen tak někomu. Byla 
jsem v šoku, že existují stylistky, které 
po dvoudenním kurzu neváhají pracovat 
na klientkách. U nás trvá kurz minimálně 
půl roku, mnohdy déle, než získáte certi-
fikát kvality, a ani poté není vaše studium 
u konce. 

Takže když přijdu do salonu a vidím 
certifikát s logem Perfect Academy…
LK: Je to záruka kvality a my za to neseme 
zodpovědnost.

Svým způsobem tedy nejste jen ško-
lícím centrem, ale vychováváte ze 
začínajících stylistek podnikatel-
ské osobnosti. Fungujete krátce,  
přesto, – máte už „na kontě“ nějakou 
úspěšnou kosmetičku-podnikatelku? 
MN: Takových příběhů už jsme posbíraly 
několik a jsme na všechny holky moc pyš-
né! Se všemi jsme navíc dlouhodobě v kon-
taktu, jejich cestu sledujeme a dál pomáhá-
me, když je třeba. 
LK: Když vypukla karanténa, se všemi na-
šimi absolventkami jsem si osobně volala, 
abych zjistila, jak se jim daří a jak celou si-
tuaci zvládají. Zmíním tu příběh Veroniky, 
která k nám na kurz přišla jako maminka 
dvou dětí, tomu mladšímu bylo tuším na 
začátku školení pouhých osm měsíců. Dnes 
je to rok, když mi do telefonu říká, že jí sta-
čí dělat dva dny v týdnu, zbytek má volno 
a je s dětmi doma. Je spokojená a v pohodě. 
Jak se říká: největší radostí pro učitele je, 
když ho jeho vlastní žáci přerostou. Takže 
my jsme s Míšou šťastné maximálně.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

„Vejdete-li do salonu a vidíte 
certifikát s naším logem, 

je to záruka kvality. My za to 
neseme zodpovědnost. “

Design, móda & krásaléto 2020 



Oáza klidu 
pod hvězdami

Vlasy čechrá lehký vánek, do zátylku dopadají poslední paprsky, vy lenošíte mezi polštáři a usrkáváte kokosové latté. 
Je tohle váš letní sen o kouzelné terase? Přestaňte o ní jen snít a vytvořte si zelený koutek i vy.
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Téma, jak si zařídit terasu a balkon, teď 
ovládlo sociální sítě. A ruku na srdce, ko-
lik na nich trávíte času? Žere to hodiny, my 
víme, ale může vás to dovést k dokonalému 
posezení pod širým nebem. Pokud však dá-
váte přednost magazínu, rádi vás provede-
me různými styly, co teď letí. Přidáme tipy 
na designové kousky z Královéhradecka 
a vše okořeníme špetkou inspirace.

A vezmeme to pěkně od píky. Obliba teras 
začala mnohem dřív než s výstavbou vel-
koměst. Vždyť takové Visuté zahrady Se-
miramidiny vznikly už ve starověku, a to 
jako zelená oáza v jinak kamenném paláci. 
Legenda praví, že královně Amytis chyběly 
rostliny a chtěla mít nablízku zahradu pro 
potěchu oka i duše. A tak pro ni král Nebu-
kadnesar II. vybudoval rovnou celé terasy. 
Překrásné… ale časově vzdálené. Přesuň-
me se tedy do zlaté éry první republiky, do 
období, kdy se pražská smetánka scházela 
na Barrandovských terasách, aby tak nasá-
la jedinečnou atmosféru. Tak proč byste ji 
nemohli zažívat i vy? Je léto a k němu patří 
radost v podobě terasy či balkonu, která 
přímo volá po kávě a čtení. S příchodem 

podzimu tohle kouzlo vyprchá, tak si ho 
pojďme užít ve velkém stylu!

Máte svůj balkon na chlazení lahví či „ustá-
jení“ kbelíku na uklízení? Skvělé, ale jsou 
to také další metry navíc, kde můžete žít. 
I ve městě lze totiž vytvořit oázu klidu, jen 
mít nějakou tu předlohu… Takže, otázka 
zní: Jaké byste chtěli mít posezení? Zenový 
koutek s jógamatkou, čtecí křeslo s lucer-
nou, nebo boho palety a plápolavé závěsy? 
Záleží na vás, tak vzhůru do víru nápadů.

PRO AMAZONKY MĚSTA

Chcete opustit realitu a ztratit se i na vlast-
ní terase? Zvolte URBAN JUNGLE – pořád-
nou divočinu, neposlušnou a pnoucí květe-
nu, co vám vleze i do talíře. Zkrátka džungli 
a uprostřed ní budete vy schovaní před 
vrtochy ostatních. Lapeni v bezčasí zelené 
oázy, kam se výborně hodí doplňky v oce-
ánské modré, eucalyptové nebo tyrkysové. 

Urban jungle doslova prahne po zeleni, 
které bude na terase hej. A jaké rostliny na 
ni patří? Zkuste exotiku – citroníky, fíkusy, 

sukulenty, kapradiny a převislé květiny jako 
stříbrolistý smil, popenec nebo pileu. Pes-
tré rostlinky vyberete v květinářství Slad-
ké stonky na hradeckém Tylově nábřeží. 
A jakmile si je v klidu rozmístíte po zemi, 
do truhlíků a na police, dejte mezi ně retro 
židle a stolek jako ze školních tříd. Podla-
hu vyskládejte dřevěnými podlážkami, na 
nich rozviňte jógamatku a je hotovo. Už 
vidíte ten pozdrav slunci a mátovou vodu 
ve sklenici?

zahradní židle Bit

Design, móda & krásaléto 2020 



PRO REBELKY TĚLEM I DUŠÍ

Kdo však dává přednost minimalismu, nechť 
povolá na terasu INDUSTRIÁLNÍ STYL 
newyorských bytů. Představte si balkony ze 
seriálu Přátelé… Prostě prosté zázemí, vše 
ve jménu jednoduchosti a moderní archi-
tektury. Při jeho zařizování se soustřeďte na 
správný nábytek, co vydrží jakékoliv počasí 
a zaujme na první pohled. Třeba elegantní 
stolek italského designu Spritz doplněný 
o židle Bit, které koupíte v Polstrinu. 

Skvělé, sezení by bylo, ale co doplňky? No, 
určitě si musí rozumět se zbytkem terasy, 
takže jsme pro vás vybrali italská svítidla 
Rendl – kvalitní materiály a čisté tvary, co 
na sebe strhnou pozornost. Na okno pak 
umístěte čirou vázu s chlupatou řasokoulí, 
vedle bílou svíci a je téměř hovoto. Nakonec 
přijdou žárovky, které dají vyniknou drsné 
zdi nebo syrovému kování. Stačí je zamotat 
do zábradlí a pak se kochat vlastním dílem.

PRO ZASNĚNÉ VÍLY

Je libo nádech spirituality? Pak se zamilujete 
do BOHO. Do hippies a retro stylu, který je 
v souladu s přírodou a ruční tvorbou. Už se 
vám jistě vybavují květinové děti, rozpuště-
né vlasy nebo lehké lapače snů, a to je přes-
ně ono. Díky boho na terase zažijete pravé 
indiánské léto, natáhnete se do houpací sítě 
s aztéckými vzory nebo si tu namalujete ob-
raz za svitu lucerny.

Vypadá to pracně, ale svůj koutek si „vy-
ňuňáte“ raz dva. Postavte do něj zahradní 
křesílko z teakového dřeva. Jedno luxusní 
od značky Tribú a objevíte ho právě v Pol-
strinu. Pod křeslo umístěte dřevěnou rohož 
a do rohu připevněte houpací síť. Nad po-
sezením by měl být lapač snů a vedle na zdi 
zbyde místo na macramé závěsy. Do nich 
můžete vplést i popínavé rostliny a všemož-
nou zeleň. A že jste našli ještě volné místo? 

Takové aloe vera v prostorném jutovém koši 
ozdobí každý roh terasy… Tyhle drobnůstky 
pak najdete v hradeckém obchodu Tvůj pro-
stor s originální autorskou tvorbou. Boho je 
zkrátka pro všechny, co mají rádi kouzelné 
maličkosti. Mezi ně patří i přehozy a doplň-
ky s třásněmi, což je k mání v Original Inte-
rier. My si tu oblíbili kolekci Houles Riviera 
i Naomi. A co je třešničkou boho stylu? Von-
né svíce, suché květy a přírodní lampy. No 
řekněte, není tohle mystika, jež vás pohltí?

PRO STYLOVÉ DÁMY

Máte raději čistou krásu přírodních materi-
álů, dominantní nábytek a pár doplňků? Pak 
jste HYGGE. Což není jen dánský styl, ale 

rovnou celý koncept myšlení, je to útulnost 
a pohoda v jednom. Je to umění, jemuž vé-
vodí jednoduchost a prožitek. Chcete-li hy-
gge terasu, nalijte si sklenku vína a plánujte, 
kam postavíte skandinávský nábytek doko-
nalých linií. Inspirovat se můžete na strán-
kách Bonami. Náš tip vyhrála židle Timpa-
na Smelo, které bude slušet i malá lenoška 
pod nohy, a to směru hygge postačí. Dánové 
jsou zkrátka spokojení s knížkou, zapálenou 
svíčkou a hrnkem čokolády. A když jsme 
u toho nádobí… všimli jste si, jaké mističky 
a hrnečky teď nabízí na Butlers.cz? 

Pokud je vám tahle filozofie blízká, „plácně-
te“ sebou mezi nadýchané polštáře, zavřete 
oči a užívejte si svůj prostor. Za chladnější-

stolek Spritz
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ho večera na sebe hoďte pléd, rozsviťte lu-
cernu a vnímejte jen cinkání lžičky o šálek, 
šustění stránek a příběh v knížce. No není 
tohle lahoda?

Zatímco budete dumat, jaký styl vybrat, 
podívejte se na tipy, jak si na terase udělat 
soukromí a schovat se před nevlídným po-

časím a možná i sousedy. Chce to jen po-
řídit rákos na zábradlí a sezení udělat na 
zemi. Co takhle šikovně smontované palety, 
na nich měkké matrace a polštáře... Pak už 
jen zalehnout a relaxovat, aniž by sousedi 
sledovali, jak zobete čerstvou mozzarellu 
s rajčaty. Vedle soukromí si pojistěte prů-
hlednou stříškou i své pohodlí. Pak budete 

stále v kontaktu s přírodou, a jakmile za-
čnou padat trakaře, zůstanete v suchu. 

Co ještě patří k létu? Ponořit ruce do hlíny 
a pečovat o voňavé byliny. Tak se oddejte 
zahradničení a relaxujte jinak než doposud. 
Vlastnoručně sázené rostliny totiž místu 
dodají magickou atmosféru. A co je víc… 
Možná ještě výhled na hvězdy a sklenka 
prosecca. Tak na léto a snovou terasu! 

Johana Bárová

Tip redakce 

Voděodolný slunečník, co zabrání 
nenadálé spršce i slunečnímu žáru.

židle Timpana Smelo

Design, móda & krásaléto 2020 
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1 – Lak na nehty Corail Colisee od Yves Saint Laurent, 2 – Tvářenka Cheek Pop od Clinique, 3 – Tělový krém Coco Cabana od Sol de Janeiro, 4 – Lak na rty Dior Addict Lacquer 
Stick , 5 – Maska na obličej Hydra Zen Jelly Mask od Lancôme, 6 – Korekční paletka se šesti odstíny od NYX, 7 – Řasenka The Feathers od Pretty Vulgar  

Svěží mimikry
Přišla chvíle otevřít se létu, což platí i pro vaši kosmetickou taš(tič)ku. Rozepněte zip, vytřiďte zbytky prošlých 
líčidel a naplňte ji svěžími pomocníky z řad dekorativní i pečující kosmetiky. Vybrali jsme pro vás sedm nezbytností 

v roztomilých obalech, se kterými nešlápnete vedle. 

1

5

6

7

2

3

4
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Fenomén  
Prada

Doktorka politologie, která toužila státi se mimem. Někdejší 
italská komunistka a  neodbytná bojovnice za ženská práva. 
Ale také nejmladší vnučka spoluzakladatele jedné z  nejvýdě-
lečnějších módních značek planety. Odhalte s Quartierem ne-
uvěřitelný životní příběh Miuccii Prady, která navzdory přání 
svého dědečka vede už víc jak 40 let rodinnou firmu a  svou 
tvorbou bezostyšně rebeluje napříč módním průmyslem.
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Říká se, že kam nemůže ďábel, tam nasa-
dí ženskou. S tím by určitě souhlasil Ma-
rio Prada, spoluzakladatel stejnojmenného 
módního domu. Možná by dokonce tohle 
tvrzení ještě dvakrát podtrhl a podepsal. 
Abyste rozuměli – představa, že by snad 
rodinný módní byznys, který v Miláně bu-
dovali s bratrem Martinem, jednou převza-
la žena, se mu maximálně příčila. Údajně 
prohlásil, že ženy by podnikat vůbec ne-
měly. Na druhou stranu se také říká, že 
když chceš Boha rozesmát, sděl mu své 
plány. A tak to nakonec byly právě ženy, jež 
se postaraly o velkou slávu Prady. Patriar-
chovi Mariovi navzdory. 

Vezměme to ale pěkně od začátku a vrať-
me se na chvíli zpět v čase, konkrétně rok 
před vypuknutím první světové války. Ma-
rio Prada s bratrem Martinem právě otvírá 
svůj první obchod s koženými cestovními 
doplňky a čekat ho nemůžete nikde jinde 
než na té nejprestižnější adrese v celém 
Miláně – v Galerii Viktora Emanuela II., 
vzdáleného jen pár metrů od Piazza de 
Duomo. Tehdy nesl název Fratelli Prada 
(Bratři Pradovi) a prodávali v něm úzce pro-
filovaný sortiment kožených cestovních 
doplňků: především kufry, batohy, kabely 
nebo boty. Postupně si tvorbu podnika-
vého sourozeneckého dua oblíbila italská 
aristokracie a v roce 1919 se Mario s Mar-
tinem těšili z titulu výhradního dodavate-
le pro královskou rodinu. Tato skutečnost 
jim na trhu významně pomohla především 
proti tehdejšímu největšímu konkurentovi, 
dnes už taktéž světoznámé značce Gucci. 

Roky plynuly a stejně jako na královském 
dvoře přišla i v kanceláři vedení Prady na 
přetřes otázka nástupnictví. Mario byl ot-
cem dvou dětí, dcery a syna. Toho si po-
chopitelně v čele firmy vysnil, žel Bohu byl 
na tento sen sám. Mladý Prada nejevil o ro-
dinný byznys sebemenší zájem, a tak se ří-
zení slibně rozjetého podniku chopila po 
smrti otce dcera Luisa. Když Mario v roce 
1958 odešel, bylo budoucí ústřední ženě 
Prady, dceři Luisy a jeho nejmladší vnučce 
Miuccie v jedné osobě, teprve devět let. 

Život Miu Miu (jak se Miuccii přezdívalo) 
se přitom od počátku ubíral všemi jinými, 
jen ne módními směry. Vystudovala polito-
logii, z níž má dokonce doktorát. Přičich-
la k divadlu, pět let navštěvovala milán-
ské Teatro Piccolo a chystala se na dráhu 
profesionálního mima. Mimo to byla také 
aktivní členkou italské komunistické stra-
ny a zapálenou feministkou. Taková žena 
aby stanula v čele Prady? Dědečkova noční 
můra. 

Miuccia Prada

léto 2020 
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Přesto se tak skutečně stalo a nic lepšího se 
stagnujícímu módnímu domu stát nemoh-
lo. Dravá a kreativní rebelka převzala otěže 
krátce před třicítkou v roce 1978 a hned rok 
nato na sebe upozornila první kolekcí dám-
ské obuvi. O poznání větší průvan ve stojaté 
a dlouhodobě poměrně spolehlivě předví-
datelné produkci Prady udělala v roce 1985 
s řadou černých kabelek z nylonu s minima-
listickým logem Prada v trojúhelníku. Sama 
k tomu tehdy prohlásila, že zbytečně velká 
loga odvádějí pozornost od produktu. Há-
dejte, co se stalo pak? Řada značek ji násle-
dovala. 

Je tu ale ještě jedna důležitá osoba, která 
hraje v příběhu značky Prada i životě Miuc-

cie významnou roli – manžel návrhářky, 
byznysmen Patrizio Bertelli. S ním se Miuc-
cia seznámila zhruba ve stejné době, kdy 
přebírala rodinný podnik, a partnera ihned 
zapojila do dění. Partneři v práci i v soukro-
mí dodnes tvoří hvězdný tandem podpoře-
ný nejen skvělým obchodním důvtipem, ale 
především geniálním marketingem. V 80. 
letech tak začalo jméno Prada zaplavovat 
nejprestižnější obchodní ulice a domy nejen 
v Evropě, ale také Spojených státech a Ja-
ponsku. 

Po prvních dílčích úspěších postrčil Bertelli 
svou manželku k představení první dámské 
kolekce oblečení v celé historii značky. Stalo 
se tak v roce 1989 a slavila velký úspěch, při-
rozeně ji proto v roce 1995 následovala i sa-
mostatná pánská kolekce. V mezidobí stihli 
na trh uvést ještě značku Prada Sport a také 
Miu Miu, která vycházela z osobního šatníku 
návrhářky a byla finančně dostupnější. Mo-
dely slavné designérky si tak od roku 1992 
mohly dovolit i běžné smrtelnice a její vliv 
v módním byznyse sílil. Když se jí novináři 
ptali, kde pro svoje návrhy sbírá inspiraci, 
odpověděla, že se před každou novou ko-
lekcí zamyslí, co by sama chtěla nosit, a pak 
to jednoduše vytvoří. Zásadně nesleduje, co 
je momentálně cool, a tak jdou její modely 
často zcela proti proudu aktuálních trendů. 
Příkladem budiž pláštěnka z dílny Prada, 
která byla průhledná do doby, než ji zkro-
pila voda. Ne nadarmo o ní módní reportéři 
začali prohlašovat, že „Miuccia nečeká na 

módu. Móda čeká na ni.“ Když ji posléze kon-
kurent Giorgio Armani osočil, že tvoří „ošk-
livé módní výstřelky“, reagovala výrokem, že 
sice „dělá ošklivé šaty z ošklivého materiálu, 
protože má špatný vkus, nakonec ale stejně 
vypadají dobře“. Zkrátka rebelka od přírody. 

Není to tak dávno, co značka Prada oslavila 
100 let od svého založení, a hrdě se může 
holedbat titulem jednoho z nejrespek-
tovanějších a zároveň nejvýdělečnějších 
módních domů planety. Její obchody na-
jdete v 60 zemích světa a kromě oblečení 
prodává také obuv, doplňky nebo parfémy. 
Za svůj enormní rozmach od 80. let vdě-
čí Miuccii. Aktuálně jednasedmdesátile-
té ženě, která by zpočátku sice jen těžko 
splnila přísné představy otce-zakladatele 
brandu, ale nakonec by ho jistě učinila ne-
smírně pyšným. Nabízí se příměr s jejím 
vlastním výrokem o ošklivých šatech z oš-
klivého materiálu, avšak s jediným rozdí-
lem. Její angažmá v rodinné firmě nako-
nec nedopadlo dobře. Dopadlo výborně! 

Michaela Zumrová

 „Vystudovala politologii 
a chtěla se stát mimem.“

Mario Prada, zakladatel   
stejnojmenného módního domu

léto 2020 
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Horké tipy

DIVAS DRINK MELOUN
Když osvěžení, tak pořádné! Dámy, ožel-
te jednou ledový drink či poctivě toče-
nou desítku a svlažte vysychající hrdlo 
nealkoholickým nápojem s kyselinou 
hyaluronovou. Právě díky obsahu této 
účinné látky držíte každým douškem 
vaši kůži hydratovanou a jako bonus 
podporujete tvorbu kolagenu v podkoží. 
Vodní meloun je cenným zdrojem mine-
rálu a vitamínu C. Mňam!

www.maxport.cz
400 ml, 69 Kč

Léto – to je plné slunce, barev, vůní, chutí… a také řady designových 
i technologických vychytávek, které byste neměli minout. Nechte se 
inspirovat tím, co zaujalo nás v redakci.

Tipy

HOUPACÍ KŘESLO NA 
ZAHRADU LOLA
Mysleli jste si, že už na své za-
hradě nemůžete zažít větší relax? 
S tímto závěsným houpacím křes-
lem už se pobytu v ní nebudete 
moci vůbec nabažit! Ratanovou 
houpačku na kovové konstrukci 
vám dodají i s polštářem a vybírat 
můžete z více barev. Zbývá už 
jen vyřešit, zda ji vyzkoušíte jako 
první s knížkou nebo oblíbeným 
drinkem.

www.zahradninabytek.cz
8 865 Kč

RYCHLESCHNOUCÍ OSUŠKA TOWEE

Že se letos za hranice nechystáte? Nesmutněte a procestuje 
svět s Towee osuškou! Tenhle nepostradatelný parťák k vodě je 
superskladný, neuvěřitelně rychle schne a navíc má antibakteriální 
vlastnosti, takže zmuchlaný v tašce jen tak nezasmrádne. 
Originální motiv navíc zaručí, že cestou od břehu spolehlivě 
trefíte na své stanoviště.

www.towee.cz 
699 Kč

léto 2020 



GRILOVACÍ KÁMEN LAVAGRILL

Šťavnatý steak, losos, zelenina… taky nechápete, že se léto nerýmuje 
se slovem gril?! Pro letošní gurmánskou sezonu pod širým nebem 
pro vás máme skvělý tip: grilovací kámen. Oproti klasickému roštu 
z něj neodkapává žádný přebytečný tuk, nic se nepálí a grilování je 
tím pádem zdravější i chutnější. Desku můžete v klidu položit na 
plynový i elektrický gril, gril na dřevěné uhlí nebo brikety, stejně 
jako na ohniště nebo plynový hořák.

www.lavagrill.cz
890 Kč 

SADA LED LAMP LAGO

Na terasu, do zahrady, před domovní dveře. Tato trojsada výrazných LED svítidel ve 
tvaru koule padne každému venkovnímu prostoru. Koule měří od 20 do 30 centimetrů 
a napájí je sluneční paprsky, kterých je v létě habaděj. Budou vám tak svým měkkým 
světlem zpříjemňovat nejen teplé letní večery.

www.svetla24.cz
4 077 Kč

CHLADICÍ BOX DO AUTA DOMETIC 
BORDBAR

Stop zteplalým minerálkám, stop svačinám 
podléhajícím zkáze v rozpálených vozech. Tohle léto 
nechte k sobě do auta nastoupit chladicí box! Tento je 
svým tvarem i rozměry ideální usadit přímo na sedačku 
a lze ho zajistit bezpečnostním pásem. Chladit umí až 
na teplotu minus 20 stupňů a zahřívat na 65 stupňů 
Celsia a vejdou se do něj i dvoulitrové lahve.

www.notino.cz
1 199 Kč

FÉN DYSON SUPERSONIC

Tak tohle je skutečný Rolls-Royce mezi 
fény a na léto vám nesmí chybět. Je 
opatřen difuzérem, rychle se nahřívá, 
vybírát můžete ze tří rychlostí foukání 
i čtyř teplot. K dostání je v šedé 
a fuchsiové. 

www.alza.cz
11 390 Kč 
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SKLÁDACÍ LAHEV STOJO 

Představujeme vám nepostradatelného parťá-
ka na výlety a zároveň žhavou designovou no-
vinku tohoto léta – skládací lahev z prvotříd-
ního silikonu americké značky Stojo. Je skvělá 
na osvěžující studené nápoje, ale i na čaj nebo 
kávu. Víčko má praktické poutko, celá se dá 
navíc mýt v myčce. Seženete v různých bar-
vách nebo ve variantě kelímku.

www.nuspring.cz
649 Kč

REPELENT DO LESA 

Nekazte si procházku lesem nepříjemným hmyzem. 
Tento repelentní sprej obsahuje směs esenciálních 
olejů, které odpuzují klíšťata i komáry, přitom chrání 
a osvěžují pokožku. Nezanechává mastný povlak, lze 
stříkat na pokožku i oblečení. Díky svému složení je 
vhodný také pro děti.

www.biobalicek.cz
264 Kč

VELKÉ FOTOALBUM

Tohle léto bude zase úplně jiné a nové, tak 
sbírejte zážitky a tvořte vzpomínky! K jejich 
úhledné archivaci vám poslouží praktické 
fotoalbum. Na trhu jich je nespočet druhů, 
různých barev, tvarů, velikostí i z pestrých 
materiálů. Tak vyberte a řádně dokumentujte!

24 x 31 cm, 44 stran
www.vyvolej.to
599 Kč

CHLADICÍ PODLOŽKA PRO PSY DUVO +

Ne všichni si horké letní dny užíváme a říci se to rozhodně nedá o našich chlupatých 
čtyřnohých kamarádech, kterým hrozí nebezpečí přehřátí. Důležitá je prevence, 
a tak pro vás máme tip na chladící podložku Duvo+. Sama prostřednictvím vnitřní 
náplně z chladicího gelu reguluje teplotu pejska. Je připravená k použití bez 
pomoci vody, lednice nebo mrazáku a znovu se aktivuje během několika minut, 
když pes na podložce neleží. Lze vozit i v autě.

96 x 81 cm
www.arnukzoo.cz
999 Kč

Tipyléto 2020 



 SLAMĚNÝ KLOBOUK TONAK

Povinná výbava na léto, přesto stylová do nejmenšího detailu a z dílny 
tradičního výrobce. Klasický slaměný klobouk zdobený grogrénovou 
stuhou s mašlí vás bude zdobit i chránit zároveň. No neberte to!

www.bohemiamania.com
1 300 Kč 

PÁNSKÁ CESTOVNÍ TAŠKA AVIATOR

Ušitá z kvalitní telecí kůže, ideální na jednodenní služební cestu 
i víkendový relax. Odnímatelný ramenní popruh je samozřejmostí. 
Rozměry tašky 45 x 30 x 16 cm zajišťují dostatek prostoru a skladnost 
zároveň.

www.lepremier.cz
8 900 Kč

SPORTOVNÍ ČELENKA REEBOK

Na běhání, volejbal nebo squash – tuhle sportovní 
čelenku v létě jako když najdete! Je vyrobena 
z dvojvrstvé tkaniny, dobře odvětrává a perfektně drží, 
kde má. Je pro vás barevně moc výrazná? Převrácením 
získáte tmavou variantu. Tak sportu zdar!

www.360golabalfitness.cz
490 Kč

SVÍČKA CITRONELLA

Ani v létě nedáte na světlo svíček dopustit? A co když 
vám dáme tip na takovou, která bude nádherně svěže 
vonět po citronech, bude ručně odlévaná z ekologického 
sójového vosku s bavlněným knotem a navíc v autorských 
skleničkách z českého křišťálu? Objevte kouzlo značky 
Raduacrystal. 

www.raduacrystal.cz
459 Kč 

Tipy



94

Tipy

PÁNSKÉ SANDÁLY VASKY BEACH
Pohřběte už teplou obuv na dno svého botníku a místo 
toho vklouzněte do pohodlných sandálů zlínské znač-
ky Vasky. Tyhle se perfektně hodí na doma, na terasu 
nebo do kanceláře. Anatomicky tvarovaná stélka zajistí 
pohodlí a správné držení těla.

www.vasky.cz
1 399 Kč

SLUNÍCÍ MAST HAVLÍKOVA PŘÍRODNÍ 
APOTÉKA SPF 25 
Tohle léto už se určitě nespálíte! Stačí si do kabelky 
přibalit tohoto malého pomocníka – voděodolnou slu-
nící mast s přírodními složkami, jako je rakytník mateří 
kasička nebo makadamiový olej. Kromě ochrany také 
pečuje a vyživuje.

www.bioneeds.cz
518 Kč

LEVITUJÍCÍ KVĚTINÁČE LYFE

Tenhle květináč vás bude bavit! On totiž levituje! Když se 
otáčí ve vzduchu, reflektuje různé odstíny, a tak nabízí takřka 
hypnotický zážitek. Doporučujeme jako parťáka na pracovní 
stůl při nekonečných poradách.

www.designpropaganda.cz
6 631 Kč 

léto 2020 
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PRKÉNKO Z OLIVOVÉHO DŘEVA

Tohle nádherné prkénko z olivového dřeva vám tohle léto nesmí 
chybět! Skvělé v kuchyni i na verandě jako nepostradatelný 
pomocník u grilu. Údržba je nadmíru snadná: omývejte vodou 
a houbičkou, nikdy ne drátěnkou a nedávejte do myčky. Čas od času 
potřete olivovým olejem a po pár hodinách opláchněte vodou.

www.olivovyobchod.cz
439 Kč 

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA SONY

Hledáte sluchátka, která dokážou dokonale odhlučnit okolí, abyste se mohli v klidu 
soustředit na čtení, práci, studium nebo meditaci? Představujeme současnou jedničku 
mezi cestovními bezdrátovými sluchátky! Lze je skládat a součást je i kompaktní 
pouzdro. Na výběr ze dvou barev. 

www.audiogo.cz
8 999 Kč

ZMRZLINOVAČ GUZZANTI GZ 152

Stop zteplalým minerálkám, stop svačinám Neříkejte, 
že byste si nedali! Domácí zmrzlinu z ovoce ze 
zahrádky, pravé smetany, oříšků… úplná esence pravé 
letní pohody, co říkáte? Tenhle navíc umí i mražené 
jogurty a díky zabudovanému kompresoru můžete 
vesele „zmrzlinovat“ i bez mrazáku.

www.mall.cz
5 097 Kč

LEGÍNY PURAVIDA

K létu patří barvy a vzory, tak popusťte 
svoji fantazii a vybírejte z úchvatných 
variací legín značky Puravida. Jsou 
skvělé na sport, cvičení i domácí 
pohodu. Vysoký pas drží bříško a lze je 
přetáhnout i přes paty – dobrá zpráva 
pro všechny milovnice jógy! Ale pozor, 
počet kusů je omezen. 

www.puravida.cz
2 300 Kč 

léto 2020 Tipy



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

Dovolená 
na východě Čech





98

Tipy

Dokonalá 
dovolená doma

Možná jste to plánovali. Možná ne. V každém případě dost pravděpodobně strávíte svou letošní dovolenou doma v Če-
chách. A třeba i docela blízko, možná úplně tady - na východě Čech. Proč? A proč vlastně ne? Proč neprožít dovolenou 
2020 u nás, v tom krásném koutě naší země, kde žijeme, a který máme určitě dost obšlápnutý, ale kde je dozajista pořád co 
objevovat. A mimochodem – kde v cestovním ruchu a pohostinství podniká řada lidí, které by bylo fajn zrovna teď podpořit.

KRKONOŠE:  
U RÝBRCOULA DOMA

Východočeská dovolenková klasika! Vyjet 
si do Pece nebo do Špindlu, vyšlápnout na 
zdejší kopce, natrhat hrnek borůvek, za-
kousnout nějakou tu „kérkonošskou“ speci-
alitu a půllitrem piva spláchnout žízeň určitě 
ne menší, než měli dávní nosiči po výstupu 
na Sněžku. Mimochodem, na tu nemusíte 
jen pěšky, z Pece vás tam vyveze luxusní 
lanovka! Naše nejvyšší hory se v posledních 
letech stále více přibližují svým zahraničním 
konkurentům, takže není nouze ani o netu-
ristické vyžití v podobě různých aquaparků, 
stezek v oblacích a dalších atrakcí. Ale jsou 
tu i místa, která jinde neuvidíte – třeba sku-
tečné doly v Obřím dole pod Sněžkou, kde 
se těžilo železo, měď či arzen.

BROUMOVSKO:  
TAJEMNÝM KRAJEM

Jeden z nejvzdálenějších a také nej-
svéráznějších koutů našeho regionu. Brou-
movsko, zamyšlená krajina stolových hor, 
fortelných chalup, skalních měst a unikát-
ních barokních kostelů. Na samých hrani-
cích s Polskem, v Broumovském výběžku, 
najdete ostrůvky divoké přírody i obhospo-
dařovaná políčka, sady a zahrady v půvab-
ných vískách. Adršpašské a Teplické skály 
i Broumovské stěny jsou nejnavštěvova-
nějšími místy, stejně jako tajemný klášter 
v Broumově, kde kdysi spočíval legendární 
Codex gigas, Ďáblova bible. Tu už tady ne-
najdete, ale jiný šperk ano – Broumovsko 
zdobí skupina 12 barokních kostelů, pova-
žovaných za skutečné skvosty.

PODKRKONOŠÍ:  
OD BRAUNA K ŽIRAFÁM

Tenhle kraj byl vždycky dost drsný díky 
blízkosti hor, ale bylo a je tu hezky. Oce-
níte to na kole, v autě i pěšky. Magnetem 
Podkrkonoší je Kuks, kam se barokní pa-
měť obtiskla obzvlášť čitelně. Obdivujte 
také nedaleký areál v Žirči a jeho bylinko-
vou zahradu, která si nezadá s tou na Kuk-
su. Stíny stébel bylin se tu ztrácejí ve stí-
nech barokních soch, ale to není nic proti 
stínům afrických zvířat v Safari parku ve 
Dvoře Králové nad Labem, které zase po-
hlcují stíny blízkých krkonošských hor. 
Romantikou až do morku kostí nasáknete 
na přehradě Les Království u Dvora Králo-
vé – je to sice jen hráz, ale jako by tu mezi 
lesy z vody vystupoval zámek.

léto 2020 
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ORLICKÉ HORY:  
DIVOKÉ I TICHÉ

Kulatější, malebnější a možná i klidnější 
jsou ve srovnání s rozeklanými, vysokými 
svahy Krkonoš druhé nejnavštěvovaněj-
ší východočeské hory – Orlické. Nemají 
o nic míň přírodních krás ani turistických 
lákadel, jejich tempo je ale jiné. Také jim 
nevládne zemitý Krakonoš, ale půvabná 
Kačenka. Ovšem nenechte se ukolébat! 
Zdejší řeky lákají vodáky, zimní sjezdov-
ky lyžaře, pohraniční pevnosti a bunkry 
milovníky vojenské historie a zdejší hor-
ské cyklotrasy fanoušky drsných výšlapů. 
Orlické hory mají dvojí tvář, divokou i ti-
chou, tak jako mají dvě řeky Orlice – Di-
vokou a Tichou.

HLINECKO:  
VESELO JAK NA KOPCI

Roubenky jak vystřižené z pohádky – to je 
lákadlo číslo jedna zdejšího regionu, skan-
zen na Veselém Kopci. Společně s nejstarší 
částí nedalekého Hlinska, zvanou Betlém, 
a výjimečnými roubenkami v okolních 
vsích Svobodném Hamru a Dřevíkově, 
jsou památkou na život zdejších lidí a je-
jich hospodaření. Turistickým magnetem 
je také vodní nádrž Seč, jejíž panorama 
zdobí zříceniny hradů Oheb a Vildštejn. 
Lákají také Slatiňany, kde najdete nejen 
známý známek, ale na kraji lesa také Ko-
čičí hrádek, miniaturu z 19. století, která 
tu vyrostla jako atrakce pro zámecké děti.

HRADECKO A PARDUBICKO: 
A PROČ NE?

Možná si zrovna klepete na čelo a můžete 
si hlavu ukroutit – co je to za nápad? Na 
dovolenou do Hradce a Pardubic?  Ano, 
uznáváme, zní to možná nezvykle, ale dej-
te nám chvilku. Tedy Hradecko – kraj jed-
né z největších bitev historie, bitvy roku 
1866, plný památek na onu dobu. Nedale-
ko lidový skanzen v Krňovicích. A město? 
Jeden architektonický skvost vedle dru-
hého, na jihu potom nedozírné městské 
lesy. U Pardubic pak Perníková chaloupka, 
Kunětická hora a blízko jedinečné Bohda-
nečské rybníky nebo dechberoucí krajina 
koně u Kladrub nad Labem. Takže Hra-
decko a Pardubicko… proč vlastně ne?

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ:  
NA MORAVU JEN KROK

Tam, kde východní Čechy přecházejí v Moravu, najdete to nejlepší 
z obou zemní – české i moravské. Jsou tu města plná lákavých památek, 
vzpomeňme třeba Litomyšl se zámkem ověnčeným zápisem na seznam 
UNESCO, malebnou Poličku se zachovanými hradbami kolem města nebo 
Vysoké Mýto s největším českým čtvercovým náměstím. Je tu i krajina, 
která se tu z uzavřené české kotliny otvírá v nekonečné moravské lány, 
a kterou zdobí majestátní hrad Svojanov i rokokový zámek v Nových Hra-
dech. A nezapomeňme ani na Svitavy s památníkem Oskara Schindlera, 
zdejšího rodáka, jehož sláva dalece překročila hranice rodného města.

Emil Stelinger

Tipyléto 2020 
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Jane Austinové – Emma. Stěžejní velkou 
premiérou však bude nová černá letní ko-
medie Ondřeje Trojana Bourák s Ivanem 
Trojanem v hlavní roli. Nenechte si ujít 
příběh věčného frajera, kterému teče do 
baráku i do života a rodina už ho má plné 
zuby. Ale i srdce. Děj filmu vás zavede do 
Šlukdorfu, imaginárního města na severu 
Čech, kde po revoluci zavřely všechny fab-
riky a místo nich se vyrojily nonstop herny, 
kasina a šlapky. Seznamte se se zastydlým 
puberťákem s otřískaným růžovým Ca-
dillacem, který chodí trsat rock and roll 
s holkou, co vypadá jako ze starého ame-
rického katalogu na podprdy. A navíc mu 
za manželkou pálí šéf, gangster místního 
formátu, kterému evidentně přeskočilo. 
Film jsem viděl a je to hezká letní komedie, 
u které se zasmějete a můžete si i zatan-

Začali jsme promítat tam, kde jsme 10. 
března skončili, protože se filmy nestačily 
„vyhrát“. Kvůli celosvětové pandemii navíc 
posunula premiéry velkých filmů i americ-
ká studia. Začalo to už Bondem – No Time 
To Die, který má nově premiéru předběž-
ně stanovou okolo 19. listopadu. Některé 
snímky se v dohledné době na plátna ne-
dostanou vůbec, například oblíbení Mimo-
ňové, kterých se dočkáme až na přes rok. 

Tak na co se můžete těšit? Třeba na pre-
miéru historického filmu podle románu. 

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě 
multikin CineStar

Zpátky do kina
Stejně jako vás všechny i nás zasáhla koronavirová situace a museli jsme na dva měsíce úplně zavřít všechna kina. 
Seděli jsme doma, všechno uklidili, dvakrát přerovnali a těšili se, až budeme moci opět otevřít. Proto, když jsme konečně 
mohli 11. května odemknout pro diváky kinosály, vydal jsem se do Hradce okamžitě zkusit, jestli jsem to „kinokoukání“ 
nezapomněl. A musím říct, že to je jako jízda na kole – nezapomíná se. A tak, abyste do toho vpluli stejně hladce jako já, 

připravil jsem si pro vás pár kinotipů na léto, které byste si rozhodně neměli nechat ujít! 

covat. Nechybí totiž skvělá hudba kapely  
Monkey  Business, která vás rozhodně ne-
nechá v klidu. V dalších rolí září Kristýna 
Boková, Jiří Macháček nebo Kryštof Hádek. 

Bourák, distributor: Falcon

Emma, distributor: CinemArt

léto 2020 
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Šarlatán, distributor: CinemArt

SpongeBob ve filmu: Houba na útěku, distributor: CinemArt

Těsně před zavřením kin měl mít premié-
ru český film 3Bobule. Hvězdně obsazené 
volné pokračování úspěšných předchozích 
dílů můžete vidět v kinech od 25. června.  
V červenci  se do kin vydá další předělávka 
klasické animované disneyovky. Jde o film 
Mulan, který režírovala Niki Caro (Úkryt 
v Zoo) a v hlavní roli se představí Liu Yifei. 
Mulan vypráví příběh o stejnojmenné ne-
bojácné bojovnici, která se díky své odvaze 
stane jednou z těch největších, jakou kdy 
Čína poznala. Film je velkolepý, epický, plný 
bojových scén se skvělou kamerou!

Pro děti zmíním alespoň dva filmy, a to 
SpongeBob ve filmu: Houba na útěku, kte-
rý uvedeme premiérově 6. srpna a Trollo-
vé: Světové turné, na které se můžete těšit 
od 27. srpna.  

V nabídce bude samozřejmě spousta dal-
ších filmů, detaily o programu najdete na 
webu cinestar.cz, ale ještě než se rozlou-
čím, chtěl bych přeci jen vypíchnout ještě 
jednu premiéru. Očekávaný český počin 
v režii světoznámé režisérky Agnieszky 
Holland Šarlatán, o které jsem už psal mi-

nule. Premiéra filmu s Ivanem Trojanem 
v hlavní roli byla přesunuta na 27. srpna. 

Přeji vám hezké léto, pravděpodobně strá-
vené v naši krásné České republice. Bude-
me rádi, pokud k nám zavítáte a podpoříte. 
Děkujeme a přejeme prima nejen (kino)
léto! 

Tomáš Volt

léto 2020 



102

Tipy

MILADA HORÁKOVÁ
Zdeněk Ležák, Štěpánka Jislová

Komiks o životě Milady Horákové? A proč 
vlastně ne, vždyť komiksy nám často před-
stavují neuvěřitelné příběhy hrdinů, kteří 
neváhají nasazovat své životy za druhé. 
A to životní příběh české političky popra-
vené komunistickým režimem splňuje be-
zezbytku. Na více než sto stránkách před 
námi vyvstává život odvážné ženy, vyprá-
věný od jejího dětství a studentských let, 
přes pracovní život a zapojení do odboje 
za druhé světové války, až po její zatčení 
v září 1949, sérii výslechů, proces, a nako-
nec i popravu. Knižní komiks vychází k le-
tošnímu 70. výročí popravy Milady Horá-
kové, které připadá na 27. června. 

VĚRNOST
Marco Missiroli

Znamená věrnost blízkým i věrnost sobě? 
Intimní psychologický román Marca Mi-
ssiroliho, oceňovaného italského autora, 
vypráví o dvojici milánských čtyřicátníků, 
které pohltila šedá realita. Kdysi naděj-
ný spisovatel Carlo přežívá v profesi jen 
díky zásahu vlivného, nemilovaného otce, 
Margherita vyměnila vratkou existenci 
architektky za kariéru realitní makléřky, 
která jde tvrdě za ziskem. Carlův pokus 
o nevěru poskytne jeho ženě alibi k úniku 
z ubíjející rutiny, ve skutečnosti však oba 
hledají něco jiného: ve světě, kde se slova 
míjejí s činy, tápají kolem sebe a snaží se 
najít jistotu.

LÁSKA A KOZY NA VENKOVĚ
Victoria Brownlee

Pokud jste si vloni pořídili autorčinu prvoti-
nu Láska a sýr v Paříži, máte náskok. Pokud 
ne, naskočte teď. Kam? Do příběhu, který 
stojí za to! Ellin život v Paříži se po zběsilém 
prvním roce konečně ustálil. Už půl roku 
žije se svým partnerem, prodavačem sýrů 
Sergem, a oba se mají báječně… Dokud do 
jejich pohody nepřistanou vidle v podobě 
Ellina nečekaného těhotenství. Odchod na 
kozí farmu na francouzském venkově má 
být součástí životních změn. Bude to ale ta-
ková idylka? Pravý letní příběh plný humo-
ru, prostoupený chutěmi a vůní francouzské 
kuchyně, sýrů a vína, a samozřejmě nechybí 
ani nezbedné stádo koz. 

Ve stínu knihy
Vždyť je to učiněná letní idyla: v houpací síti, na lehátku, na sofa v příjemném vánku, prostě někde uprostřed bezstarost-
ného prosluněného dne ležíte na zádech a potřebný stín vám na obličej vrhá rozevřená kniha. Občas vyměníte jednu ruku, 
která ji drží, za druhou. A když je toho čtení a tepla už moc, jedna či druhá ruka vám klesne a stránky milosrdně zakryjí 

obličej. A z říše příběhů je jen krok do říše snů.

léto 2020 
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FOUKNEŠ DO PĚNY
Radka Třeštíková

Pokud pod jménem oblíbené autorky oče-
káváte další oddechový románek, plete-
te se! Radka Třeštíková, nejprodávanější 
česká autorka současnosti, která je pode-
psána pod populárními tituly Osm nebo 
Bábovky, tentokrát přichází s něčím úpl-
ně jiným. Sama slibuje, že v knize zavede 
čtenáře až na konec světa. Stačí, abyste 
si do tašky sbalili všechna svoje trápení, 
úzkosti, zmatek, křivdy, nevyřčená slova 
i nevyřešené záležitosti a vydali se spolu 
s hlavní hrdinkou na vlastní cestu za ne-
čekaným dobrodružstvím. A možná, že 
všechno nezmizí jen, jako byste foukli do 
pěny.

NEČÍST
Miroslav Krobot

Herec a režisér Miroslav Krobot přichází se 
svou literární prvotinou lakonicky pojme-
novanou Nečíst. Žánrově nevyhraněné dílo 
osobitého tvůrce a dlouholetého umělec-
kého šéfa Dejvického divadla osciluje někde 
mezi úvahou, povídkou, dopisem a úryvkem 
ze scénáře. Ve své sbírce tichých, humor-
ných a poťouchlých textů se Miroslav Kro-
bot zabývá svými klíčovými tématy: český 
dobrodruh Eskymo Welzl si tak podává 
dveře s Jackem Kerouackem, divokou krásu 
Jeseníků střídají olomoucké parky či divadlo 
v Chebu, a to vše je protkané kvantovou fy-
zikou, vzpomínkami na maminku nebo his-
torkami z listopadu 89. Nečíst by byla škoda. 

SVĚDECTVÍ
Margaret Atwoodová

Pokud patříte mezi fanoušky seriálu Pří-
běh služebnice nebo jste si prostě oblíbili 
styl autorky jeho knižní předlohy Marga-
ret Atwoodové, máte důvod zbystřit a za-
pátrat mezi knižními novinkami. Právě 
totiž vychází pokračování slavného příbě-
hu, tentokrát pod titulem Svědectví. Dal-
ší napínavý příběh z Gileádu se odehrává 
více než patnáct let poté, co June zmizela 
neznámo kam. Čtenářům přináší zdrcující 
výpovědi tří ženských hrdinek, které mají 
s děsivým režimem co do činění, i když 
zde každá zastává trochu jinou roli. Po-
kračování slavného Příběhu služebnice 
přichází po rovných pětatřiceti letech!

PLACHETNICE NA VINĚTÁCH
Jiří Hájíček

Po úspěšných titulech Selský baroko nebo Rybí krev přichází Jiří Hájíček 
s horkou novinkou, netradiční lovestory odehrávající se v atraktivních 
kulisách Českého Krumlova. Marie, čerstvě rozvedená sedmačtyřicetiletá 
docentka literatury, se přes léto neplánovaně ocitá v poloprázdném bytě 
své sestry v Českém Krumlově. Dojíždí odtud na venkov za těžce nemoc-
nými rodiči a ve volných chvílích brouzdá mezi davy turistů malebnými 
krumlovskými uličkami. Seznámí se přitom s mladičkým knihkupcem Fi-
lipem. Jejich začínající románek dýchá atmosférou horkého července a je 
protkaný četnými literárními konotacemi. Z Prahy se Marie stále častěji 
vrací do vesnice svého dětství, kde chce konečně urovnat vztahy se svou 
sestrou a postarat se o rodiče – dominantního otce a mírnou, obětavou 
matku. A také se pokouší vyrovnat se svou náhlou osamělostí. 

Emil Stelinger

Tipyléto 2020 



Zamáčkli jste letos nad cestováním po světě příšlovečnou slzu? Berte to pozitivně a vezměte si tyhle 
prázdniny za své - jako osobní poznávací výzvu. Ne nadarmo se říká, že pod svícnem je největší tma 
a ty nejlepší zážitky mnohdy čekají za rohem. Nebo za humny!

Kam to bude?

LETNÍ JARMARKY V KUKSU 
vybrané prázdninové víkendy, barokní 
areál Kuks

Slunečné a jarmarečné! Přesně takové bu-
dou letos prázdninové víkendy v Kuksu. 
Na dva v červenci a dva v srpnu se můžete 
těšit na tematické jarmarky pod širým ne-
bem přímo v srdci kukského údolí. Začínají 
první červencový (prodloužený) víkend 
a poté se střídají ob jeden. V plánu je gast-
rojarmark, řemeslný, voňavý a hravý.

CHARITATIVNÍ GOLF 
AQUAPURA
26. 8., Golf resort Kunětická hora

Některé tradice je třeba udržovat víc 
než jiné. Příkladem budiž tradiční 
charitativní golfový turnaj Nadačního 
fondu Aquapura. Letos se již pode-
váté můžete vydat vstříc nejzeleněj-
šímu greenu Golf resortu Kunětická 
hora a svou účastí přispět na pomoc 
pacientům s poruchami srážlivosti 
krve, tzv. tromboembólií.

SMETANOVA LITOMYŠL 
2. – 12. 7., Litomyšl 

Přestože se řada organizátorů mu-
sela kvůli koronavirové pandemii 
svých akcí vzdát, Smetanova Lito-
myšl bojuje. Její 62. ročník se na-
konec uskuteční, ač ve zkráceném, 
desetidenním režimu. Do uzávěrky 
tohoto vydání bohužel nebyl znám 
program, pořadatelé přesto ozná-
mili, že se můžete těšit na řadu ex-
kluzivních komorních pořadů. Pro-
dej vstupenek startuje 10. června. 
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VÝSTAVA OREBITÉ  
26. 5. – 4. 10., Třebechovické muzeum 
betlémů 
 

Co kdybyste se mohli na chvíli vrátit do 
roku 1420 a zjistit, čím tehdy lidé žili, co 
jedli a jak se oblékali? Tak přesně takový 
návrat v čase vám umožní zbrusu nová vý-
stava v Třebechovickém muzeu betlémů, 
kde si letos připomínají 600. výročí orebitů 
– místní „odnože“ husitů.

LOUTKAŘSKÁ CHRUDIM 
30. 6. – 6. 7. 

A přece se točí! Korona-nekorona, 
Loutkářská Chrudim se letos přece jen 
uskuteční. V pořadí již 69. ročník pro-
slulého festivalu loutkového divadla 
bude trvat týden a uskuteční se na pře-
lomu června a července. Pro podrobný 
program mrkněte na jejich stránky.

LETOS JINAK 
26. – 28. 6., Flošna & Širák, Hradec Králové

Že by se letos obešel Hradec bez tradiční 
oslavy divadla? Ani náhodou! Sice v komor-
ním duchu a jen na pár dní, přesto krajská 
metropole o populární „divadelňák“ ne-
přijde. Nenechte si ujít drive-in divadlo na 
parkovišti u Flošny a v Letním kině Širák. 
Z účinkujících se těšte na Divadlo Pod Pal-
movkou nebo Husa na provázku, ale také 
domácí Divadlo Drak a Klicperovo divadlo.

HRADECKÉ NÁBŘEŽÍ 
GURMÁNŮ  
18. 7., Náplavka, Smetanovo nábřeží, 
Hradec Králové 

Přijďte korzovat a ochutnávat na hra-
deckou náplavku v centru města. Čekají 
vás moderní gastronomické pochoutky, 
české regionální a farmářské potravi-
ny. Nechte se zlákat na nové produkty 
z různých koutů světa, které zapijete 
skleničkou vína, koktejlu, piva či limoná-
dy. Nebudou chybět koncerty, loutkové 
divadlo a další doprovodný program 

PARNÍ VÍKEND V ROSICÍCH  
20. 6., Rosice na Labem

Milovníci parních strojů, strojků, kot-
lů a dalších zajímavých strojů nejen na 
páru, pište si do svých diářů! Předpo-
slední červnový víkend totiž nesmíte 
chybět v Rosicích. Těšit se můžete na 
výstavu stabilních motorů, výletní vlaky 
do Slatiňan a mnoho dalšího. Tak páře 
zdar! 

JIČÍNSKÝ FOOD FESTIVAL  
5. 9., Zámecký park v Jičíně

Z června na září se letos přesouvá po-
pulární jičínský foodfestival. Stejně jako 
v minulých ročnících vás v malebném 
zámeckém parku čeká řada stánků vy-
hlášených i méně známých specialit 
z dílny regionálních podniků, i těch, 
kteří fungují daleko „za humny“. Nechť 
se sliny vesele sbíhají!

Tipyléto 2020 



Východočeská 
abeceda

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

zajímavostí a míst, o kterých jste dost možná dodnes neslyšeli, ale která rozhodně stojí za návštěvu. 
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T – TÝNIŠŤKO

Možná už vás to taky napadlo. Všude se 
píše o velkých městech zvučných jmen 
nebo přinejmenším o místech proslave-
ných událostí, památkou nebo tradicí. Co 
ale ty stovky a tisíce vesniček, kudy „jen“ 
kráčela historie? A přitom jich je mno-
hem víc než těch velkých a slavných. Tak 
třeba Týnišťko, obec na dohled od Vy-
sokého Mýta. Chvíli byla majetkem krá-
le Václava IV. Narodil se tu generál Ka-

rel Voženílek, legionář a hrdina z první 
světové války. V roce 1929 se tu zastavil 
a do kroniky se podepsal T. G. Masaryk. 
A proč se tu máte zastavit vy? Týnišťko 
je východočeská vesnička jako z obráz-
ku, kde při procházce na hrázi rybníka 
nebo po návsi zapomenete na všechno to 
volání dálek a připomenete si, jak hezky 
je tady u nás doma. A trocha tohohle po-
citu neuškodí, nemyslíte? 

Ť – ŤAPKA

Rodinný penzion Ťapka najdete tam, kde 
je Krakonošovo. V Malé Úpě v nadmořské 
výšce trochu přes 1000 metrů, tedy s létem 
prosluněným paprsky, které jsou tu přece 
jen blíž, a zimou zahalenou do vysokých zá-
vějí křišťálově čistého sněhu. Pokud chcete 
vyrazit do Krkonoš a zároveň toužíte zůstat 
trochu stranou hlavního turistického mum-
raje, našli jste místo pro svou vysněnou do-
volenou! Zdejší klid je úplně božský, přitom 
na Sněžku vzdálenou jen 8 kilometrů odtud 
vedou hned tři trasy včetně té ze všech nej-
pohodlnější. Obdivovat můžete zdejší kostel 
sv. Petra a Pavla nebo pivo z místního pivo-
varu Trautenberk. A pokud vám bude zdejší 
pohostinnost připomínat vřelé přijetí v Ty-
rolsku, Štýrsku či Korutanech, pak vězte, že 
právě z těchto končin sem přišli v polovině 
16. století dřevaři, kteří Malou Úpu založili. 

Ú – ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Město v podhůří Orlických hor patří k mís-
tům, kam je stejně daleko z Hradce Králové 
jako z Pardubic. A důvodů, proč sem přijet 
nejen z obou krajských měst, je dost! Dějiny 
se do tváře města podepsaly především na 
čtvercovém náměstí lemovaném barokní-
mi domy s podloubím, za návštěvu stojí ale 
třeba i muzeum v secesní Hernychově vile. 
Netradiční stavební památka se zachovala 
z doby, kdy se Ústí pro rozmach textilní 

a strojírenské výroby říkalo „východočes-
ký Manchester“ – a to budova ústeckého 
nádraží, jedna z nejstarších nádražních bu-
dov u nás. Další „nej“ dává městu Cecilská 
hudební jednota, fungující více než 200 let 
a díky tomu i jeden z nejstarších evrop-
ských pěveckých sborů. Až se nabažíte 
města, vyšlápněte si podél křížové cesty na 
Andrlův chlum, odkud ho budete mít z roz-
hledny Stříbrná krasavice jako na dlani. 

Tipyléto 2020 
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V – VELKÁ PARDUBICKÁ

Druhá říjnová neděle. Dámy a pánové v gala. 
Nervózní sázející. Nic vám to neříká? No 
ano, Velká pardubická! Slavná steeplecha-
se cross-country, která je jedním z nejtěž-
ších dostihů Evropy, se v Pardubicích letos 
poběží v neděli 11. října už po sté třicáté. 
U zrodu tradice dostihových závodů stály 
parforsní hony, konkrétně hon, který v roce 
1836 uspořádal na svém panství v Chlumci 
nad Cidlinou Oktavián Josef hrabě Kinský. 

Později byly tyto hony přesunuty do Par-
dubic, kde první závodní dráha vznikla roku 
1856 a svou obtížností byla a stále je zcela 
ojedinělá. Dnešní Velká pardubická se ode-
hrává na dráze dlouhé 6900 metrů, jejíchž 
31 překážek koně obvykle zdolají za 9 až 10 
minut. Rekordmanem závodu je žokej Josef 
Váňa, který byl v cíli první celkem osmkrát. 
Z toho čtyřikrát na koni Železníkovi, který je 
tak nejúspěšnějším koněm v historii závodu

W – MEDVÍDEK WRR

Na začátku všeho byli Michal Široký a Jaro-
mír Štejnar, dva mladí Hradečáci s touhou 
přivést děti zpátky ke čtení. V roce 2017 
proto vydali knihu Medvěd Wrr: Po pře-
čtení zavřít! o jednom medvědovi, továrně 
na knihy, bandě pirátů a boji o ovládnutí 
knižního světa. Předobrazem továrny, kte-
rá se v knížce objevuje i na ilustracích, je 
přitom budova někdejší sýpky u viaduktu 
v Hradci Králové - Plotištích, která mož-
ná i díky této své nově nabyté populari-

tě unikla plánované demolici. Pohádkový 
hrdina Medvěd Wrr se ke čtenářům i na 
místo činu, do knižní továrny, letos zno-
vu vrátil, tentokrát v knize s podtitulem 
Zachraň knižní svět! Bojuje opět s piráty, 
kteří se rozhodli převrátit naruby všechny 
pohádkové příběhy. Na vydání první i dru-
hé knihy autoři vybírali peníze na portálu 
hithit.com, v obou případech výrazně pře-
konali požadovanou částku.

X – STUDIJNÍ A VĚDECKÁ 
KNIHOVNA 

X jako knihovna. Budova Studijní a vědecké 
knihovny na nábřeží Orlice v centru Hrad-
ce Králové vzbudila v době svého vzniku 
velký rozruch. Odvážná, strohá a domi-
nantní stavba na půdorysu písmene X se 
i přes rozpačité přijetí v roce 2008 stala 
zázračně rychle pevnou součástí města 
a v průvodcích zaujímá čestné místo jako 
jedna z klíčových staveb polistopadového 
Hradce. Progresivní architektura z dílny 
studia Projektil architekti přinesla moderní 
pohled na knihovnický provoz, když kromě 
otevřených hal s katalogy a studijními mís-
ty vedle intimních studoven dala důstojné 
zázemí i neveřejné, provozní části knihov-
ny. Perlička z historie: v roce 2008 sem 
přijela natáčet reklamu hvězdná Catherine 
Zeta-Jones. Najdete ji na Youtube, stačí za-
dat „catherine zeta jones hradec králové.“

Tipy

foto: Tomáš Kubelka

léto 2020 
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Y – YOUTUBER KOVY

Není každý youtuber z Prahy. Třeba Karel 
„Kovy“ Kovář, jedna z nejúspěšnějších čes-
kých hvězd téhle sítě, je z Pardubic, kde se 
narodil v roce 1996. I když třeba nepatříte 
k odběratelům jeho videí, mohli jste ho vidět 
na podzim loňského roku v televizní taneční 
soutěži StarDance, kde došel až do 9. kola. 
Kovyho videa pravidelně sleduje na 800 ti-
síc fanoušků. Od ostatních youtuberů se liší 
především obsahem svých videí, ve kterých 

se snaží nejen o zábavu, ale také často řeší 
závažná celospolečenská témata. Výjim-
kou není politika, rizika sociálních sítí nebo 
úskalí nebankovních půjček. V letech 2016 - 
2018 získal cenu Videoblogera roku v anketě 
Czech Social Adwards, v roce 2019 v ní uzmul 
cenu Fair Play. Od loňského roku je českým 
delegátem ve Fóru mládeže OSN. Pro dětské 
publikum vydal knihu iPohádka o jednom 
království, které se připojilo k internetu.

Z – ZDOBNICE
Zdobnice je jednou z malebných vesniček, 
které se choulí mezi oblými křivkami Orlic-
kých hor a žijí ve svém poklidném tempu, 
udávaném už po staletí přírodou. Najdeme 
ji v srdci Orlických hor, v údolí řeky Zdobni-
ce na svazích Zakletého a Tetřevce. Na za-
čátku 16. století ji založili dřevorubci, kteří 
tu káceli stromy a dřevo plavili po proudu 
Zdobnice a dále po Orlici a Labi až do Kut-
né Hory. Dominantou obce je barokní kos-

tel Dobrého Pastýře, vysvěcený roku 1789. 
Ačkoliv se do dějin obce zapsal neradostný 
osud většiny českých horských osad, tedy 
vysídlení německého obyvatelstva po druhé 
světové válce a následná přeměna původ-
ních stavení pro účely podnikové rekreace, 
veliký kus půvabu staré rázovité vísky zůstal 
zachován. Stačí se projít kolem řeky a obdi-
vovat zdejší roubenky.

Ž – ŽIŽKŮV STŮL
 
„U Rosnic je nevysoký chlum Homole a nej-
vyšší jeho místo slove Žižkův stůl. V každém 
jeho ze čtyř rohů stojí lípa, a uprostřed toho 
prostoru postavil nechanický Sokol obelisk. 
Na tomto místě se Žižka zastavil, když táhl od 
Litoměřic ke Hradci nad Labem. Tenkráte se 
kolem homole vojsko rozložilo, na nejvyšším 
pak jejím místě postavili vojevůdci stůl. Byl 
prý zlatý a náčiní stříbrné. Když Žižka za tím 
stolem obědval, vojíni kolem zpívali. Po obědě 
pak stůl i drahé náčiní zakopali, jak vojevůdce 
poručil, a táhli dále ke Hradci. Zlatý stůl i stří-
brné náčiní jsou prý v těch místech podnes.“ 
Je vlastně potřeba něco dodávat? Alois Jirá-
sek to ve svých Starých pověstech českých 
řekl za nás. My jen doplníme, že Žižkův stůl 
s úžasným výhledem do kraje najdete mezi 
Břízou a Probluzí  u Hradce Králové.

Emil Stelinger

foto: Milan Drahoňovský

léto 2020 



Quartier doporučuje
Jaký bude náš život po karanténě? Určitě jiný a možná i lepší! Záleží, jaké si to uděláme. A protože jseme si říkali, že 
nejlepší způsob, jak šířit pozitivní vibrace, je vzájemná podpora, vytipovali jsme v redakci pár čistě lokálních značek 

a projektů, které stojí za to podpořit v jejich opětovném rozjezdu. Tak do toho!  
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MEDVĚD WRR
Příběh neposedného Medvídka Wrr v hradeckých kulisách se do-
čkal knižního zpracování v roce 2017. Od té doby stihli jeho autoři 
vydat ještě karetní hru a tematický babyjournal, nás ale zaujal druhý 
díl oblíbené dětské knihy, který vyšel právě na jaře! Nese podtitul: 
Zachraň knižní svět! - tak si rozšiřte sbírku. Koncem roku vyjde ješ-
tě jedna pohádková knížka – tentokrát o netopýru Warrenovi.  

www.medvedwrr.cz  

EPIFANY PATISSERIE

Epifany znamená prozření, a to vás na procházce k Automatic-
kým mlýnům v Pardubicích rozhodně čeká! Zavítejte a ochutnejte 
jejich dobroty, možná poprvé v životě zažijete, jak chutná pravá 
čokoláda, vanilka či pistácie. A ty větrníky! Ačkoli našim redakč-
ním tipem v horkém létě budiž jejich vyhlášené zmrzliny. Dobrou 
chuť!

Mezi Mosty 436, Pardubice 

TVŮJ PROSTOR
Tenhle roztomilý obchod s autorskou tvorbou chytne za srdce kaž-
dého! Najdete ho na Gočárově třídě v Hradci Králové a vybrat si zde 
můžete z pestré nabídky dárkových předmětů, handmade šperků, 
papírenského zboží, designových výrobků, ale i oblečení a doplňků. 
Podpořte prostor, který podporuje začínající české tvůrce – to je 
win-win, ne?

Gočárova třída 1265, Hradec Králové, www.tvujprostorvhradci.cz 

BLACK MOUNTAIN
Originální móda z Liberce už má nějaký ten pátek vlastní obchod 
v centru Hradce Králové a je to opravdový ráj pro všechny milov-
nice sukní, šatovek, mikin, kabátků a triček. Šijí oblečení v jednot-
livých kusech či limitovaných sériích, takže nehrozí, že splynete 
s davem. Materiály se navíc snaží získávat v co největší míře od lo-
kálních dodavatelů. Zkrátka srdcovka!

Puškinova 1138/5, Hradec Králové, www.blackmountain.cz  

KOSMETICKÝ SALON IVETY KOPŘIVOVÉ

Zastavte se na chvíli, nechte se hýčkat a připravte svou pokožku 
na nálož slunečních paprsků v luxusním kosmetickém salonu. Naše 
volba padla na jeden nádherný v Pardubicích-Nemošicích. Na trhu 
funguje už 25 let a nabízí kompletní služby v péči o pleť, tělo, mani-
kúru, pedikúru, depilaci a mnoho dalšího. Náležitě pečovat tam umí 
také o muže, tak neváhejte!

Ostřešanská 75, Pardubice-Nemošice, www.ivetakoprivova.cz

LADYBIO 
Buďte krásná i bez chemie, hlásá značka LadyBio z Hradce Králové. 
Stojí za ní lidé, které spojuje vášeň k přírodní kosmetice, hluboká 
úcta k přírodě a k přirozené kráse. Vybírat zde můžete z prověře-
ných produktů a značek přírodní a vegan kosmetiky netestované na 
zvířatech. Mají e-shop i kamennou prodejnu, kde vám rádi poradí 
a pomohou s výběrem.

Horova 1767/26, Hradec Králové, www.ladybio.cz    

Tipyléto 2020 
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Již otevřeno

očekávejte začátkem září

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

Léto 
nekončí

Jak si prodloužit čas výletů 
a letních radovánek?

Lovy se zbraní 
i bez

Do podzimního lesa 
na hon i na lov zážitků

Husa vs. krocan

Zvítězí v naší podzimní výzvě 
sv. Martin, nebo hvězda Díkůvzdání?

Chutě & vůně 
východních Čech

Za specialitami našeho regionu



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

Estela Hradec Králové 
Estetické a laserové centrum

tř. Edvarda Beneše 1549, HK
www.estela-hk.cz

V HRADCI KRÁLOVÉ: Alin – moderní byt – Gočárova třída 1208/21 • ARROWS advisory group – Klicperova 1266/1 • Assenza Café & Tapas – 
Švehlova 443 • Ateliér salon dagmar popová – Klicperova 263 • Bikero – nám. 5. května 835/10 • BISTRO u dvou přátel – Soukenická 55, Pivovarské 
náměstí • Casa del Prosecco – Velké náměstí 137/17 • Dapi – Malé náměstí 129/1• Estela estetické laserové centum – E. Beneše 1549 (budova 
Polikliniky III) • FiftyFifty kreativní agentura – Lesní 2080/6a • Filharmonie Hradec Králové – Eliščino nábřeží 5 • Fit4Fun Flošna – Malšovická 
779/2 • FitStyle – Šafaříkova 666 • Fly Zone Park OC Atrium – Dukelská tř. 1713/7 • Galerie Café – Úzká 138/13 • Galerie moderního umění – 
Velké nám. 139 • Kadeřnický salon Perfekt – Víta Nejedlého 1100 • Kadeřnictví Jeaniss – Jana Pospíšilová – Balbínova 1261 • Kadeřnictví 
Viktor Borčický – Tomkova 620/20 • Kavárna Cross Café – Gočárova tř. 20, Hradecká 1250/2, Dukelská tř. 1713/7 (OC Atrium) • Knihovna města 
Hradce Králové – Wonkova 1262/1a • Kosmetický salon Cosmeo – K. H. Máchy 749 • Květinové studio La Vital – Svitavská 1814/2 • Miele 
Center Vlášek – Mrštíkova 2140/11 • Muzeum východních Čech – kavárna – Eliščino nábřeží 465 • Oční klinika Visus – E.Beneše 1549 (budova 
Polikliniky III) • OlfinCar – Na Rybárně 1670 • Paradis Fashion – Úzká 138/13 • Pivovar Beránek – Zámecká, Stěžery • Polstrin Design – Pražská 
tř. 685/15 • ProSpánek – Pilnáčkova 357 • Restaurace Aquarium – Rybova 1901/14 • Restaurant Na Statku – Pražská 29/146 • Salon AfroDité – 
Šafaříkova 581/4 • Starbucks – Brněnská 1825/23a (Futurum) • Stratos Auto BMW – Březhradská 195 • Taneční studio T-BASS – Gagarinova 844 
• Technologické centrum – Piletická 486/19 – Letiště • TopStyl boutique – Masarykovo náměstí 391/13 • Veronika Ladická – kosmetické studio 
– Wonkova 385/28 • Vinárna Boromeum – Špitálská 183 • Vinotéka u Mazlíka – Rybova 1904/2

V PARDUBICÍCH: AMSalon – Smilova 308 • Café Bajer – Tř. Míru 763 • Cross Café – Tř. Míru 110 • Čokoláda Café Bajer – Zelenobranská 2 • 
Dapi – Třída Míru 71 • Fine Fitness – Jindřišská 276 • France Car – Dražkovice 156 • Galerie města Pardubic – Příhrádek 5, Pardubice I – Zámek 
• Krajská knihovna v Pardubicích – Pernštýnské nám. 77 • Mlsoun Pardubice – Smilova 337 • Pekárna Optimista – Automatické mlýny • Perník 
Janoš – Věry Junkové 306 • Boutique Paradis Fashion – Sladkovského 767 • Prosekárna – Třída Míru 420 • ProSpánek – S. K. Neumanna 2869 • 
Ristorante Cartellone – U Stadionu 2030 • 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 • 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 

Kde najdete 

Casa del Prosseco
Prosseco bar

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

Jakub Misík
svatební, portrétní 

a reportážní fotograf

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

Centrum SION
MŠ, ZŠ, SŠ, Křesťanské centrum

Na Kotli 1201, Hradec Králové
tel.: 495 263 623, www.sion.cz

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

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

Restaurace Aquarium
restaurace

Rybova 1901/14, Hradec Králové
www.aquarko.cz






