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Editorial
Milé čtenářky, vážení čtenáři,
máme velkou radost! Ohlasy na první číslo královského magazínu Quartier překonaly veškerá naše očekávání. Těší nás, s jakou vstřícností jste přijali nový společenský čtvrtletník, který jsme Vám v září poprvé
nabídly, a začetli jste se do jeho stránek.
V novém vydání, které jste právě otevřeli, přinášíme další zajímavosti, aktuality a atraktivní čtení o lidech
a tématech spojených nejen s Hradcem Králové. Protože rok 2016 se blíží ke konci, nemohly jsme jinak, než
toto vydání věnovat Vánocům a nadcházející zimní sezóně. Věříme proto, že Vám stránky magazínu zpříjemní nejen dlouhé zimní večery, ale že se Vám stanou třeba i společníkem na zimních cestách.
Moc děkujeme za důvěru, kterou do našeho magazínu vkládáte jako inzerenti, partneři i čtenáři. Je to pro
nás velký závazek a víme, že Vás nesmíme zklamat. Už teď přemýšlíme, jaká témata Vám nabídneme v dalším čísle magazínu Quartier, které vyjde v březnu 2017.
Přejeme Vám do nového roku vše dobré a ještě předtím klidné a krásné Vánoce ve společnosti Vašich nejbližších.
S úctou Vaše
Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky magazínu
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Quartier

Magazín
pokřtěn
Když se zrodí něco nového, je to jistě důvod k oslavě. Proto i představení prvního
vydání našeho královského magazínu proběhlo ve slavnostním duchu.
Křest magazínu Quartier proběhl 6. října
odpoledne v prostorách restaurace Park
Golf. Kmotry měl Quartier hned dva - fotografa Jadrana Šetlíka a kapitána hradeckých
hokejistů Jaroslava Bednáře, který se spolu

se svou rodinou objevil na obálce prvního
vydání magazínu. Jako součást krátkého
programu převedla do skutečnosti strany
módní rubriky přehlídka modelů z hradeckého TopStyle Boutique. Na křtu samozřejmě nesměl chybět dort v nadživotní velikosti, aby každý z hostů mohl ochutnat svůj
díl Quartieru.
Všem hostům srdečně děkujeme za to, že
se stali součástí této události, a doufáme,
že první narozeniny magazínu Quartieru
budou neméně noblesní!
6
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Clubu je

Zveme Vás do klubu…

Clubu!
O co jde? Quartier Club chce:
sdružovat inzerenty, partnery a přátele Quartier magazínu,
sbližovat je a pomáhat jejich vzájemnému partnerství,
pořádat pro ně setkání a zajímavé akce.

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

Club - skutečně královská společnost!

Tomáš Rybička & Pavel Tušl:

Rekonstrukce
galerie?
Takové malé
manželství…
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Posledních pět let spolu byli v intenzivním kontaktu. I když se na začátku
trochu pohádali nad programem rekonstrukce, věděli, co chtějí vykřesat
ze secesní stavby někdejší záložny na hradeckém Velkém náměstí.
Více než dva roky trvající rekonstrukce budovy pro potřeby Galerie
moderního umění se letos naplnila a v závěru listopadu se budova
otevřela veřejnosti. Říká se, že úspěch má mnoho tatínků, ale neúspěch je
sirotek. K rekonstrukci budovy Galerie moderního umění se budou určitě
po zásluze hrdě hlásit nejméně dva tatínkové: její ředitel Tomáš Rybička
a autor rekonstrukce, architekt Pavel Tušl.
Co je pro vás tou nejzazší vzpomínkou, kterou máte spojenou s rekonstrukcí Galerie moderního umění?
Tomáš Rybička: „Napište na čtyři
stránky, jak má vypadat galerie.“ To
mi v květnu 2010 řekla Vendula Domšová, která tehdy byla předsedkyní
kulturního výboru krajského zastupitelstva. To byl počátek, od kterého
se vše odvíjelo. Smutné je, že Vendula
Domšová se dnešního otevření galerie bohužel nedožila. Samozřejmě
druhý významný okamžik byl, když
výběrové řízení na projekt rekonstrukce vyhrál Pavel Tušl, který mi
pak řekl, že se mu do toho projektu
vůbec nechce, protože tu vystavujeme ne v galerii, ale v bývalých kancelářích. V tu chvíli jsem si uvědomil,
že to tak opravdu je, jen jsme to sami
neviděli. Pavel Tušl měl ideu, že z té
budovy uděláme moderní galerii moderního umění. Dnes už jsme na konci té cesty a návštěvníci musí zhodnotit, jak se nám to povedlo.
Pavel Tušl: Pro mě ta první vzpomínka je asi okamžik, když jsem sem poprvé přišel a říkal si, že ten prostor je
absolutně nevhodný pro galerii. Že by
bylo za ty peníze lepší postavit novou
budovu. Pak se ale ukázalo, že to je
skelet, což na první pohled není znát,
a že když se to tu totálně přestaví
a uvolní, tak nám vznikne přes tři patra vlastní galerie s vnitřním osvětlením přes světlík. Musím k tomu říct,
že se chci velice poklonit památkářům, kteří nám to dovolili, protože je
to velmi razantní změna a jejich přístup byl příkladný pro moment, kdy
památka ztratí svou původní funkci
a vytváří se nová.

Vy dva jste se poprvé setkali až nad
projektem rekonstrukce, nebo jste
se už znali z dřívějška?
PT: My se známe a tykáme si už pětadvacet let.
TR: To bylo krátce po revoluci, když jsme

se potkali. Psal se rok devadesát, možná
devadesát jedna. Potkali jsme se na tehdy připravovaném projektu rekonstrukce
Nálepkových kasáren, kde mělo vzniknout diecézní muzeum, výstavní prostory
a právě i galerie. Byla to vůbec první myšlenka jakési muzejní čtvrti v Hradci Králové, o které se dnes znovu mluví v souvislosti s Gayerovými kasárnami.

Při tak úzké spolupráci, jako byla
rekonstrukce galerie, se musel vyvinout i váš osobní vztah. Hádali jste
se, nebo jste se víc sblížili?
PT: Já říkám, že každá takováto stavba je
malým manželstvím. Lidi si spolu vytvářejí
vztah, který musí být postavený na důvěře. Pokud si nebudeme důvěřovat, tak ten
výsledek bude velmi špatný. To, že jsme
se znali předtím, je jedna věc. Tady jsme
si budovali úplně nový vztah od úplného
začátku a musím říct, že těch pět let až do
otevření jsme byli v kontaktu pravidelně
několikrát týdně.
TR: Bylo to soužití. Minimálně jednou za
týden jsme se potkávali, někdy to ale bylo
i několikrát za den. Před chvílí jsem říkal,
že jsme neměli žádné spory, že naše názory byly velice blízké. Nevím, myslíš si to
taky?
PT: Jediný problém byl, že z mého pohledu bylo zadání projektu postavené jinak,
než jak by to být mělo, ale na druhé straně
tím vzniklo naše myšlenkové řešení. Pokud projekt nemá myšlenku, tak je bezduchý. Ta naše myšlenka byla, že pokud
máme velmi kvalitní sbírku, tak bychom ji
měli kvalitně prezentovat v kvalitním prostoru, a já jsem začal s tím, že bych nejraději postavil novou galerii. Za tyhle peníze
by se určitě dal postavit nový dům. Nicméně nakonec se rekonstrukce stávajícího
objektu ukázala jako správné řešení.

Představy vás dvou o výsledné podobě rekonstrukce se tedy od začátku
shodovaly?
PT: Mezi námi byl jediný rozdíl. Já jako architekt nepotřebuji mít výkres a prostor si
9
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•

Narozen roku 1953.

lím, že ta atmosféra byla velmi dobrá a nestávalo se nám často, že když jsme přišli
a něco potřebovali, tak bychom slyšeli, že
to nejde.

•

Ve stejném roce, kdy se narodil,
v Hradci Králové vznikla Krajská
galerie, z níž se později stala
Galerie moderního umění.

Když se ohlédnete zpět za tím celým
procesem rekonstrukce, co byl nejdůležitější okamžik?

•

Od roku 1997 je ředitelem Galerie
moderního umění v Hradci
Králové.

•

Pravidelně je členem poroty
soutěží Grafika roku a Cena
Vladimíra Boudníka.

PhDr. Tomáš Rybička

dovedu představit, vlastně si ho vykreslím
v hlavě ve 3D. Teď je otázka, za jak dlouho
to takhle viděl Tomáš. Také proto jsme už
ve fázi studie připravili 3D animaci.
TR: Já když viděl tu animaci, tak mě hned
napadlo, že to je to, co chceme. A když
jsme tady před pár týdny začali zavěšovat obrazy a umisťovat exponáty, tak jsem
tu poprvé v životě měl pocit, že instaluju
v galerii. My jsme si hned na začátku řekli,
že chceme rehabilitovat budovu, přiblížit
ji historickému stavu, zlepšit podmínky
pro vystavování a uchovávání historických děl, čili hlavně klimatické podmínky,
světlo a bezpečnost. Také bylo ale nutné
zlepšit podmínky pro návštěvníky a zaměstnance.

Byly okamžiky, kdy vy jste musel pochopit pana ředitele, jaké má nároky
na provoz budovy, a vy naopak pana
architekta z hlediska myšlenek architektonického řešení?
TR: Já si myslím, že pan architekt respektoval naše potřeby. V tom jsme žádné spory neměli. Já jsem naopak respektoval architektonické řešení a samozřejmě jsem si
na některé věci musel zvyknout. Na první
poslech jsem si říkal, že některé věci nepůjdou nebo nám je památkáři neschválí.
Vnitřně jsem pro to byl nadšený, ale měl
jsem racionální brzdy.
PT: My jsme si vytvořili takový systém,
abychom jeden bez druhého nic neudělali.
Vše jsme rozhodovali spolu.
TR: To je pravda. Vždy jsme se odkazovali jeden na druhého. To je opravdu jedna
z nejdůležitějších věcí, která nám pomohla
k výsledku takovému, jaký je.
PT: K tomu bych ještě doplnil, že se nám
na stavbě podařilo vytvořit atmosféru takovou, že si nikdo nedovolil udělat nic bez
nás. Do jisté míry bych řekl, že lidé, kteří
tu pracovali, byli hrdí na to, co dělají. Mys10
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PT: Určitě to byl okamžik, kdy nás napadlo vybourat celý ten vnitřek ve třech patrech. To ovlivnilo celou stavbu od začátku
do konce.
TR: Rozhodující byl souhlas památkářů, že
tuto architektonickou koncepci můžeme
naplnit.

Mezi veřejností určitě vznikne diskuse o dominantní vzduchotechnice,
kterou vyzdobil výtvarník Aleš Lamr
zářivými barvami. Toto odvážně řešení se možná stane terčem kritiky…
PT: Tohle vzniklo vývojem. My jsme řekli,
že pokud jsme galerie moderního umění,
tak bude možná dobré, když vzduchotechniku nějak výtvarně pojednáme. Aleš
Lamr symbolizuje svou abstrakcí moderní
umění, takže proč by zrovna takovéto jeho
dílo nemohlo prostoru galerie vévodit.
TR: Vzduchotechnika měnila také svoji
pozici i tvar a nakonec skončila na místě,
které je technicky i esteticky vhodné. Když
byla nainstalovaná, objevila se myšlenka, že pokud už tu musí být, tak ať z toho
technického objektu uděláme objekt výtvarný. S případným negativním hodnocením samozřejmě počítáme a víme, že
se to nebude každému líbit. Myslím ale, že
takový objekt v galerii moderního umění
návštěvníka až tak nepřekvapí.

Někoho ale možná překvapí, že součástí Galerie moderního umění bude
nově Galerie Vladimíra Preclíka,
která byla předtím umístěna v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
TR: Už před rekonstrukcí bylo domluveno, že sem bude Galerie Vladimíra Preclíka přesunuta. Jejím přesunem se trochu
změnil režim zacházení s celou tou kolekcí. Především už nemusí být vystaveno
všechno, takže expozici budeme obměňovat přibližně po roce. Díla, která Vladimír
Preclík kraji daroval, budou vždy tvořit základ a doplňovat je budeme o další díla ze
sbírek naší galerie i dalších galerií.

tilní tapety, byla pro mě největším překvapením. Co mě dál překvapilo, byl přístup
dodavatele stavby. Na kontrolní dny jsem
se doslova těšil a každý den jsem viděl velmi zásadní posuny ve stavbě.
TR: Pro mě to byly také ty nečekaně objevené tapety a pak hlavně výsledek práce
restaurátorek. To je malý zázrak, protože
když si vybavím, jak ty tapety vypadaly, jak
byly poškozené a poničené, a když oproti
tomu vidím, jak vypadají dneska, je to velké potěšení. Pak jsou samozřejmě velkým
překvapením obnovené historické prostory, barevné stropy a samozřejmě to, že konečně vidíme historická svítidla skutečně
svítit. Překvapení se tedy konala, ale jen
v tom pozitivním smyslu, tedy že výsledek
překonal naše očekávání.

Mám pocit, že výsledek rekonstrukce je hodně řemeslně kvalitní, poctivý. Je to jenom vliv památkářů
a jejich striktních požadavků nebo
za tím byla ambice odvést dobrou
práci?
PT: My vždy v soutěži o dodavatele požadujeme, aby firma měla zkušenosti s rekonstrukcí památek. Důležité je nastavit
si jak s firmou, tak s investorem pravidla,
vzájemný respekt a důvěru. To si myslím,
že tady nastalo velmi rychle.
TR: Musím potvrdit, že všichni, kteří zde
pracovali, byli hrdí na svou práci. Generální dodavatel si opravdu ohlídal i svoje
subdodavatele a vyžadoval od nich stejně
perfektní práci.
PT: Na stavbě nesmíte nechat udělat žádnou část špatně. Musíte si vše od začátku
uhlídat. Pokud vidíte, že něco nejde, je potřeba to říct včas a ne vše předělávat na
konci.

Ing. arch. Pavel Tušl
• 1957 - narodil se
• 1982 - promoce na Fakultě
architektury ČVUT v Praze.
• 1990 - založení firmy 3Q Project.
• 1992-1994 - rekonstrukce
Steinského paláce v Hradci Králové.
• 1997-2000 - územní plán města
Hradec Králové (dosud platný).
• 2005-2007 - Krajský úřad,
Regiocentrum v Hradci Králové.

Dá se říct, co bylo pro vás během rekonstrukce největším překvapením?

• 2014-2016 - Galerie moderního
umění.

PT: Je to možná drobnost, ale musím říct,
že místnost, kde se objevily původní tex-

• + mnoho dalších staveb

Tomáš Rybička:

Umění jde po dobrých
cestách
První otázka je možná banální. Vy
jste historikem umění?
Zaměřením ano, studiem však ne. Já jsem
vystudoval estetiku a historikem umění
jsem se spíš stal profesně. Vždy jsem se
zajímal o moderní grafiku dvacátého století i o další oblasti. Zajímali mě i takoví autoři jako Josef Šíma nebo František Kupka
a jsem rád, že jsem mohl připravit výstavy
obou těchto umělců. Co mě neméně zajímá, jsou umělci, jejichž tvorba není tak
známá. Ví se, že existují, hovoří se o nich,
ale nepatří mezi ty nejznámější. Jejich tvorba je však velice kvalitní a rozhodně stojí za
to, si ji připomínat.

Jak jste ze svého profesního hlediska
vnímal rekonstrukci galerie, která je
sama o sobě uměleckým dílem?
Například jsem neměl pocit, že by nám památkáři během rekonstrukce komplikova-

li život. My v galerii se staráme o kulturní
dědictví, takže jsme rozhodně na budově
nechtěli páchat nějaké škody nebo navrhovat úpravy, které by ji poškozovaly. Naše
názory byly velice blízké názorům památkářů, i když ta rekonstrukce je z hlediska
architektonického velmi odvážná. Přízemí
a první patro budovy mají reprezentační
charakter, je tam řada umělecko-řemeslných prvků, vitráže, štuková výzdoba,
původní dochovaný nábytek. V dalších patrech se nacházely už jen kanceláře, a tak
jsme se snažili pozvednout je rekonstrukcí
na úroveň těch historicky cenných pater.

Ve sbírkách máte přes pět a půl tisíce předmětů. Dá se vůbec říct, který
z nich máte nejraději?
Já opravdu nemám jedno takové konkrétní
dílo. Na sbírkách naší galerie si cením toho,
že jsou vyvážené, že nám snad nechybí

nějaká důležitá vývojová tendence. Jsme
schopni udělat stálou expozici nebo její výběr tak, že se ten vývoj českého moderního
umění dá dobře sledovat. Základ expozice
je tedy chronologický a myslím, že je to
dobře. V posledních letech se vedou diskuze, zda mají být sbírky chronologické, nebo
je lepší dělat je jiným způsobem. Jsou galerie, které se takto rozhodly. Dle mého je
ta chronologie přehledná pro návštěvníka
a navíc potom ta expozice se dá využít i pro
pedagogické a vzdělávací účely.

Co vlastně galerie jako instituce dělala po dobu, kdy byla její budova uzavřená?
Nás tady po dobu rekonstrukce bylo dvanáct. My jsme od uzavření galerie museli
vystěhovat kompletně celou budovu. Veškeré sbírky bylo třeba přemístit do náhradních prostor, které musely splňovat
11
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veškeré podmínky, ať už klimatické nebo
po stránce zabezpečení. Nicméně po celou
dobu rekonstrukce galerie byla všechna její
umělecká díla dostupná. Půjčovali jsme je
jiným muzeím i galeriím na jejich výstavy, včetně těch zahraničních. Dále jsme
vystavovali každý měsíc jedno umělecké
dílo z naší expozice v prostorách Muzea
východních Čech, pořádali jsme přednášky ve Studijní a vědecké knihovně. Čili my
jsme normálně pracovali a fungovali, samozřejmě v omezeném rozsahu, jak nám
to umožňovaly provizorní podmínky. Také
jsme samozřejmě museli sledovat postup
rekonstrukce, abychom si jako budoucí
uživatelé pohlídali výsledek.

Zmínil jste přednášky v knihovně.
Jednu z nich jste přednesl na téma
„Kam kráčí současné výtvarné umění“ a já bych se vás rád zeptal na totéž.
Já si myslím, že jde po dobrých cestách,
i když opakovaně se mluví o krizi výtvarné
tvorby, konkrétně o krizi malířství. Nevím,
co k tomu různé teoretiky vede. Já si my-

Osobnost čísla

slím, že když malířství přetrvává už několik století a v té podobě, v jaké jej známe,
existuje přinejmenším od středověku, tak
není důvod, aby se dál nevyvíjelo. Naopak
se ukazuje, že některé ty novější umělecké
projevy zřejmě vyčerpaly své možnosti a už
se tolik neuplatňují.

Když si představíte sbírky vaší galerie za padesát nebo sto let: co myslíte, že do nich přidají současná léta?
My už přidáváme teď, ale záleží samozřejmě na těch, kteří přijdou po nás, a na
tom, čemu budou věnovat pozornost. Pro
nás má, ať už ve výstavním programu nebo
v nákupu uměleckých děl do sbírek galerie, tu nejvyšší prioritu umělecká kvalita.
Zdálo by se, že třeba u současné tvorby
není snadné to odhadnout, nicméně se
o to pokoušíme a nesnažíme se to svádět
na malý časový odstup od současné tvorby.
S tím ještě souvisí jedna věc. Galerie našeho typu, čili sbírkotvorná instituce, by měla
mít tu prestiž, aby spoluurčovala kritéria,
aby nastavovala laťku. Dle mého názoru
je úkolem naší galerie vyhledávat nejen

ze současné tvorby, ale celkově z českého
moderního umění to nejkvalitnější a formou výstav nebo stálé expozice ukazovat
kvalitu toho, co považujeme za nejcennější.
Tím také kultivujeme prostředí, návštěvníka. Samozřejmě ne každá výstava, kterou
připravíme, se musí všem líbit. Já říkám,
že když sem přijde návštěvník a líbí se mu
úplně všechno, tak to vlastně není dobře,
že má nevyhraněný vkus. Měl by tedy optimálně odcházet s pocitem, že i když se mu
konkrétní výstava nelíbí, musí jít o objektivně kvalitní uměleckou tvorbu, pokud je
vystavena v naší galerii. To je prestiž, o kterou chceme usilovat.

V roce 2017 budete už dvacet let ředitelem Galerie moderního umění.
Kdybyste mohl jak sobě, tak galerii
k tomuto společnému výročí něco
popřát, co by to bylo?
Já bych přál galerii, aby v nových prostorách vyvíjela svoji činnost se vším, co
k tomu patří. My tady jsme hlavně pro návštěvníky. Přál bych si tedy, aby se nám dařilo toto naše poslání naplňovat.

Pavel Tušl:

Lepší než exhibice
je pokora
Hradec Králové býval nazýván salonem republiky. Myslíte, že i stavby
z posledních pětadvaceti let navazují
na tu vysokou architektonickou úroveň první poloviny dvacátého století?

Je to v tom urbanismu, v tom standardu,
který nasadili. Úroveň je dána investory,
kulturou obce a hlavního architekta, tvůrci.
Je to mix.

Já si myslím, že ano. Hradec je velmi dobře založený. Naštěstí jeho vnitřní struktura
byla v polovině dvacátého století dostavěná,
takže v ní komunisti moc paneláků nemohli postavit, a zdá se mi, že i ty nové stavby,
které tady vznikají, mají dobrou úroveň.
Srovnejme to třeba s mizernou kvalitou
pardubické architektury. Hradec si pořád
drží vysokou úroveň, pořád tu vznikají velmi dobré a kvalitní stavby.

Které budovy se vám za posledních
dvacet let vyloženě nelíbí?

Pořád je tu asi vepsána genialita Gočára a jeho doby.
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Nic tak hrozného tu asi nestojí, ale třeba
areál hradecké univerzity nebývá příliš vyzdvihován. Pravda je, že postmoderna, které se budovy univerzitního kampusu drží, je
už dost z módy. To jsme my zažívali na škole
před třiceti, čtyřiceti lety. Dokázal bych si
ten areál představit lepší, ale na druhé straně mě to zase neuráží natolik, že bych si
řekl, že je to paskvil. Také jsem nad tím nejdřív stál a zíral. My jsme na postmodernu
byli ve škole dost zatížení, protože šla pro-

ti oficiálnímu proudu. V případě hradecké
univerzity ale postmoderna přichází pozdě.
Je to samozřejmě dáno tím, že ten projekt
vznikl hned po revoluci, postavila se jedna
budova a teď kolem ní rostou ve stejném
stylu další.

Pak je tu třeba budova katastrálního
úřadu.
Té hlavně ubližuje absence jakýchkoliv souvislostí v lokalitě, kde stojí. Hned vedle je
socialistická stavba Aldisu a torzo hotelu
ROH. Věřím ale, že ta lokalita půjde nahoru
se stavbou nové budovy ČSOB.

Vaše jméno si nejvíc Hradečáků asi
spojuje s rekonstrukcí pivovaru, která svého času vzbuzovala emoce. Co
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ve vás tahle stavba dnes evokuje?
Já myslím, že jsme zachránili kus města. Vytvořili jsme třetí náměstí vedle historického
centra. Neuvědomuji si, že bychom na té
stavbě udělali mnoho chyb. To byla stavba,
kterou musel zaplatit stát, do toho by žádný soukromý investor nešel. Docela mě mrzel ten začátek, kdy jsme to celé vymýšleli
a novináři vytvořili šílenou kauzu.

Zkuste, prosím, přiblížit, proč byla rekonstrukce areálu pojata právě takto.
Pivovar tam byl situován dost nešťastně.
Tím, že se na tom rohu starého města tak
extenzivně vyvinul, vyžádal si přítomnost
těžké kamionové dopravy, která putovala
celým starým městem. Další problém byl,
že do města, tedy k Jiráskovým sadům, stál
pivovar zády. Proto jsme se snažili přidat
na Třídu ČSA obchodní parter a udělat tak
z toho areálu součást města. Také jsme říkali, že to má docela hezkou symboliku:
ostroh nad soutokem řek v kraji. Kdo jiný
by tam měl sídlit než kraj. Symbolicky i prostorově se to podle mě podařilo. O to víc
mě mrzely drobnosti, jako že v tomtéž roce
jsme v soutěži o stavbu roku našeho kraje
skončili druzí za jakousi mateřskou školou
nebo že v knize o moderní architektuře
Hradce Králové, vydané asi tři roky po dokončení stavby, pivovar nenajdete.

Osobnost čísla

Zmínil jste, že v areálu vzniklo třetí
náměstí starého města…
Měli jsme tehdy dvě možnosti: buď náměstí
zastavět, nebo ho otevřít. Zvolili jsme druhou možnost. Náměstí má veškerou vybavenost, aby žilo. Jsou tam kotvy pro umístění dočasného zastřešení, v parkovacím
domě je 500 míst, jsou tu toalety, šatna,
uvnitř sál pro 150 lidí. Pak se doslechnete,
že sál se raději nikomu nepronajímá, aby se
neošoupala křesla. Na náměstí jsme chtěli
restauraci se zahrádkou, aby ožívalo. Nakonec je z ní jídelna. Tak jsme po dostavbě
areálu aspoň prosadili na náměstí Bistro
u dvou přátel. To je vlastně jediný prostor,
který tam žije. Ale náměstí by mohlo žit
mnohem víc. Proto jsou tu i brány, které
lze uzavřít, aby tu šlo pořádat akce s kontrolovaným vstupem. S provozem úřadu by
to přitom vůbec nekolidovalo – lze do něj
vcházet a vycházet z něj i jinými cestami,
než přes náměstí. Prostě jsme chtěli, aby
náměstí mohlo samostatně žít a aby se ta
investice obrazně vracela s nějakou přidanou hodnotu zpátky městu a lidem.

Je rekonstrukce pivovaru stavba, na
kterou jste nejvíc hrdý?
Když něco děláte třicet let, tak jsou i menší
projekty, o kterých máte pocit, že se vám
povedly. Já třeba mám hrozně rád Reiffei-

sen banku na náměstí V Kopečku, kde jsme
z domu dlouhého 20 metrů a širokého
9 metrů udělali v devadesátých letech banku. Tehdy to byla stavba za třicet nebo čtyřicet milionů, to je z dnešního hlediska neuvěřitelné. Větší dílo, než je pivovar, jsme ale
nedělali a dělat asi už ani nebudeme.

Práci architekta na rekonstrukci historické stavby si představuji jako oscilaci mezi úctou k práci někoho před
vámi a vlastní ambicí ukázat něco
svého. Z čeho vzniká ta výsledná rovnováha?
Já spíš inklinuji k tomu podřídit se. Byla
doba, kdy jsem jezdil po městech a díval
se, jak se chová moderní architektura k té
historické. Vždycky jsem z toho měl spíš
pocit, že bych měl být pokorný, než za
každou cenu exhibovat a dělat si ambice.
Urbanismus je leckdy mnohem důležitější,
než ten jeden dům. Když jsme třeba realizovali rekonstrukci Gymnázia J. K. Tyla,
bylo jasné, že škola tam je a bude, takže
jsme se soustředili na technologie. V tom
jsem viděl jediný generační rozdíl, který
tam můžeme přinést.
Emil Stelinger
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Budova bývalého Záložního uvěrového ústavu, která na hradeckém Velkém náměstí vyrostla v roce 1912 podle návrhu architekta
Osvalda Polívky, je jednou z ikonických staveb secesního stylu v Hradci Králové. Dům
sice již od roku 1990 slouží Galerii moderního umění, ale teprve s rekonstrukcí, která
vrcholí v těchto dnech, dostává tato instituce pro svou práci podmínky odpovídající nárokům dnešní doby. Rekonstrukce podle návrhu Ing. arch. Pavla Tušla, která trvala dva
roky a stála téměř sto milionů korun, vrací
do prvních dvou podlaží původní historické
prvky a další podlaží pak plně přizpůsobuje
potřebám galerie.

Fotoreportáž

Znovuzrození
secesního
klenotu
15
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Kultura

Ohlédnutí
za podzimem
Po horkém létě ožily kluby, divadelní a koncertní sály a další kulturní
a společenské prostory východočeské metropole.

Divadelní festival Čekání
na Václava
V Klicperově divadle se i letos čekalo na patrona české státnosti Václava. Tento festival malých velkých divadel začíná vždy na
Den české státnosti a končí Dnem vzniku
samostatného Československého státu.
Celý měsíc Klicperovo divadlo poskytlo své
jeviště pro nejlepší představení alternativní a studiové malé scény. Zahájení festivalu
vzalo do svých rukou Divadlo Kalich s vlastním nastudováním černé komedie Zabiják
Joe. Rekordy prolomilo vystoupení Jaroslava Duška Čtyři dohody. Vstupenky na něj
byly vyprodány během prvních vteřin od
zahájení jejich prodeje. O velký rozruch se
postaralo i Divadlo Járy Cimrmana, které
diváky potěšilo hrou Cimrman v říši hudby.
V rámci festivalu Klicperovo divadlo uvedlo

dvě premiéry - tragikomedii Istvana Örkenyho Kočičí hra v režii Terezy Karpaniusové a světovou premiéru hry Pavla Kohouta
Vítězný únor v režii Břetislava Rychlíka.

Město plné lampionů
Že krátké dny mohou mít i pozitivní stránku
se rozhodly dokázat tři tisícovky účastníků
lampionového průvodu. Rodinná akce plná
světélek a příjemné atmosféry pořádaná
Křesťanským Centrem Sion již počtrnácté
rozsvítila ulice Hradce Králové. Průvodcem
se pro letošní rok stal pejsek Ťaflík, který
děti provedl zajímavými stanovišti a dovedl je až do Malšovic. Po příchodu všech
zúčastněných se nebe rozsvítilo jiskřičkami
ohňostroje, který symbolicky zakončil lampionovou výpravu.

Restaurant day
Jestli něčeho není nikdy dost, jsou to zcela
jistě food festivaly. Srdce a žaludek každého gurmána i v říjnové plískanici zahřály
jak pochutiny domácí výroby tak z kuchyní
profesionálů. Kdo měl zájem, mohl si nejen
pochutnat, ale také si vyzkoušet výrobu
sladkých i slaných palačinek, přípravu kávy
nebo domácího chleba. Ze dne plného nových chutí a zajímavých informací o surovinách a jejich přípravě se, doufejme, stane
příjemná tradice.

18
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Jazz Goes To Town
Jazzový podkres Hradci rozhodně sluší.
Přesvědčit jste se o tom mohli na festivalu
Jazz Goes To Town, který do města přivedl
hvězdy mezinárodní jazzové scény. Nezdržovaly se však pouze v místech obvyklých
pro hudební vystoupení. Milovníci jazzu si
mohli pobrukovat s umělci v kavárnách, restauracích, v kině i v divadle. Nejzajímavějším místem pro vystoupení se s přehledem
staly Novákovy garáže. Ty byly otevřeny
exkluzivně pro tuto příležitost. V ikonické
budově vystoupil klenot současné britské jazzové scény, kvartet Sons Of Kemet.
Díky neotřelé akustice a prostředí budou
mít hudebníci i posluchači toto vystoupení
v živé paměti ještě dlouho.

Výlov rybníků
Na výlov rybníka není nutné jezdit až do
jižních Čech. I letos bylo během listopadu
možné navštívit tuto neobvyklou podívanou například na rybníku Datlík. Po téměř
adrenalinové atmosféře výlovu bylo možné
si zakoupit úlovky. Pravého Hradeckého
kapra si však můžete koupit i před Vánoci
- ať už při prodeji organizovaném Městskými lesy, které se o rybníky celoročně starají, tak například v centru města na malých
adventních trzích u OC Atrium.
Barbora Staníčková

inzerce
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Klicperovo divadlo
uvedlo 29. října v režii
Břetislava Rychlíka světovou
premiéru nejnovější hry Pavla
Kohouta Vítězný únor. Inscenace
ukazuje groteskně mrazivý a mrazivě groteskní pohled na události
osudových únorových dní roku
1948.

24.Ples

RADIA ČERNÁ HORA

No Name
Jelen
Lenny
Jazz Police

Ready Kirken
ATMO music
Thom Artway
Hodiny
Rene Trossman Band
Sammy Vomáčka
Jazz Trio
Boundary
Jazz Quintet
Kongresové centrum Aldis Hradec Králové
sobota 4. března 2017, od 20:00
Vstupenky v předprodeji od 1. prosince v Radiu Černá Hora, Dlouhá 200, Hradec Králové
a v informačních centrech v Pardubicích, Trutnově, Náchodě, Vrchlabí a Ústí nad Orlicí.

www.cernahora.cz
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Ples
for
people
Již 24 let je Ples Radia Černá Hora trochu
rebelující součástí plesové sezóny v Hradci
Králové. Ostatně na písničky populárních
českých a slovenských interpretů jako jsou
No Name nebo Jelen, půjde valčík tančit
celkem stěží.

Jedna z nejzajímavějších akcí v regionu, která propojuje ples s festivalem, každoročně přivádí do hradeckého Aldisu ty nejlepší české a slovenské interprety. Mnoho z těchto kapel právě na Plese Radia
Černá Hora začínalo a dnes se těší obrovskému
úspěchu.
„Opravdu se nejedná o klasický ples právě díky tomuto ryze festivalovému obsazení kapel. Hrál tady
David Koller, Dan Bárta, Chinaski, Michal Hrůza, ale
třeba i partička Tři sestry. A dojde vždy i na milovníky jazzu a blues, prostě se snažíme přivézt kvalitní
muziku. Nejen Hradečáci se na něj vždy nesmírně
těší a považují ho za skvělé zpestření,“ říká Petr Sameš z Radia Černá Hora. Každý, kdo se na tuto akci
někdy snažil dostat, ví, že vstupenky bývají vyprodány velice rychle a kolem dvou tisíc milovníků české hudby plně obsadí všechny tři sály kongresového
centra.
„Přípravy probíhají celý rok. Jenom díky tomu se nám
daří zajistit ty opravdu nejlepší kapely a uspořádat
tak ples, o kterém se bude ještě dlouho mluvit. Věříme, že ani tento nadcházející nebude výjimkou. Koneckonců vstupenky jsou již od 1. prosince v prodeji,
a tak se přijďte přesvědčit sami,“ zve za celý tým Radia Černá Hora Petr Sameš.
(red)
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Show Must
Go On
Cesty osudu nás někdy protnou s lidmi, kteří změní náš život od základů.
U Jaroslava Břeského a Petera Freestona se nejednalo o nikoho menšího,
než o krále pódií Freddieho Mercuryho.
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Jaroslav Freddie Břeský:

Freddie Mercury na plný
úvazek
Čím jste si přáli být jako dítě? Kluci toužili
létat do vesmíru a holčičky zase usedat na
královský trůn. Když si ale zamanete, že se
chcete stát ikonickou osobností, může být
cesta komplikovaná.

o tom, že bych mohl jednou zpívat tyto
nádherné skladby pro lidi. Zpěv se naučit
dá, ale barva hlasu ovlivnit nejde. Mám
ohromné štěstí, že mám podobné zbarvení
hlasu jako Freddie. Toho si moc vážím.

Jak jste se dostal právě k Freddie
Mercurymu?

Odkud pochází vaše kostýmy?

Poprvé jsem zaznamenal jeho energickou
osobu ve svých třech letech, když jsem se
díval na koncert, který byl uspořádán na
jeho počest ve Wembley. To se psal rok
1992 a od té doby se má láska ke skupině Queen nezměnila. Pamatuji si, že jsem
vystřihoval články z novin a vážil si každé
fotky z časopisu. Teď už je doba trošku jiná
a vše je na internetu.

Zpíval jste vždy, nebo až sen o tom,
stát se Freddiem, vás dovedl ke zpěvu? Dá se zpěv vůbec naučit?
Zpíval jsem si od mala jen tak ve vaně
a hlavně ve školní družině. Pravdou je, že
díky Freddiemu a jeho tvorbě jsem snil

Spolupracuji s velmi šikovnou švadlenou
z Hořic v Podkrkonoší.

Vy se momentálně živíte pouze revivalem?

Jaroslav „Freddie“
Břeský
•

Narodil se 16. května 1989
v Hořicích.

•

Fanoušek Freddieho Mercuryho
je od dětství. První písně kapely
Queen začal zpívat ve třinácti
letech.

•

První vystoupení jako Freddie
předvedl v osmnácti letech.

•

Nyní spolupracuje s Peterem
Freestonem na zdokonalení svého
projevu, aby byl co nejvěrnější.

Ano, už skoro 4 roky.

Jak na váš sen a poté i kariéru reagovalo okolí?
Nejdříve si ze mě spousta lidí snažilo utahovat a srazit mě k zemi. Tvrdili, že jsem
se zbláznil a nemám šanci. Mě naopak tyhle řeči dost motivují, takže jsem si prostě
prosadil svou a šel si za tím, co miluji. To se
samozřejmě netýká mých nejbližších, ti mi
vždycky přáli úspěch.

Jak jste se seznámili s Peterem Freestonem?
V roce 2009 jsem mu zkusil napsat na
Facebooku. Ani jsem nevěděl, jestli je to
opravdu on. Byl by pro mě splněný sen,
kdybychom se mohli jednoho dne sejít.
Nemohl jsem uvěřit vlastním očím, když
mi odpověděl. Psal mi, že je na cestě do zahraničí, ale že až se vrátí zpět, tak bychom
se mohli poznat. První setkání pro mě bylo
velice emocionální. Postupem času se z nás
stali blízcí přátelé, kteří si pomáhají a podporují se. Je neskutečné, že mohu mít vedle
sebe člověka, jako je Peter. Cítím ohromný
vděk za veškerou jeho podporu.

kterých knihách totiž není psaná pravda,
a proto bych fanouškům doporučoval číst
knihy, které jsou ověřené.

Jaký dopad na vaši karieru měla tato
spolupráce?

Plánujete v nejbližší době nějaké zajímavé projekty?

Rozhodně pozitivní. Dostal jsem se hodně blízko k Freddiemu, možná úplně nejblíž, jak je to jenom možné. Dozvěděl jsem
se mnoho věcí, díky kterým se dokážu do
Freddieho mnohem lépe vžít. Peter mi řekl
hlavně i to, co jsem si celou dobu myslel jaký to byl kouzelný a srdečný člověk. V ně-

Se skupinou Prague Queen za sebou máme
skvělý koncert ve vyprodané Lucerně, kde
jsme spolu s panem Peterem Freestonem
a českými hvězdami uctili památku Freddieho. Tyto koncerty se plánují na další rok
a můžete je vyhledat pod názvem A Tribute
to Freddie Mercury.

Peter Freestone a Jaroslav Břeský
u pomníku Freddieho Mercuryho v Ženevě

25
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Peter Freestone:

Hudba je nejdůležitější jazyk
na světě
Být po boku jedné z největších osobností dvacátého století je snem mnoha z nás.
Jaký byl jeho život s Freddiem Mercurym
a jaký je nyní?

Byl jste jedním z nejbližších lidí
Freddieho Mercuryho. Jak byste popsal jeho osobnost?
Byli dva skuteční Freddie. Byl ten, kterého
každý zná – velikán vystoupení, kterému se
do hrsti vešel celý svět. Potom tu byl ještě
tichý Freddie, který byl stydlivý a žil svůj
život mezi přáteli v Londýně, New Yorku
a Mnichově. Pro svou nesmělost nemohl
sám vstoupit do místnosti plné cizích lidí.
Když byl ale doprovázen přáteli, kteří ty lidi
znali a představili mu je, stal se z něj král
večírku.

„Dobrý den“ v průchodu, kde bydlím. Bydlím ve vesnici ve východních Čechách
a nemohl jsem si přát víc, než při probuzení poslouchat sousedovy slepice a kachny!
(smích)

Jak jste se poznal s Jaroslavem?
Potkali jsme se před několika lety prostřednictvím zázraku jménem internet. Na
Facebooku jsem přidal komentář k videu,
kde vystupoval jako Freddie. Dostali jsme

Jaká je vaše nejcennější vzpomínka
na Freddieho?
Rozhodně je to vzpomínka, jak je doma
a směje se. Víte, když jej někdo točil nebo
fotil, vždy si horním rtem zakrýval zuby.
Když se smál, zakrýval si rukou ústa jako
Japonci. Skutečně své zuby nenáviděl.
Doma s přáteli to ale nemusel řešit, smál
se na plné kolo.

Co člověka, jako jste vy, přivedlo do
České republiky?
Byla to hudba. Mám rád klasickou hudbu
a tady v České republice máte jedny z nejlepších hudebníků na světě. Češi se zdají
být velmi hrdí na své hudební dědictví,
všechny děti slyšely o Smetanovi, Dvořákovi a Janáčkovi. Žáci se učí staré klasické
skladby ve škole. To ve Velké Británii neexistuje. Pro mě je hudba nejdůležitějším
jazykem na světě, protože zatímco možná textům nemusí rozumět každý, hudba
sama o sobě může mluvit ke každému člověku na této planetě.

Kromě hudby, jaký je váš život v Čechách?
Já to tu miluji! Mám tu mnoho důležitých
přátel. Miluji způsob, jakým každý říká
26

Peter Freestone s Freddiem Mercurym

se do kontaktu a pak se i setkali v Praze. Od
té doby se z nás stali dobří přátelé.

Proč jste se rozhodl s Jaroslavem
pracovat?
Ve skutečnosti to není o nějaké práci s ním.
Když se mi podaří mu pomoci nebo poradit
někde na jeho cestě, vždy to rád udělám.
To je ale věc, kterou udělám pro každého
nadšeného hudebníka, který mne o pomoc požádá. Nezáleží, jestli se jedná o an-
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glickou výslovnost nebo pomoc s intonací
či rytmem. Mladičké české skupině The
Drops takto pomáhám již čtvrtým rokem,
dnes jim je sedmnáct, osmnáct let.

O Freddiem Mercurym jste napsal
dvě knihy. Plánujete ještě nějaké další projekty?
Letos jsme vydali knihu receptů. Dokonce
byla v českém jazyce dostupná dříve než
v anglickém překladu a jmenuje se Královská kuchařka Freddieho Mercuryho.
Najdete v ní více než sto receptů na jídla,
která jsem doma Freddiemu vařil.
Také hra založená na životě Freddieho
Mercuryho nazvaná Freddie Mercury:
Poslední rozhovor, byla napsána českým
autorem s mojí pomocí. V Moravském divadle v Olomouci mají baletní představení
Queen: The Show Must Go On, pro které
jsem složil libreto a pomohl s choreografií.

Kultura

turné po celé zemi pod názvem A Tribute
to Freddie Mercury – České hvězdy zpívají
Queen. Samozřejmě jsou na obzoru i další zajímavé projekty. Zatím je ale chceme
uchovat v tajnosti.
Velice hrdý jsem zejména na mé spojení
s projektem TFA (Titanic – Freddie – AIDS).
Byl založen mladým zpěvákem, který žije
blízko Hradce Králové, Milanem Šatníkem.
Milan se svými semináři cestuje do škol po
celé České republice a mluví k žákům ve
věku třináct až sedmnáct let o problematice HIV a AIDS. Jsme připraveni tuto osvětu
šířit všude tam, kde je to potřebné. Je úžasné vidět náctileté, jak hodinu bez hnutí
poslouchají každé naše slovo. Předáváme
poselství, které by měl znát každý mladý
člověk.

Peter Freestone
•

Narodil se 8. ledna 1955
v anglickém městě Surrey.

•

V roce 1979 poprvé potkal
Freddieho Mercuryho.

•

Během jednoho roku se stal jeho
osobním asistentem a zejména
přítelem.

•

O Freddieho se staral až do jeho
smrti v roce 1991.

•

Nyní žije v malé obci blízko
Hradce Králové.

Barbora Staníčková

Skupina známých zpěváků jako je Kamil
Střihavka, Bohuš Matuš, David Kraus, i těch
méně známých jako je Jarda a mladí The
Drops, hráli v pražské Lucerně k zahájení

inzerce

VÝCHODOČESKÁ
JEDNIČKA
www.v1tv.cz | www.v1online.cz | www.iV1.cz
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Hradec s vůní
perníčků
Existuje pouze jediné období, kdy je přípustné, aby hradecké ulice voněly
perníkem – Vánoce. Večerní procházka po zasněžených ulicích lemovaných
nasvícenými stromy se svařákem v ruce je víc než kouzelná.

Tradiční vánoční trhy
10.–18. 12., Masarykovo náměstí
Oblíbené vánoční trhy na Masarykově
náměstí i letos potěší v předvánočním
shonu. Najdete tu vše, co k Vánocům
patří, počínaje ručně vyráběnými ozdobami a medovinou konče. Pro rodiny s dětmi je připravený kulturní
program.

Modrá hvězda Vánoc
2016 - Václav Marek
& his Blue Star

Bílé Vánoce
Lucie Bílé
17. 12., Kongresové centrum Aldis

15. 12., Adalbertinum
Speciální koncertní program věnovaný
svátkům vánočním aneb „Jaká hudba
zněla nejen o prvorepublikových Vánocích“.

28

Již několik let zpříjemňuje Lucie
Bílá sváteční čas svým tradičním
vánočním koncertem, ze kterého
dýchá láska, klid a kouzelná atmosféra blížícího se Štědrého dne.
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Půlnoční zvonění
na zvon Augustin

Jaroslav Svěcený
& Václav Uhlíř

24. 12., Bílá věž

25. 12., Městská hudební síň

Jen při několika málo významných
událostech zní hlas zvonu Augustinu. Štědrý den mezi ně zcela jistě patří. Jeden z největších zvonů
u nás se rozezní při půlnoční mši.

Tradiční vánoční koncert, při kterém
vás strhne silný hlas varhan pod dlaněmi Václava Uhlíře a něžné tóny houslí Jaroslava Svěceného.

První den spolu –
Novoroční ohňostroj
1. 1., Velké náměstí
Každoročně se na Velkém náměstí na
Nový rok sejdou tisíce lidí vítat jej za
světel ohňostroje. Na zahřátí budete moci ochutnat i tradiční čočkovou
polévku.

inzerce
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Kdysi na Vánoce
Vánoce nebyly vždy jen o zdobení stromečku, shánění dárků a smažení
kapra. Konkrétně v našem regionu se třeba v minulosti tradičně pekly
buchtičky plněné mákem, máčené v sirobu a nastrouhaném perníku.

Kdyby existoval stroj času a naši předci by
mohli vidět, jak dnes trávíme vánoční čas,
asi by byli trochu překvapení. Pomineme
-li tradiční půst, který poctivě drželi už
od první adventní neděle až do štědrovečerní večeře, nejspíš by jim chyběly i další
pro ně zcela samozřejmé zvyky a tradice
jako házení střevícem, obcházení sousedů v maskách za zpěvu koled nebo stavění
vlastnoručně vyrobeného betlému. „Samozřejmě můžeme polemizovat, jaké tradice se
dnes v rodinách ještě udržují. K tradičním
symbolům českých Vánoc však skutečně patřívaly například právě půst, tvorba domácích jesliček nebo různé druhy věštění, ať už
zmíněné házení střevícem, krájení jablek,
30

pouštění lodiček z ořechových skořápek se
svíčkou, tavení olova nebo trhání takzvaných barborek,“ vysvětluje Jitka Kučerová
z Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která připravuje vzdělávací programy
na Šrámkově statku v Pileticích. Specifikem
našeho regionu pak podle ní byla příprava
malých buchtiček z kynutého těsta, které
se po upečení máčely v sirobu (vyvařené
šťávě z cukrové řepy) a ještě teplé obalovaly v nastrouhaném perníku. V domácnostech se také po čas přípravy na Vánoce
běžně rozvěšovalo jmelí, které bylo označováno jako „posel nebes“. Nadílka nepatřila jen členům rodiny, ale obdarovávali se
také chudí a potřební. K tomu se peklo vá-

noční a obřadní pečivo – tedy chléb a další
pochutiny v podobě zvířat či symboly slunce a plodnosti. Samozřejmostí byly vánočka, lívance, oplatky a tak podobně. „Hodí
se doplnit, že i vánoční zvyky byly spojeny
s kultem mrtvých, dodržovaly se například
takzvané ohledy k duším zemřelých, které
údajně o svatých vánočních nocích přebývaly mezi živými,“ říká Jitka Kučerová s tím,
že mimo jiné i štědrovečerní večeře našich
předků měla až magická pravidla. Sváteční
tabule bývala o devíti chodech – střídmých,
ale pestrých a dnes už tradiční kapr se na
stůl Čechům dostal až teprve nedávno.
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Střípky
vánočních
tradic ze
zahraničí
To u našich západních sousedů v Německu
tradiční vánoční kuchyně nabízela a vlastně stále nabízí daleko větší výběr ryb –
kromě plněného kapra se na Štědrý večer
někde podává například pečená štika nebo
candát na roštu. A zapomenout nelze ani
na německé vaječné cukroví. Říká se mu
různě, například „marcipán chudých“ nebo
„Springle“.
Když bychom Vánoce slavili spíše východněji, například se Slováky, už u večeře
bychom si všimli pár rozdílů. Místo rybí
polévky se rozlévá kapustnica, na stole nechybí opékance či bobalky s mákem, oplatky potřené medem a česnekem a takovou
vánočku na Slovensku většinou zastupují
bábovky a koláče.
Zůstaneme-li ještě u našich sousedů, nejednu vánoční zvláštnost najdeme i u Poláků. V některých domácnostech se stále
drží zvyk nastlat pod stromeček trochu
sena. Proč? To kvůli oslátku, se kterým
podle staré pověry Ježíšek schází z nebes.

Polské děti mají navíc oproti těm českým
jednu výhodu - dárky se tam totiž rozdávají
už před sváteční hostinou. Stejně jako například v Maďarsku.
Nemálo odlišně se slaví Vánoce také na jihu
Evropy. Na svátky prožité třeba v typické
portugalské rodině byste určitě dlouho
vzpomínali. Namátkou vzpomeňme jejich
svátek Consoda, který se slaví na Štědrý
den ráno. Spolu s celou rodinou „snídají“
i mrtví příbuzní, kterým se prostírá i servíruje jídlo. Portugalci věří, že když tímto
způsobem vzpomenou na duše zemřelých

blízkých, budou mít celý následující rok
štěstí.
Zajímavý zvyk drží na Štědrý den také Irové. Tradičně zapalují svíce, které pak umisťují za okny, aby chudým poutníkům a Svaté rodině svítili na cestu. Když navíc všichni
členové rodiny dojedí štědrovečerní večeři,
pokládají na svátečně prostřený stůl chléb
a mléko pro Josefa, Marii a malého Ježíška. Tradičně jim také nechávají nedovřené
vchodové dveře.
Michaela Zumrová

inzerce
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Když hlasy
i duše souzní
V plejádě adventních sborových koncertů v Hradci Králové nebude ani letos chybět
ženský komorní sbor Vokální harmonie. V čele souboru, který se pyšní víc jak
padesátiletou tradicí stojí už skoro dvě dekády sbormistr Jaromír Schejbal.
Co o „Vokálce“ prozradil? Třeba to, že její členky jsou jako písně, které zpívají –
každá úplně jiná. Společně však souzní dokonale.

Vokální harmonie se v Hradci Králové
pyšní dlouholetou tradicí, vy za rok se
sborem oslavíte už dvacet let. Vzpomínáte ještě na své začátky?
Na své začátky ve Vokálce vzpomínám rád,
přestože k postu jejich sbormistra jsem
se dostal tak trochu náhodou. V roce 1997
mě neúnavně přemlouvala tehdejší členka
a vlastně duše celého sboru Libuška Benýšková, já jsem však vzdoroval. Tak na mě
vymyslela malou lest. Před Vánoci za mnou
přišla s tím, že má Vokálka domluvené vystoupení ve filharmonii, ale nemají sbormistra, který by s děvčaty zkoušel a koncert
oddirigoval. Souhlasil jsem s tím, že to bude
jen na pár týdnů. Ona ale moc dobře věděla,
že když se mi to zalíbí, zůstanu. A mně se to
samozřejmě zalíbilo.

Zpívají u vás ve sboru ještě nějaké dámy, které pamatují dobu „před
vámi“?
To víte, že ano, hned několik! Pro některé
členky se zpívání ve Vokálce stalo doslova
celoživotní zálibou. V současné době u nás
nejdéle zpívá paní Jitka – už dlouhých 28 let.

To je opravdu úctyhodná doba. Věk
tedy pro členství ve Vokálce není překážkou?
Vůbec, dokonce bych řekl, že pro členství
ve Vokálce neexistují žádné překážky nebo
omezení. Celkově je náš sbor hodně pestrý. Chodí k nám zpěvačky, kterým je přes
60 let, stejně jako čerstvé absolventky vysokých škol. Roli nehraje ani profese nebo
vzdělání. U nás vedle sebe zpívá prodavačka
32

Ženský komorní soubor Vokální harmonie

s lékařkou a nikdo se nad tím nepozastavuje. Na nějaké tituly si nehrajeme, takřka
všichni si ve sboru tykáme a rádi trávíme
společně čas i mimo zkoušky nebo koncerty. V létě jezdíme na chatu opékat buřty,
v zimě lyžovat. O kolektivu je to totiž u nás
především. Tvrdím, že kdyby spolu členky
tak dobře nevycházely, sbor by určitě tak
dlouho nevydržel.

Ve Vokální harmonii v současné době
zpívá přes třicet zpěvaček. Uvážíme
-li, jakou má v dnešní době sborový
zpěv mezi volnočasovými aktivitami
konkurenci, je to skutečně obdivuhodný počet.
Jsem rád, že sborový zpěv jako takový neumírá, ačkoli máte pravdu, že už není tak
atraktivní jako dřív. I náš sbor si prošel do-
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OD LISTOPADU 2016 ZAHÁJEN PRODEJ NOVÝCH BYTŮ

MEDIUMPARK
Sbormistr Jaromír Schejbal

Mgr. Jaromír Schejbal
•

Pracuje jako učitel hudební
výchovy, sborového zpěvu
a zeměpisu na Gymnáziu Boženy
Němcové v Hradci Králové.

•

Už od mládí se aktivně věnoval
hudbě, zpíval v místním dětském
sboru Jitro, v chlapeckém sboru
Boni pueri a ve sboru Smetana.

•

Univerzitu Hradec Králové
absolvoval diplomovým
pěveckým koncertem a na ZŠ
Habrmanova založil a 9 let řídil
dětský pěvecký sbor Cantabile.

•

Dodnes je sbormistrem
ženského komorního
sboru Vokální harmonie
a studentského sboru Gybon.

•

Věnuje se i žánru populární
hudby – dodnes působí jako
zpěvák v tanečním orchestru
Fontána.

•

Je statutárním zástupcem
Hudební mládeže HK, z. s.
a mnoho let je členem poroty,
která hodnotí mladé talenty
v pěveckých soutěžích Hradecký
slavík a Karlovarský skřivánek.

rostly a do smíšených se jim nechtělo. Na
inzeráty nebo nějaké náborové akce si nepotrpíme. Pokud by nějaká slečna či dáma
zatoužila rozšířit naše řady, vždy ji rádi uvítáme.

Se sborem musíte mít za těch skoro
dvacet let zážitků nepočítaně. Existuje nějaký, který se vám zvlášť vryl do
paměti?

inzerce

bou, kdy vážně skomíral a na zkoušky chodilo pravidelně jen kolem dvanácti členek.
Krizi jsme ale naštěstí překonali, některé zpěvačky se k nám vrátily například po
mateřské dovolené, jiné nás někde slyšely
a přišly samy od sebe. Řada z nich se k nám
dostala také z dětských sborů. Zkrátka vy-

Jak říkáte, takových zážitků a vzpomínek je
hodně. Vždy jsem potěšen, když na nějaké
soutěži dobře zazpíváme a získáme hezké
umístění, to je samozřejmé. Na jeden zážitek vzpomínám ale přece jen zvlášť rád – to
když jsme vyrazili na malý festival sborového zpěvu do sousedního Polska. Vyhráli
jsme zlaté pásmo a pak si udělali výlet. Jeli
jsme do skal a jen tak si v ozvěnách zpívali.
To byl krásný zážitek.

Blíží se Vánoce, to je tradiční čas sborových koncertů. Kde si mohou naši
čtenáři Vokální harmonii poslechnout?
Určitě bych je pozval na křest našeho vánočního CD, který se uskuteční 15. prosince
od 19 hodin v Městské hudební síni. Při té
příležitosti vystoupí i můj druhý smíšený
sbor. Krásná akce se také koná pravidelně
poslední adventní neděli před evangelickým kostelem vedle krajského soudu. Nejprve několika koledami doprovodíme krátkou řeč pana primátora a poté následuje
zhruba hodinový koncert přímo v kostele.
Poslední roky máme pokaždé plno, což nás
nesmírně těší.
Michaela Zumrová

Hradec Králové, Moravské Předměstí,
ul. Jana Masaryka
117 bytových jednotek 1+kk až 4+kk
včetně garážových stání a sklepů

www.medium-park.cz
Fortunae, s.r.o.
Eliščino nábřeží 842
500 03 Hradec Králové
mobil: 774 289 077
tel.: 495 516 162

www.fortunae.cz
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Mladí Votroci
se mají na Bavlně
jako v bavlnce
Kde se rodí fotbalové hvězdy? Přece ve Fotbalové akademii! Místopředseda
představenstva FC Hradec Králové Ing. Richard Jukl nám přiblížil, jak se učí
fotbalu a disciplíně nové generace fotbalistů.

Co vás vedlo k založení Fotbalové
akademie? Přece jenom podobný
koncept se v Čechách moc nevidí.

dorostenecké kategorie, ale i ti žákovského
věku mohou u nás na internátu pobývat.

Naše Fotbalová akademie vznikla v roce
2012, kdy jsme za pomoci Evropské Unie
a města Hradec Králové postavili sportovní
areál Na Bavlně. Tento areál v sobě sdružuje jak internát, tak tribunu, hřiště pro fotbal
a také víceúčelové sportoviště.

V kolika letech může dítě nastoupit?

Tím jsme založili Fotbalovou akademii, kde
se snažíme kluky posouvat ještě dál, než
je standardem pro běžné fotbalové kluby.
Díky tomu, že máme vlastní internát, můžeme přibírat i hráče z celého východočeského regionu. Nejedná se pouze o chlapce
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Vše začíná fotbalovou školičkou při ZŠ Milady Horákové. Tam sdružujeme děti i od tří
let věku, pokud jsou velmi nadané. Obvykle
to bývají však předškoláci. Samozřejmě se
v tomto věku nebavíme o fotbalu jako takovém, ale spíše o pohybových aktivitách.
Je to příprava nejen kluků, ale i holek, na
to, že by se fotbalu mohli jednou věnovat
a tvoří si zde k němu vztah.
Ti nejvíce nadaní poté v šesti letech plynule předchází pod křídla FC Hradec Králové,

kdy se z nich stávají plnohodnotní členové
Fotbalové akademie. Ten cyklus Fotbalové
akademie tedy v nadsázce může trvat od
čtyř do jednadvaceti let věku hráče.

Jak vypadá běžný den na „fotbalovém
internátu“?
Na internátu se chlapcům věnujeme celý
den. Ráno mají snídani, někdy ranní tréninky a poté jdou do škol. Spolupracujeme se
sportovní ZŠ Sever, kam dochází naši mladší svěřenci. Na střední školy potom chodí
dorostenci dle svého výběru. Po návratu
ze školy dostanou kluci svačinu a jdou na
odpolední trénink. Po večeři máme prostor pro doučování. Doučujeme angličtinu,

Sport

matematiku a individuálně další předměty.
Večerka je v deset hodin. Tento pravidelný
režim musí všichni dodržovat. Ve své podstatě zde suplujeme rodiče.

Máte už nějaké první odchovance?
Ano, v „áčkovém“ týmu hrají Dan Trubač
a Filip Zorvan, kteří akademií prošli. Postupně se tedy dopracováváme k tomu, že
trénujeme talenty pro vyšší kategorie.

Jak probíhá výběr do Fotbalové akademie? Musí hráči absolvovat nějaké
výkonnostní zkoušky?
Výběr závisí hlavně na potenciálu. Buď se
chlapci přihlásí sami anebo si vytipujeme

konkrétního hráče z regionu a toho poté
s nabídkou oslovíme. Mužstva se samozřejmě stále formují a obměňují, proto doplňujeme hráče do všech kategorií. Musíme naše
týmy neustále kvalitativně posouvat vpřed,
protože konkurence je opravdu velká.

Kolik mladých fotbalistů nyní máte?
Fotbalová akademie má 14 týmů včetně
Fotbalové školičky. Mluvíme tedy o třech
stovkách sportujících dětí, což už je celkem
velký počet. V mladších kategoriích máme
především hradecké děti, ale s postupem
věku se to obrací. V dorosteneckých týmech je více než polovina hráčů z okolí
Hradce Králové.

Na začátku jste zmiňoval, že do
školičky přibíráte i dívky. Je ze strany
něžného pohlaví zájem o fotbal?
Zájem o fotbal mezi ženami určitě je. Důkazem toho je ženský fotbalový spolek pod
hlavičkou FC Hradec Králové. Naše ženy
reprezentují ve všech nejvyšších kategoriích a nutno říci, že velice úspěšně.
Barbora Staníčková
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Na lyže!
Možná to také znáte. Utrhnout se
z práce na víc než jeden den je
problém, čas prostě chybí. Mně se
to povedlo, spojil jsem na jeden den
příjemné s užitečným. Půjčil jsem
si ráno v Hradci lyže, vyjel na hory,
skvěle si zalyžoval a jěště napsal
tenhle článek.
S Davidem Jarošem z hradeckého Bikera
jsem si stihnul dát rychlou kávu už ráno
v sedm hodin, když jsem si půjčoval lyže.
Poté, co jsem si vyslechl rady o správném
výběru lyží, jsem zvolil Fischerky RC4, můj
klukovský sen. Fischer letos v Bikeru vévodí, přestože tu jsou i další značky jako Atomic, Völkl, české a navíc regionální Lusti
(vyrábějí se v Žacléři) anebo vrchol nabídky
v podobě klenotů švýcarské značky AK.
Vyrážím směr Jánské Lázně - Černá Hora.
První letošní sníh jsem si užil maximálně,
jak jen to je v možnostech tuzemských
sjezdovek. Přiznávám, že ve čtyři hodiny
jsem měl lyžování až nad hlavu, a vyrazil jsem zpátky domů a bohužel...vrátit ty
skvělé lyže.

David Jaroš mi dovypráví to, co jsme nestihli ráno. Podle něj je výběr správné lyže
zcela zásadní moment. „Jezdím na testování lyží a vím, že přestože papírově jsou
některé lyže pro Vás jakoby šité na míru,
tak realita je někdy naprosto jiná, a stejně
tak dobře vím, jak velké rozdíly co do pocitu a radosti z jízdy mohou různé lyže nabídnout. My se snažíme, aby výsledek volby
bot, lyží, ale i oblečení přinesl právě tuhle
neopakovatelnou radost,“ říká a zároveň
ukazuje technologické zázemí obrovské
prodejny a půjčovny v samotném centru
města v Novákových garážích. Je to zejména servisní centrum vybavené automatem Wintersteiger Mercury, jaké jsou
v republice jen dva. Díky diamantovému
válci je odbroušení skluznice jen minimální
a dá se opakovat bez obav o její životnost
několikrát do sezóny. Další specialitou je
prý stroj na tvarování lyžařských bot, a to
nejen vnitřní vložky, ale i vrchního skeletu.
„V naší půjčovně prochází servisem lyže po
každém vrácení, takže lyže mají pořád parametry téměř nových,“ dodává David Jaroš.
Většina našich sjezdovek podle něj nedosahuje kvalit pro správné carvingové lyžování, to je pak více závislé právě na kvalitním
servisu nutném pro skvělou ovladatelnost

lyže a právě již zmíněném prvotním výběru
vhodné lyže.
„S tím souvisí i bezpečnost lyžování, která
je zejména u dětí tématem číslo jedna. Kromě dětského oblečení s pestrým designem
a finskou kvalitou Reima máme v nabídce
jako jedni z mála prodejců přilby značky
POC, které nabízí v součanosti tu nejlepší
ochranu hlavy. Také chrániče páteře, které
jsou lehké a umožňují neomezený pohyb,“
vysvětluje Jaroš.
Vlastně by se tohle všechno nevymykalo
relacím nejlepších prodejen se sportovním
vybavením, ale hradecké Bikero má jěště
něco navíc. Radost, skutečný zájem o sport
a chuť si lyžování nebo v létě kolo, pořádně užít. Zůstal jsem v Bikeru až do zavíračky (otevřeno od 7 do 19hod) a měl chuť si
pořídit alespoň troje nové lyže, to úžasné
oblečení značky Maloja a taky běžky, co se
k nim už několik let chystám vrátit. Ale to
bych už neměl důvod se do Bikera vracet.
A to by byla škoda.
Přidáváme několik zaručených tipů pro
letošní sezónu (a doporučujeme navštívit
kamennou prodejnu, stojí to za to).
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LUSTI - CCT Wide - Cross Carving Wide
11 150 Kč

FISCHER - ELEGANCE MY STYLE
3 290 Kč

FISCHER - PROGRESSOR F18W + W10 WT
13 490 Kč

FISCHER - ORBITER
4 990 Kč

FISCHER - RC4 THE CURV CB + RC4 Z13 FF
26 990 Kč

FISCHER - TWIN SKIN PRO
6 190 Kč

ATOMIC - Redster Edge SL + XT12
18 890 Kč

FISCHER - C-LINE DIVINE RT + RS 10 PR
16 990 Kč

Kryštof Vítek

OlﬁnCar
operativní
leasing

Tiguan

Nabídka platí do 30.12. 2016. Měsíční splátka 5 679 Kč se vztahuje na model Volkswagen Tiguan Trendline 1,4 TSI 92 kW.
Kombinovaná spotřeba a emise CO modelu Tiguan: 4,7-7,4l/100 km; 123 - 170 g/km. Nabídka je omezena nájezdem 15 000 km za
24 měsíců a platí pouze pro podnikající osoby. Měsíční splátka je uvedena bez DPH. Vyobrazený model je pouze ilustrační a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Volkswagen Tiguan Trendline
již za 5 679 Kč měsíčně.
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Cesty za
kouzlem Vánoc
Zavřete oči. Slyšíte zvonky? Cítíte svařené víno? Zdá se vám, že vám pod nohama
křupe sníh a na tváři vás jemně šimrá mráz? Kdepak, to se vám nezdá. Jsou tu
Vánoce! Pokud si je chcete užít na kouzelných místech, máme pro vás několik tipů,
kam vyrazit za originální vánoční atmosférou.

Vídeň
Nejkrásnější v Evropě. Toto označení získávají každoročně vánoční trhy, kterými
od poloviny listopadu až do Vánoc ožívá
rakouská metropole. Kdo někdy poznal atmosféru adventní Vídně, ten se bude chtít
zaručeně vracet znovu. A znovu. A znovu.
Vídeňská vánoční atmosféra vás spolehlivě
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naladí do nálady blížících se svátků, i když
se třeba nebude z nebe snášet ani jediná
vločka. Vánoce ve Vídni v sobě shrnují to
nejlepší, co dělá středoevropské Vánoce
takovými, jaké je známe. Protože v Rakousku naděluje dárky „dítě Vánoc“, Christkind,
nese nejznámější vídeňský vánoční trh
před radnicí jeho jméno – Christkindlmarkt. Navštívit můžete ale i další vánoční

trhy – ve Vídni se nekonají jen jedny, jak
je zvykem u nás, ale vánočním děním žije
doslova celé město. Kromě desítek stánků
se stylovými ozdobami, dárky, tradičními
lidovými výrobky, punčem a dalším občerstvením na vás čekají skutečné vánoce Made
in Austria, nikoliv Made in China. Obdivovat můžete také vkusnou a přesto působivou vánoční výzdobu ve vídeňských ulicích.
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Kaple Tiché noci
Jeden z nejromantičtějších adventních výletů vás zavede na místo, kde poprvé zazněla nejslavnější vánoční píseň Tichá noc
– skladba, která se na světě zpívá ve více než
sto jazycích. Za jejím zrodem je příběh stejně prostý jako text o noci, v níž se narodil
spasitel. V tyrolské vesničce Oberndorf se
na Štědrý den roku 1818 porouchaly varhany
v tamním kostele Sv. Mikuláše a hrozilo tak,
že půlnoční mše zůstane bez hudby. Místní farář Josef Mohr si však vzpomněl, že má
doma svou báseň, v níž velebí tichou noc.
Požádal proto zdejšího učitele Franze Xavera Grubera, zda by ji nezhudebnil tak, aby
ji mohl sám zahrát na kytaru. Gruber skutečně do večera báseň zhudebnil a 24. prosince 1818 tak poprvé zazněla píseň, která se
díky své prosté melodii a pokornému textu
stala symbolem Vánoc. Původní kostel Sv.
Mikuláše, kde Tichá noc poprvé zazněla, se
bohužel nedochoval, ale na jeho místě dnes
najdete Kapli Tiché noci, na jejichž dveřích
je vyryto: Pokoj lidem na zemi, pokoj lidem
dobré vůle. Odvézt si odtud můžete třeba
„originál“ partitury Tiché noci.

Betlém
Ten příběh známe všichni. „Také Josef se vydal
z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž
byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat
s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala
dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její
hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se
pro ně nenašlo místo pod střechou.“ Tak Bible
líčí narození Ježíše Krista. Proč se tedy nevydat na Vánoce tam, kde se odehrál příběh, který si každý rok na Vánoce připomínáme? Betlém najdeme v palestinské autonomní oblasti
na západním břehu Jordánu asi 8 kilometrů od
Jeruzaléma. Siluetu města tvoří dnes ve stejné
míře věže kostelů a minarety mešit - v betlémském regionu žijí jak muslimové, tak křesťané. Nejvyhledávanějším místem v Betlémě
je Chrám Zrození Páně. První kostel na jeho
místě vyrostl již ve čtvrtém století, kdy byl postaven nad jeskyní, v níž se podle tradice Ježíš
narodil. Dnešní Chrám Zrození Páně navštíví
ročně na dva miliony návštěvníků, nejvíc jich
samozřejmě přijíždí o Vánocích. Všichni chtějí
vkročit do malé jeskyně Zrození Páně a spatřit
čtrnácticípou hvězdu označující místo Ježíšova narození.
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Proč nezkusit něco netradičního?
Bruggy
Pokud chcete nasát vůni blížících se Vánoc mimo hlavní vánoční destinace, zaleťte
si z Prahy do Bruselu – na místě budete za
hodinu. Na letišti si půjčte auto a za další
hodinu cesty směrem k pobřeží dorazíte do
města, kde se zastavil čas. Bruggy jsou takové, jaké je uvidíte dnes, už několik staletí. Kdysi byly prosperujícím městem, jehož
rozmach zastavilo až v 16. století zanášení
vodních kanálů, které tehdy sloužily jako
dopravní cesta. Bruggy od té doby ekonomicky upadaly, ale zároveň díky tomu zůstaly zachovány v podobě své nejslavnější
éry. Zahoďte mapu a ponořte se do spleti
křivolakých uliček, procházejte se mezi vysokými gotickými domy, obdivujte úžasné
průhledy přes mosty překonávající zdejší síť
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vodních kanálů. Vánoce do Brugg přinášejí
tradiční západoevropský kolorit adventních
trhů, bruslení na kluzištích pod širým nebem a mnoho dalších radovánek. Vánoční
atmosféru ve městě zachytil svérázný film
„V Bruggách“. Gangsterka, která se v romantických kulisách města odehrává, není
rozhodně prvoplánovým vánočním filmem,
ale rozhodně má něco do sebe.

New York
Pokud pro vás vousatý tlouštík v červeném
úboru, cinkot rolniček, kopýtka sobů a statisíce světélek symbolizují Vánoce, bude výlet
do New Yorku tím pravým. New York je skutečným centrem Vánoc v americkém stylu.

Pokud se o tomto městě říká, že při jeho
návštěvě nebudete vědět co dřív, o Vánocích to platí dvojnásob. Nesmíte promeškat
rozsvěcení třicet metrů vysokého vánočního stromu na Rockefeller Center Plazza.
Musíte vidět alespoň několik desítek z tisíců
zdejších obchodů, které své výlohy zdobí na
Vánoce podle pravidla „čím extravagantnější, tím lepší“. Nelze vynechat bruslení pod
širým nebem v místním Central Parku. Při
bloudění velkolepými obchodními domy
nejde nezavítat do osmého patra v Macy´s,
kde čeká sám Santa Claus. Ruku na srdce
– Vánoce v New Yorku by měl zažít i ten
nejzarytější odpůrce Xmas...i když by si tu
možná připadal trochu jako hrdina jednoho
z amerických vánočních filmových hitů Sám
doma 2: Ztracen v New Yorku.

zima 2016/17

Cestování

Severní polární kruh
66.544523, 25.852547. Pokud toužíte po
opravdu dlouhém, ale stylovém výletu, zadejte tyhle souřadnice do GPS navigace.
Čeká vás třicetihodinová cesta autem (anebo půldenní let s přestupem) do Rovaniemi. Proč byste měli jet tak daleko do místa, o kterém jste nikdy neslyšeli? Protože
právě tady, na severním polárním kruhu,
žije Santa Claus, o kterého se neustále přetahují Američané, Skandinávci, Islanďané
a další národy. Ať už vousatý muž, jehož
moderní vzezření proslavila reklama na
Coca Colu, patří některému národu víc a jinému míň, pro stovky milionů lidí na celé
Zemi je ztělesněním Vánoc. Proto doslova davy proudí každoročně do Rovaniemi,
tedy do Santovy vesničky, kterou zde najdeme. Ačkoliv zasněžená vesnička je skutečně oživlou vánoční idylou, nečekejte,
že vás Santa pohoupe na kolenou jen tak.
Na společnou fotografii si připravte v přepočtu asi tisícikorunu, ještě víc pak stojí
projížďka na saních tažených soby kolem
Santovy vesničky. Pokud se vám nechce
cestovat tak daleko, můžete Santovi alespoň napsat – adresa je Santa Claus, 369 30
Arctic Circle, Finland. Pokud napíšete zpáteční adresu, odepíše vám!
Emil Stelinger
41
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6 míst, kde si
skvěle zajezdíte
Už se nemůžete dočkat, až konečně začne pořádně mrznout, hory se obsypají sněhem a vy vytáhnete
lyže, hůlky, „přezkáče“ a vyrazíte na svah? Jsou tu měsíce jak stvořené pro milovníky lyžování
i snowboardingu. Redakce Quartieru vám přináší šest tipů na střediska u nás i v zahraničí, kde si zimy
užijete dosyta.

Černá hora
Pro každého z Hradce Králové a okolí přímo ideální volba. Do jednoho z nejlepších
lyžařských středisek v Česku, kam se v posledních letech investovaly obrovské peníze, se dostanete pohodlně autem za hodinu. Můžete se vyvézt novou šestisedačkou
Hofmanky Express nebo se nechat převézt
rolbou do blízké Pece pod Sněžkou a tam na
stejný skipas prozkoumat další sjezdovky.
Výhodou tohoto skiareálu je jeho moderní
zázemí a široká škála restaurací i kiosků.
Než se ale do něj vydáte, zjistěte si, jestli
Poláci nemají prázdniny. Hrozí pak velké
fronty.
Z Hradce autem: 1 hodina
Cena skipasu (dospělý, hlavní sezona,
1 den): 750 Kč

Klínovec
Že je nesmysl jet z Hradce až do Krušných
hor na druhou stranu republiky? Někdy to
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zkuste. Čeká na vás totiž hora s 18 kilometry sjezdových tratí, a to ne ledajakých.
K novince posledních let patří červená
sjezdovka Jáchymovská, jež se se svými
necelými třemi kilometry řadí k nejdelším
v Česku. Až na ní budete dělat obloučky,
budete si připadat jako v Alpách. Je dlouhá,
široká a náročná tak akorát. Ale pozor, je
na jižním svahu, takže při vyšších teplotách
má sníh tendenci měknout a objevují se
malé kameny, kvůli kterým snadněji čatěji
hrozí pád.
Z Hradce autem: 3 hodiny
Cena skipasu (dospělý, hlavní sezona,
1 den): 680 Kč

Špičák
Přidáváme další tip z druhé strany republiky, tentokrát na jihu země. Vypravte se na
Špičák kousek od Železné Rudy na Šumavě.
Tato hora nabízí sjezdovky všech obtížností, od pohodové Turistické až po černou
Šanci se sklonem 45°.

Baví vás malé i větší skokánky a chcete si
trochu „zablbnout“? Svezte se pomou Lubák, kde rolbaři připravují speciální podmínky pro adrenalinové skoky na snowboardu i lyžích.
I tento skiareál vylepšuje servis pro zákazníky, například přibylo nové parkoviště
kousek od čtyřsedačky. Při vyšších teplotách je ale třeba pamatovat na to, že ne
všechny úseky sjezdovek jsou vybaveny
umělým zasněžováním.
Z Hradce autem: 3 hodiny
Cena skipasu (dospělý, hlavní sezona,
1 den): 610 Kč

Schladming-Dachstein
Jste zdatní lyžaři, české svahy už máte projeté a toužíte poznat i ty zahraniční? Ideální volbou je skiareál Schladming-Dachstein, který je součástí Ski amadé, největší
lyžařské oblasti v Rakousku. Schladming je
z České republiky nejblíž, propojené čtyři kopce s 230 kilometry sjezdovek nabízí
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převahu modrých a červených tratí, takže
se nemusíte bát náročných úseků. Jeden
obtížný tu ale přeci jen zkusit můžete –
toužíte si na vlastní kůži osahat sjezdovku
světového poháru? Přímo nad městečkem
Schladming máte možnost.
V momentě, kdy vás už lyžování omrzí, doporučujeme výlet do nedalekého Ramsau,
které nabízí desítky kilometrů běžeckých
tratí.
Nezapomeňte ale, že vydáte-li se do
Schladmingu v únoru nebo v březnu, dlouhé fronty na vleky jsou obzvlášť dopoledne
nepříjemným koloritem.
Z Hradce autem: 6 hodin
Cena skipasu (dospělý, hlavní sezona,
1 den): 50 €

Heiligenblut
Další trochu netradiční do Rakouska. Nepříliš známé středisko Heiligenblut totiž
nabízí na tuto zem věc nevídanou, a to ly-

žování v nadmořské výšce až 2 900 metrů
nad mořem. Nebude-li mlha, nejvyšší rakouskou horu Grossglockner budete mít
jak na dosah ruky.
Díky nadmořské výšce máte jistotu, že
si zalyžujete i na konci března, a to navíc
v panenské přírodě, kde už nejsou ani stromy. Zázemí skiareálu je ale spíše skromnější a kapacita restaurací a kiosků menší.
Z Hradce autem: 7 hodin
Cena skipasu (dospělý, hlavní sezona,
1 den): 43 €

den. K dispozici máte 250 sjezdovek s celkovou délkou 400 kilometrů.
Vyjde-li vám ještě počasí, garantujeme vám
zážitek na celý život. Nicméně, dobrý orientační smysl je základ, v žádné restauraci
se příliš dlouho nezdržujte, abyste se přece
jen stihli vrátit včas.
Z Hradce autem: 8,5 hodin
Cena skipasu (dospělý, hlavní sezona,
1 den): 57 €
Tomáš Franěk

Sella Ronda
Posledním naším tipem je naprostá lyžařská klasika. Vyražte do Itálie, zažijete nádheru jménem Sella Ronda.
Čtyři známá střediska (Alta Badia, Val Gardena, Arraba a Val di Fassa e Carezza) se
propojila, a tak máte jedinečnou příležitost objet horský masiv Gruppo del Sella.
I méně zdatní lyžaři to zvládnou za jediný
43

Na hory ve
stopách filmů
K zimní atmosféře patří neodmyslitelně i filmy, které nás dovedou z pohodlí obývacích pokojů
přenést na zasněžené horské svahy. Vydejme se společně na hory ve stopách slavných
filmových snímků. Není to tak těžké. Když přivřete oči, určitě uvidíte na sjezdovce Anděla,
rodinu Homolkovu a možná i samotného Krakonoše.
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byste toužili navštívit cukrárnu, v níž si dal
Michal Suchánek dostaveníčko s Evou Jeníčkovou, musíte hledat restaurací Enzián.
Nešlo ale o filmařskou fikci, restaurace byla
skutečně v té době cukrárnou. Pokud si vybavíte výlet studentů, na němž jim instruktor Brťka odepře zastávku na pivo, vězte,
že místem odpočinku měla být Martinova
bouda nad Špindlerovým Mlýnem. Zajímavá je mimo jiné tím, že se v ní narodila
tenistka Martina Navrátilová; své křestní
jméno dostala právě podle místa narození. V době natáčení byla Pec pod Sněžkou
poměrně klidným horským střediskem, tak
trochu ve stínu sousedního Špindlerova
Mlýna. V posledních letech však Pec stále
rychleji dohání svého slavnějšího souseda
jak kvalitou sjezdovek, tak i související infrastrukturou.

Špindlerův Mlýn

Pec pod Sněžkou
Dřepkins! Zkuste tuhle nesmrtelnou hlášku
zavolat na sjezdovce u chaty Smetánka nad
Pecí pod Sněžkou, kde v legendárním stejnojmenném filmu prožívali své první lásky i lyžařské úspěchy Sněženky a machři.
Chata se téměř nezměnila – poznali byste
ji i dnes. Horské městečko, jak je v několika scénách filmu zachyceno, se však do
dnešních dnů proměnilo znatelně. Kdy-

Helena Růžičková, František Husák, Marie Motlová, Josef Šebánek a samozřejmě
i Petr a Matěj Formanovi. Rodina Homolkova zamířila ve třetím dílu nesmrtelné trilogie do Špindlerova Mlýna na vytouženou
zimní rekreaci. Zotavovnu Radost tu ale
nehledejte – filmový hotel se dnes jmenuje
Palace, tehdy to byl Rekreační dům Dukla. Jeho interiéry se však točily v hostivařských ateliérech, byť byly dílem vystavěny
podle vzoru skutečného filmového hotelu.
Skokanské můstky, na nichž svým uměním
udivoval Pepík, zmizely v 80. letech, ale
legendární panoramata můžete obdivovat
i dnes, stejně jako tehdy Heduš Homolková. Špindlerův Mlýn je dnes označován za
„českého Svatého Mořice“ – v létě je vyhledávaným turistickým střediskem, v zimě
sem pravidelně pražská smetánka jezdí
trávit volné dny. Ze Špindlu nesmíte odjet,
aniž se projdete po ikonickém bílém mostě, který si zahrál třeba i ve filmu Homolka
a tobolka, uvidíte kostel sv. Petra a Pavla
nebo Špindlerovskou hospodu, která stojí
přibližně v místech, kde kdysi mlynář Špindler postavil svůj mlýn.
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Tatranská Lomnica
Odborářská rekreace je dnes již minulostí,
stejně jako svým věčným spánkem spí postava Gustava Anděla, revizora pražských
elektrických podniků. Jaroslav Marvan
natočil celkem dva filmy, v nichž ztělesnil
nerudného kontrolora. Druhý díl ho zavedl do Tater a díky filmu Anděl na horách
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tak dodnes ve filmu ožívá atmosféra zimní
rekreace ve zotavovně ROH Morava v Tatranské Lomnici. Pokud byste měli chuť
zažít stejnou dovolenou jako kdysi Gustav
Anděl, máte tu možnost. Třikrát do roka
zotavovna, pardon, dnes už Hotel Morava
pořádá oblíbené retro pobyty ve stylu rekreace ROH. O natáčení filmu se vyprávějí celé legendy. Třeba jak si téměř všichni

Dolní Dvůr
Pamatujete si, který český film se stal Veselohrou století? Byl to příběh o třech tatíncích, kteří vyrážejí na pravidelnou zimní
pánskou jízdu, ovšem tentokrát nemohou
nechat děti doma. S tebou mě baví svět, má
sladká Emčo… Legendární chalupu Apalucha nenajdete ve skutečnosti v Beskydech,
ale v Krkonoších - asi sedm kilometrů od
Vrchlabí, na Zlatém návrší u Dolního Dvora. Chalupa dodnes vypadá stejně jako ve
filmu, ale pokud ji budete chtít spatřit, připravte se na výstup do strmého svahu. Určitě si vybavíte scénu, v níž Kateřina spadne do pasti, kterou chystal Albert, a pak
projede až do sklepa. Není bez zajímavosti,
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že záběry ve sklepě se natáčely nikoliv na
chalupě, ale v nedalekém hotelu Morava
v Dolním Dvoře. Třeba právě tam se můžete ubytovat, pokud se rozhodnete vyrazit
do této nepříliš zprofanované zimní destinace. Přitom se zde nacházejí dva lyžařské
areály a také na třicet kilometrů značených
lyžařských tras. Navštívit můžete i cenný
kostel sv. Josefa, na němž už více než dvacet let vyzvání originální zvonkohra.

hlavní herci včetně Jaroslava Marvana,
Josefa Kemra a Stelly Zázvorkové zlomili buď ruku nebo nohu a natáčení přesto
dokončili. Nebo jak Gustav Anděl měl původně lyžovat, ale kvůli vlažnému vztahu
Jaroslava Marvana ke sportu nakonec jezdil
na saních. Anebo že Jaroslav Marvan neměl
k povaze Gustava Anděla příliš daleko ani
ve skutečnosti…
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Roprachtice a Rokytno
Jaká může být větší zimní romantika, než
vydat se na stráně, kde se proháněli Krakonoš a lyžníci. Alespoň ti filmoví. Film
s kouzelnou zimní atmosférou doslova jako
z pohádky vznikal hlavně na dvou místech
– v části Rokytnice nad Jizerou jménem
Rokytno a ve vesničce Roprachtice. Některé záběry vznikaly třeba ještě v Pasekách
nad Jizerou. Kouzlo roubenek a malebných kopců dalo vzniknout nesmrtelnému
příběhu o tom, jak se zdejší horalé poprvé
postavili na lyže a že pán hor někdy může
vypadat i jako pašerák. Nebo naopak? Film,
který baví svým laskavým humorem už
přes pětatřicet let, je však spojen s jednou
smutnou událostí: přímo uprostřed natáčení zemřel herec Václav Lohnický, který

se proslavil také jako filmový Hujer. Pokud
se chcete rozhlédnout po kraji filmového
Krakonoše a jeho lyžníků, můžete vystoupat na rozhlednu U Borovice kousek od
Roprachtic. V samotných Roprachticích lze
obdivovat i kostel a stolařství, které se ve
filmu objevují. V Pasekách nad Jizerou zase
našli filmaři pro malé lyžníky školu.

Kašperské Hory
Proč vyrazit do Kašperských Hor? No přece
za Andělem páně, který sem spadl rovnou
z nebes. Tedy alespoň ve stejnojmenném
filmu režiséra Jiřího Stracha. Jedna z nejúspěšnějších novodobých vánočních pohádek o popleteném, ale dobrém andělu páně
Petronelovi a prohnaném, i když v jádru nikoliv zlém čertu Uriášovi, uspěla možná díky
velmi prostému a silnému příběhu v osvědčených kulisách zasněžených kopců. Působivé prostředí filmu poskytl zejména hrad
Kašperk, zahrál si také kostel sv. Mořice
v obci Annín. Co dělat, když si prohlédnete
filmová místa? Vyražte třeba do lyžařského
areálu v Kašperských Horách, kde najdete
1100 metrů dlouhý vlek, snowpark nebo přístup na zdejších pětatřicet kilometrů běžeckých tratí. Pokud máte chuť na dobrodružný
výšlap, vydejte se z náměstí v Kašperských
Horách na hrad Kašperk. Čekají vás asi tři
kilometry chůze po zelené značce krajinou
zasněžených kopců. Vaše putování nebude
nepodobné tomu, jaké ve filmu absolvovali
Pertonel s Uriášem.
Emil Stelinger
fotografie: www.filmovamista.cz
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Na Mauriciu najdete
mimo jiné i Pamplemousses
- nejstarší botanickou zahradu
na jižní polokouli. Nejzajímavějšími exponáty jsou obrovské vodní lilie
a palma zvaná Talipot, která rozkvétá jednou za 60 let a potom odumírá.
V zahradě se nachází stovky dalších
druhů nejrůznějších rostlin včetně
80 druhů palem.
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Vánoce v ráji
Pokud vás předvánoční stresy dohánějí na pokraj sil, skýtají volné
sváteční dny skvělý prostor pro načerpání nové energie. Třeba tisíce
kilometrů daleko…

Mauricius

SrÍ Lanka

Kuba

Když ostrov navštívil spisovatel Mark
Twain, napsal později, že Bůh nejprve stvořil Mauricius a podle něj potom ráj. Přijeďte
se sami přesvědčit o pravdivosti těchto slov.
Východoafrický ostrov nevelkou rozlohu
kompenzuje svou krásou. Jemný bílý písek
a průzračný zelenomodrý oceán zaručí, že
se budete cítit opravdu jako v nebi na zemi
po celý rok. Návštěva Mauricia není však jenom o lenošení na pláži. Místní fauna a flora
je naprosto unikátní a je jenom na vás, zda
se ji vydáte objevovat pod hladinu oceánu
či do tropických lesů. Zavítáte-li do vnitrozemí, divoká neporušená příroda navodí
dojem, že jste se vrátili o tisíce let nazpět.
Jen těžko si lze představit lepší únik před
sněhem!

Srí Lanka se stává rok od roku populárnější
destinací a není se čemu divit. Už jste jeli
někdy na slonovi? I takový zážitek si z ostrova, dříve zvaného Cejlon, v Indickém
oceánu můžete odvézt. Od Vánoc si zde
odpočinete, místní obyvatelé jsou buddhisté a svým milým a přátelským přístupem
si získají srdce každého návštěvníka. Nejen
odborníci na čaj jistě rádi zavítají na místní
plantáže. Srí Lanka má bohatou a zajímavou architekturu, důkazem jsou nádherné
buddhistické a hinduistické chrámy. Pokud
se přeci jenom budete chtít účastnit něčeho tradičního, vystoupejte na vrchol posvátné hory Šrí Pada, která připomíná chodidlo. Při ochutnávání rozličných čerstvých
ryb a mořských plodů se vám po českém
kaprovi jistě stýskat nebude.

Houbový kuba patří do vánočního menu,
karibská Kuba je však právě v prosinci
mnohem zajímavější. Nechte se strhnout
latinskými rytmy, barvami, kontrasty a vášnivou atmosférou. Rum a doutníky jsou
ikonické pro tento ostrov a věřte, že na
jedné z mnoha pohádkových pláží si je vychutnáte mnohem lépe, než doma u krbu.
Pohnutá historie se naštěstí na pohostinnosti místních neodrazila. Usměvavé Kubánky i Kubánci vás budou vítat s úsměvem
na rtech a zapáleným doutníkem v ruce.
Při toulkách Kubou je Havana jasnou volbou. Malé spletité uličky a hluční obyvatelé
dodávají hlavnímu městu osobitost jako ze
starých filmů. Hemingway si zkrátka uměl
vybrat místo pro psaní svých románů.
Barbora Staníčková

inzerce
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Lyžování
pod palcem
Využití mobilních aplikací při sportu není žádnou novinkou. Ať se chystáte
do Krkonoš nebo do Alp, jistě oceníte sněhovou předpověď, akční skipasy
nebo záznamy o vašich ujetých trasách.

Sníh & sněhové zprávy

Ski Tracks

Horská služba

Název aplikace je výmluvný sám o sobě. Základem pro lyžování je kvalitní sníh, a proto
je dobré vědět, kde naleznete nejlepší podmínky. Aplikace OnTheSnow Sníh & sněhové zprávy shromažďuje informace z více
než 2 000 lyžařských středisek v České
republice, Rakousku, Itálii, Francii a na
Slovensku. O aktuálním stavu se můžete
přesvědčit pomocí webkamer nebo z recenzí ostatních uživatelů. Součástí aplikace
je i mapa sjezdovek, aktuální slevy či tipy
na nákup vybavení. Aplikace je ke stažení
zdarma pro iOS i Android.

Máte rádi přehled o svých sportovních výkonech? Potom si zamilujete mobilní aplikaci Ski Tracks. Tato aplikace za pomoci
GPS sleduje vaši polohu a ukládá informace
o vašem pohybu, a to včetně překonané
výšky. Zpětně si tak můžete přehrát třeba
i dlouhé hodiny vašeho lyžování. Aplikace
navíc obsahuje také shrnutí, díky němuž
zjistíte všechny průměrné hodnoty nebo
vykreslí naježděné trasy. Soutěživí lyžaři
mají také možnost díky aplikaci poměřit
své výsledky s přáteli. Ski Tracks aplikace
je dostupná pro iOS i Android za 25 korun.

Primární funkcí této aplikace je rychlé
a snadné přivolání pomoci nejbližší hlídky
horské služby v případě nouze. Tato funkce
není závislá na dostupnosti datového signálu, ale pracuje s lokalizací pomocí GPS.
Podle aktuální polohy uživatele umí také
najít nejbližší stanici horské služby a zobrazit její telefonní číslo a dobu provozu.
Pomoci nemusí ale jenom vám osobně,
v aplikaci dostanete i rady pro základy první pomoci. K dispozici jsou také informace
o lavinovém nebezpečí. Horská služba je
zdarma pro iOS i Android.
Barbora Staníčková
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6 rad, jak si
(konečně)
užít zimu
Nevidíte přes věčně zamlžené brýle jediný důvod, proč se těšit ze
zimy? Štvou vás všudypřítomné bacily, sněhové břečky a tma?
Přečtěte si našich 6 rad a zimu už jen nepřežívejte, ale konečně
taky užívejte!

Sportujte venku

Sportujte uvnitř

Že vám v tomhle ročním období při představě jakéhokoli pohybu venku automaticky přejde mráz po zádech a jako na povel
popraskají rty? Jak by řekl klasik – zima ve
městě je hnus, ale horám sluší. Do lyžařských středisek v Orlických horách i Krkonoších je to autem z Hradce maximálně
hodina a pokud zrovna dvakrát neholdujete
lyžování ani snowboardingu, vždycky můžete nazout běžky nebo podniknout pěší
výlet. Ostatně pro ten ani nemusíte opustit hranice města, jak upozorňuje Martina
Saláková Šafková z Turistického informačního centra v Hradci Králové: „Doporučit
mohu rozhodně Městské lesy. Nabízí možnost zimních procházek, při dobrých sněhových podmínkách můžete nasadit běžky
a ještě se cestou vzdělat díky naučným stezkám.“ Garantujeme, že promrzlí a příjemně
unavení si pak závěrečný svařák vychutnáte o to víc.

Jsou pro vás z nějakého důvodu klasické
zimní sporty tabu a při pohledu na zamrzlý
rybník a bílou pokrývku za oknem už ani
neoplýváte dětskou touhou prostě jen tak
vyběhnout a dělat do sněhu andělíčky? Tak
to neexistuje lepší čas na rozhýbání těla,
jak se říká „indoorově“. Doporučujeme obzvlášť ty sporty, u kterých si v létě říkáte
– tak na tohle je venku až moc hezky. Vytáhněte ze skříně plavky a zaplavte si v krytém bazénu, přemluvte přátele na squash,
badminton, lezeckou stěnu nebo bowling.
Věřte, nevěřte, i to je sport, takže dobrý
pocit je na místě.
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Relaxujte
Medvědi to vědí nejlíp - zima rovná se zabarikádování se v brlohu a dlouhý, ničím
nerušený spánek. Nám běžným smrtel-

níkům by to doma ani v práci asi jen tak
neprošlo, ale i tak můžete zimu pojmout
alespoň jako čas regenerace a obnovy psychických a fyzických sil na další sezonu.
A že to bude potřeba! Dopřejte si relax ve
vířivce, odpočívejte v sauně, zajděte na
masáž – zkrátka nechte se hýčkat. Přece si
to po tom dlouhém roce zasloužíte!

Vyrazte za kulturou
S příchodem adventu se už tradičně s kulturními akcemi doslova roztrhne pytel.
Rozhodování, kam se zajít či zajet podívat,
co vyzkoušet a ochutnat, tak nebudete mít
vůbec jednoduché. Než se ale doma s rodinou pohádáte o víkendovém programu,
nechte si ještě jednou poradit od Martiny
Salákové Šafkové: „Vánoční trhy a koncerty v Hradci Králové jsou skutečně skoro na
denním pořádku, ale rozhodně doporučím
k návštěvě předvánoční akce na Hrádku
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v klidu a teple domova. Zahrajte si s rodinou klasické Člověče, nezlob se, dočtěte tu
dva měsíce rozečtenou knížku nebo oprašte pletací jehlice po babičce. Kdy jindy než
v zimě by se vám taky mělo chtít dodělat
všechny resty. Píšete knihu, navrhujete novou kuchyň nebo plánujete rodinnou oslavu? Právě teď je ta správná doba i venkovní
teplota.
Michaela Zumrová

u Nechanic a Karlově Koruně nebo koncerty
v Zámecké kapli Zjevení Páně ve Smiřicích.
V neděli 25. prosince je pak jistou volbou
již tradiční koncert Jaroslava Svěceného
a Václava Uhlíře v Městské hudební síni.“
Ostatně v našem regionu je o kulturní vyžití postaráno i po novoročních oslavách, pro
kompletní přehled klikněte na www.hkinfo.
cz nebo www.hradecko.eu.

Tančete
Plesová sezona. Až skoro posvátná část
roku, kdy jsou muži ochotni tiše tolerovat
hodinové přípravy svých partnerek v koupelně a ženy naopak rády strpí nějaké to
16028_Bechyne_LISTOPAD_2_AD Dedic mp 210x99_v3_tisk.pdf
partnerovo pivo nebo víno navíc. Všichni
jsou krásně oblečení, načesaní a navoně-

ní, kapela rozehrává první tóny klasického waltzu a každodenní starosti tak nějak
samy odtančí po parketě. Výběr je obrovský – od klasických plesů přes maturitní
až po hasičské, rybářské nebo myslivecké.
Navíc, když budete mít štěstí, odnesete si
z tomboly víc než malovaný hrneček nebo
luxusní koupelovou sadu. Třeba to bude divočák, výstavní srnka nebo kapr.

Dělejte to, co by vám
v létě bylo líto dělat
Pod tento bod se schová skoro cokoli,
protože každému je v létě líto dělat něco
1
10.11.16
17:42
jiného. Určitě se ale shodneme, že dlouhé
zimní večery přímo vybízejí k aktivitám

Tip
u:
Karneval na ledě
Království masek aneb Velký dětský
karneval na ledě pro Vás na únor 2017
připravilo Centrum Sion, hokejový
klub Mountfield HK a královský
magazín Quartier. Karneval se
uskuteční na zimním stadionu ve
Fortuna aréně, kam zveme všechny
děti i dospělé. Zůčastnit se můžete
jak na bruslích, tak bez bruslí.
Těšit se můžete na spoustu zábavy,
soutěží, rej masek a doprovodný
program na ledě i mimo něj.
Více informací na www.sion.cz nebo
www.mountfieldhk.cz

inzerce

Dědič s.r.o.
Švehlova 307, Hradec Králové
www.hodinydedic.cz

The Longines Master Collection
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Sion High School:

Střední škola
téměř amerického
střihu
Když začali fungovat, snili o mateřské
škole. Když ji založili, začali myslet na
základní školu. Když měli i tu, připravovali střední školu. To se povedlo před
čtyřmi lety. Ambicí soukromé střední
školy Sion High School Hradec Králové
je rozšířit a zkvalitnit nabídku středoškolského studia ve městě i v regionu.
Hlásí se k tradici angloamerického modelu sekundárního vzdělávání a přirozeně navazuje na již existující mateřskou
a základní školu Sion stejnojmenného
křesťanského centra.
Škola však nechce být elitářskou institucí,
která do svých lavic nepustí absolventy jiných základních škol - těch, kteří sem přicházejí ze Základní školy Sion, je naopak
naprostá menšina. Sion High School sází na
maximální otevřenost a vstřícnost i ve vztahu k různým sociálním skupinám. „Na naší
škole téměř nikdo neplatí plné školné, standardem je tzv. dotované školné a mnoha studentům poskytujeme různé slevy. Výjimkou
nejsou ani ti, kteří u nás studují zcela zdarma
- jde nám o to, aby kdokoliv, kdo u nás chce
studovat, tak mohl a nebránily mu v tom finanční důvody,“ vysvětluje filozofii školy její
zakladatel Denis Doksanský. Škola v mnohém staví na principu známém z amerického školství, kde je učitel studentovi spíše
partnerem a mentorem, než zkoušejícím.
Dalším východiskem je individuální přístup
ke studentům s možností vybrat si do ur54

čité míry skladbu předmětů a úroveň jejich
náročnosti. „V žádném případě nechceme
kopírovat americký model, ale chceme z něj
v českých podmínkách čerpat to, co může
náš systém obohatit,“ říká Denis Doksanský.
„Jsme přesvědčeni, že střední škola by studentům měla dávat určitý základ s možností
profilovat si studium podle vlastních schopností a zájmů a zároveň vytvářet prostor pro
jejich vlastní rozvoj jako osobností. Vzdělávání nevnímáme jako ‚průtokáč‘, kdy se žáci
látku ‚nabiflují‘, přednesou u zkoušení, a pak
ji zapomenou a ‚drčí‘ se zase novou. Myslíme
si, že jde o to, rozvinout schopnost stále objevovat, pochopit věci a použít je. Chceme, aby
to, co studenti studují, mělo smysl a osvojili
si schopnost vzdělávat se, pracovat na sobě
a dosahovat výsledků,“ vysvětluje ředitel
střední školy Michal Řada.

záleží, zda v životě uspějí,“ doplňuje Denis
Doksanský.

„Věříme, že vzdělávání má být především
zájmem studentů, kteří mají odpovědnost
za to, jak k němu přistoupí, nikoliv školy
a učitelů. Úkolem školy je jim vytvořit maximální podmínky a všemožně jim pomáhat,
aby mohli z času na střední škole vytěžit
maximum a dosahovat cílů, jež si stanovili.
V našem chápání tu škola a učitelé nejsou od
toho, aby práskali bičem a studenty nutili ke
studiu, ale aby jim byli k dispozici. To, zda
bude studium úspěšné, je primárně na studentech, nikoliv na učitelích. Tento přístup
by měl vytvářet prostředí, které má rozvíjet
osobní odpovědnost studentů, na níž nejvíce

„To, že neznámkujeme běžným způsobem,
ale procenty a písmeny, že zásadně nezkoušíme u tabule a nepracujeme s atmosférou
strachu například ze zkoušení, neznamená,
že nemáme na studenty žádné požadavky.
Naopak. Vyžadujeme, aby se každý snažil dosáhnout svého maxima,“ upozorňuje pedagogický ředitel Leoš Heger, podle kterého
je přirozené, že studenti dosahují různých
výsledků v různých předmětech. „Nevnímáme studenty jako trojkaře či jedničkáře,
ale každého jako originální osobnost s jeho
silnými i slabými stránkami. Každý máme
předpoklady být dobrý v něčem jiném. Je

Střední škola Sion High School má ve svém
znaku motto „…jiná škola“ a když zavítáte
do jejích prostor, skutečně se cítíte jako
v jiné škole. Ať už pro prostředí se sedačkami a koberci, které školu na první pohled až
tak nepřipomíná, tak i pro specifickou pozitivní či rodinnou atmosféru, zvláštní mix
uvolněnosti a svobody. Na chodbách potkáváte hloučky studentů, kteří se po škole pohybují velmi uvolněně, jakoby ve škole ani
nebyli, běžně se zastavují s učiteli i řediteli
školy a baví se s nimi jako s dobrými známými a oni k nim přistupují jako k partnerům.
Je skoro až s podivem, že se zde také učí,
testuje, vyžaduje kázeň a nároky jsou přitom nemalé.
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absurdní si představovat a natož vyžadovat
po studentech, aby všichni uměli vše stejně.
Nemyslíme si, že ve škole jsme od toho ‚nachytávat‘ studenty na jejich slabinách, ale
naopak i v nich je vytáhnout co nejvýše. Zároveň naším cílem je, aby objevili, v čem jsou
dobří a nadaní, a to maximálně rozvinuli,“
vyjadřuje část filozofie školy ředitel Centra Sion, jež SŠ provozuje, Denis Doksanský.
Jednou z přirozených priorit školy je také
výuka cizích jazyků, kterou zde obohacují
i rodilí mluvčí. Vedle standardní angličtiny škola nabízí španělštinu (s učitelem
z Hondurasu), němčinu, ruštinu i hebrejštinu, která byla zařazena na základě iniciativy
studentů. Podobně studentskou aktivitou je
i vznik a provozování bohaté školní knihovny. Jednou z povinností studentů Sion High
School je tzv. community service - dobro-
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volnická činnost ve prospěch svého okolí.
Jak dodává pedagogický ředitel Leoš Heger:
„Cílem je, aby každý student osobně zažíval,
že i ve svém věku může být pro své okolí užitečný a učil se vnímat potřeby kolem sebe.“
Zbývá dodat, že tato povinnost je obvyklá
na prestižních školách v západní Evropě
a USA.
Sion High School svou nabídkou pokrývá
celkem široké spektrum, když řádné denní studium nabízí hned v několika oborech
a zaměřeních. Kromě gymnázia tzv. všeobecného a pedagogického lycea s humanitním zaměřením zde mohou sportovně
zaměření studenti, mezi něž patří i vícero
vrcholových či profi sportovců, studovat gymnázium se sportovním zaměřením
nebo pedagogické lyceum zaměřené na tě-

lesnou výchovu a sport. Tradičně obrovský
zájem je o studium předškolní a mimoškolní pedagogiky, připravující učitelky mateřských škol, vychovatele družin a domovů
mládeže. „Specifikem Sion High School
v pedagogických oborech je velmi intenzivní zaměření se na praxi. Studenti v rámci
školy v mnoha různorodých situacích zakouší skutečnou práci s dětmi. Tím nejen
nabývají zkušenosti, ale získávají i představu, o čem práce s dětmi je a zda se na ni
skutečně hodí,“ poznamenává ředitel školy
Michal Řada. Předškolní pedagogiku zde lze
studovat i dálkově, což využívá k doplnění
svého vzdělání mimo jiné desítky učitelek
mateřských škol nejen z Královéhradecka,
ale i z celé republiky.
Emil Stelinger

KC Sion
•

Křesťanské centrum Sion provozuje vedle Sion High
School i vlastní mateřskou školu, která od roku 2000 patří
v Hradci Králové k těm nejvíce vyhledávaným a nejprestižnějším, základní školu (ZŠ Sion J. A. Komenského), dům
dětí a mládeže - DDM Nová generace a florbalový klub
„Hradečtí Lvi“.

•

Ve svých hodnotách navazuje na historickou Jednotu bratrskou (založenou roku 1457 ve východočeském Kunvaldu),
z níž vzešlo velmi úspěšné a legendární bratrské školství,
jehož nejznámějším představitelem se stal „Učitel národů“
Jan Amos Komenský.

•

V Hradci Králové působí od roku 1990, od roku 2000 pod
názvem Sion.

•

Zaměřuje se na vzdělávání, kulturní a volnočasové aktivity.

•

Každoročně již 20. rokem pořádá významnou společenskou událost Dny pro Izrael nebo oblíbenou akci Město
plné lampionů.
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Jadran Šetlík:

Portrét jako za
starých časů
Fotografa Jadrana Šetlíka jsme představili v prvním čísle Quartieru. Dokonce se stal kmotrem
prvního čísla a pokřtil ho, jak se sluší. Protože Jadran navštívil naši redakci již několikrát, tentokrát
na oplátku pozval on nás do svého smíchovského ateliéru. Vzhledem k milé atmosféře a útulnosti
by návštěvník snadno podlehl myšlence, že se tu i bydlí.
Skutečně bydlíte ve svém atelieru?
Ne, ne, dnes už v ateliéru opravdu nebydlím.
Tak tomu bylo v daleké minulosti. Je však
pravda, že v něm trávím tolik času, že by to
na někoho mohlo i tak působit. Setkávám se
v něm s novými klienty, se kterými musím
vždy před fotografováním strávit nějakou tu
chvilku. Jednak aby se mi podařilo je co nejlépe poznat, jednak abychom se při vlastním fotografování neviděli poprvé. Vždy
říkám, že u tvorby dobrého portrétu je důležitější psychologie, než vlastní technika.
Tu je třeba vnímat podvědomě. Úplně nejdůležitější při vlastním fotografování je však
absolutní pohoda. Vždy tvrdím, že pokud je
člověk v dobrém rozpoložení, i jeho tvář
vyzařuje krásu a charizma. Proto jsme při
fotografování s portrétovaným sami s mojí
manželkou Gábinou, která je velmi citlivou
vizážistkou a stylistkou. Často tvrdím, že je
mým živým Photoshopem. To proto, že ten
skutečný nepoužívám. Nefotografuji totiž
portréty na „digitál“, ale na klasický film. Je
plastičtější, má hloubku a fotografie z něj
dokáží předávat emoce.

Jak spolupráce s klientem pokračuje?

Jiří Grund
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Další setkání probíhá při výběru náhledových fotografií, kdy já sice rád doporučím
ten či onen záběr, ale klient přece ví nejlépe na kterém záběru je si jeho dcerka nebo
maminka nejvíce podobná. Který výraz či
grimasa patří k její osobě a osobnosti. Po
výběru motivu přechází proces do nedaleké
ruční laboratoře, kde se z negativu nazvětšuje a mokrým procesem vyvolává fotografie podle požadované velikosti. V tuto chvíli
přichází na pořad už trochu jiná, tak trochu
moje vlastní „alchymie“, kdy odděluji emulzi, která je vlastním vyobrazením fotografie,
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Jadran Šetlík s fotografií Jiřího Grunda
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Takže nepotřebujete nikam utíkat?
Myslím tím, mít čas jen pro sebe
a přemýšlet.
Čas pro sebe, kdy mám chvilku na přemýšlení, plánování a hodnocení trávím většinou
na mých cestách autem. Rád při nich poslouchám hudbu a mám tak prostor na rozjímání. Nakonec však vždy skončím u práce.

Musí všichni fotografovaní přijít do
Vašeho ateliéru, nebo někdy fotíte
i jinde?

od papírové podložky. Motiv pak přenáším
na malířské plátno. To pak ručně opracovávám štětečkem v několika vrstvách speciálním gelem, aby konečný portrét evokoval
u diváka pocit obrazu, malovaného starými
mistry olejovými barvami. Pak už stačí dílo
signovat a vložit do správného rámu. Takže
není divu, že po absolvovaní celého tohoto
procesu si mnozí myslí, že v ateliéru i bydlím. Ve skutečnosti však bydlím s mojí ženou Gábinou, desetiletou dcerou Sofii Miou
a šestiletým synkem Fabianem v domě přes
ulici.

Takže trochu bouráte vžité představy
o ateliéru jako o místě dlouhých večírků a uvolněných mravů…
Ty jsem už dost dávno zboural (smích). Je
však pravda, že občas rád posedím s klienty poté, co jim odevzdám hotové dílo, při
sklence dobrého vína i do pozdějších nočních hodin.

Většina portrétů vzniká sice v mém smíchovském ateliéru, ale občas se rozjedu
s „mobilním studiem“ i do světa. Řada portrétů vznikla v Americe, například portrét
Áji Vrzáňové v jejím newyorském bytě.
Fotil jsem v mnohých evropských zemích,
ale také třeba v Moskvě, Petrohradu, v sibiřském Chanty-Mansijsku nebo v Almaty v Kazachstánu, kde vznikly tři obrazy
a portfolio fotografií pro kazašského prezidenta Nursultana Nadzerbaeva.

Když se tu rozhlédnu po Vašem ateliéru, vidím okolo sebe i fotky početných rodin. Dá se říct, že teprve
s vlastní rodinou jste našel fotografický klíč k této tematice?
To bych neřekl. Zabývám se rodinným portrétem už dost dlouho. Ale přiznám se, že
poslední léta víc a víc. Ale je to dáno spíš
poptávkou. Stále více lidí si uvědomuje, jak
to bylo za starých časů, kdy se lidé a celé
rodiny nechávaly portrétovat malíři. Dnes
zažíváme renesanci rodinného portrétu.
Mnohým už nestačí vzpomínkové foto
z dovolené pořízené mobilem, nebo digitální fotografie z ateliéru vytištěná na plotru.
Začínají čím dál víc vnímat klasický rodinný obraz vyhotovený mým pojetím jako
investici, jako rodinné stříbro. Jako odkaz

budoucím generacím. Stejně je tomu u klasických a dětských portrétů. Velmi často je
takový portrét na plátně hodnotným a originálním dárkem.

Vaše děti z prvního manželství, syn
Adrian a dcera Carina, jsou také fotografové. Máte stejný pohled na věc?
Je skoro nemožné, aby měli stejný pohled.
Já sám měl v jejich věku jiný pohled než
dnes. Obzvlášť pak v tématu, kterým se já
zabývám - portrétu. Myslím, že do něj musí
člověk dozrát. Adrian je se mnou denně
a pomáhá mi. Mohu jen věřit, že toto žezlo
po mně jednou převezme. A Sofia Mia a Fabian? Ti jsou zatím akčnější před kamerou,
než za ní. Však na to mají ještě dost času.

Pokud to není tajemství, čí fotka právě schne ve Vašem ateliéru?
Poslední mužský portrét a portfolio jsem
vytvořil významnému podnikateli, panu
Jiřímu Grundovi. Jako nosný portrét do
galerie „Významné osobnosti Hradce Králové a Královehradeckého kraje“ jsem si jej
dovolil navrhnout a vybrat sám. Přestože
v celé sérii pořízených fotografií byly záběry takzvaně líbivější, tento záběr mi ihned
padl do oka. Vnímám jej jako velmi silný,
charizmatický a přesvědčivý. Pro mne znamená ztělesnění úspěšného člověka, který
vybudoval impérium, a jeho dva synové navazují na tuto nádhernou rodinnou tradici.
A úplně poslední fotografie, které ještě ani
neschnou, jelikož jsou zatím pouze v podobě náhledů a vznikly teprve včera, se týkají
pražské primátorky Adriany Krnáčové. Napsal jsem jí, že s nimi může rovnou do Hollywoodu (smích).
Kryštof Vítek

Oddělujete práci a soukromý život?
V mé profesi to snad ani nejde. Nebo já to
asi moc neumím. Celý můj život je protkán
prací. Mám fotografování jako svoji profesi i koníčka. A to už od první chvíle, kdy
jsem jako čtrnáctiletý vyfotografoval v Římě
Claudii Cardinale. Následně se ze mě stal
nejmladší římský paparazzi. Můj současný
život se skládá z fotografování, vytváření
fotografických obrazů, jejich vystavování na
nejrůznějších společenských akcích i dílčích výstavách. Žiji dost společensky, jsem
často zván na nejrůznější akce, kam rád
chodím se ženou a pokud to situace dovolí
i s dětmi. Ale umím jít i mimo práci s rodinou třeba do zoologické zahrady nebo na
procházku starou Prahou.
Jadran Šetlík s rodinou
57
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Živá zelená stěna
v kuchyni…
Milujete design? Dokáže
vás nadchnout do detailu
promyšlený interiér, ve kterém
se prolíná elegantní vzhled spolu
s praktičností? Ať už hledáte
inspiraci pro nový interiér vašeho
bydlení, vybíráte kuchyňskou linku,
nebo jste se rozhodli pořídit si třeba
jen nový stůl a židle, zveme vás
k návštěvě interiérového studia
Alin moderní byt v centru Hradce
Králové na Gočárově třídě.
Ve studiu fungujícím něco přes rok jsem
se setkal s majiteli Ing. Petrem Makešem
a Miroslavem Šupíkem. S návrhy a realizací
interiérů mají již více než 20 let zkušeností.
Během této doby se mnohokrát potvrdilo,
že rozhodnutí dělat vše s maximálním důrazem na kvalitu a spoléhat se na vlastní
truhlářskou výrobu, jsou základní atributy
úspěchu. „Už při plánování interiéru tohoto
našeho třetího studia jsme se soustředili na
originální prvky, které budou pro naše zákazníky inspirací,“ říká Petr Makeš, když mě
při prohlídce expozice studia zaujme stěna
tvořená živými rostlinami, o které se stará
systém automatického zavlažování.

ných přístrojů značky Miele v řadě ArtLine.
V kování je absolutní špičkou značka Blum
s řadou Legrabox, na kterou výrobce poskytuje celoživotní záruku. Keramické pracovní
desky Neolith nadchnou skvělým vzhledem
a vysokou odolností, navíc tento materiál
lze použít také na kuchyňská dvířka. V oblasti přístrojů je top značkou Miele, poskytuje kompletní nabídku vestavných i volně
stojících přístrojů v bezkonkurenční kvalitě
a životnosti,“ vypočítává Petr Makeš. Dozvídám se, že mezi materiály je momentálně
žádána dýha v kartáčovaném matném povrchu, stálicí jsou laky a akryláty, stejně jako
tradiční lamináty. Vzhledem k vlastní výrobě nepředstavují problém žádné rozměrové požadavky, vše se vyrábí podle potřeby
a dispozic daného prostoru. „Jsme přesvědčeni o vysoké kvalitě našeho nábytku, proto
poskytujeme zákazníkům sedmiletou záruku,“ dodává Miroslav Šupík. Následuje
upřímné konstatování, že za kvalitu, které
zde dosahují, vděčí celému týmu ve výrobě
i montážním technikům, kteří zakázky finalizují a připravují na předání.
Co v Alinu budoucí zákazníky čeká? První
setkání se zákazníkem je především o snaze dozvědět se co nejvíce o požadavcích

a zvyklostech všech, kteří budou interiér užívat. Důležitá je empatie - návrhář se
snaží pochopit zákazníka a vcítit se do jeho
prostředí, aby vznikl soulad a harmonická
atmosféra, která je bude provázet až do
předání hotového interiéru. V Alinu totiž
platí, že za celou zakázku od jejího návrhu
přes zaměření, výběr materiálů, přístrojů
i doplňků až po montáž a předání zodpovídá jeden pracovník. „Víme, že rozhodovat
se během několika schůzek o kuchyni nebo
interiéru, ve kterém budete následně se svoji rodinou mnoho let žít, není snadné, proto
zaměstnáváme schopné a kreativní návrháře a architekty, kteří vám pomohou vybrat
vhodné řešení,“ ujišťuje Petr Makeš. Dodává,
že pro usnadnění výběru vhodných domácích přístrojů jsou pořádána předváděcí vaření pod vedením renomovaných kuchařů.
Koho nadchne zdravé vaření v páře, může si
domů zapůjčit parní troubu Miele.
Při loučení s majiteli přijímám pozvání na
příští předváděcí vaření, musím prý poznat
výhody kombinované parní trouby. Ještě
se obracím k velkorysému jídelnímu stolu
z masivu, který mě zaujal už při příchodu.
Na „Gočárovce“ mě vítá podzimní déšť.
Jiří Ondrák

Společnost je zaměřena na individuální zakázkovou výrobu kuchyní, bytového i ostatního nábytku a také nabízí interiérové doplňky. Cílem je splnit požadavky zákazníků
týkající se bydlení a nabídnout příjemné
prostředí s odborným poradenským servisem. Nejžádanějším nábytkem jsou prý
kuchyňské linky, a tak neodolám a ptám se
na aktuální trendy. „Převládá moderní styl
s hladkými dvířky ve vysokém lesku i matu.
Trendem jsou dvířka bez madel, toto řešení
se nyní objevilo u nejnovější řady vestav58
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Zpomalit a snít –
to je oč tu běží!
Lenošit je in, vzkazuje tradiční hradecká značka čalouněného nábytku Polstrin a uvádí na trh novou designovou
lenošku. Ale pozor, její používání je silně návykové a může způsobit trvalou závislost na odpočinku!

Když se řekne lenoška, některým se určitě
jako první vybaví obrázek ležícího muže,
nad kterým se s papírovým zápisníkem
v ruce starostlivě sklání psycholog. Základy
této asociace pravděpodobně položily už
ve 20. století snímky z ordinace věhlasného
lékaře a psychologa Sigmunda Freuda, který na podobný dlouhý gauč ukládal během
terapií své pacienty.
Poslání chaise lounge (jak se ve francouzštině říká prakticky jakékoli dlouhé židli,
která podpírá i nohy) však bylo původně
mnohem prostší. Ačkoli byla doménou
především bohatých vrstev, sloužila hlavně k odpočinku, k příjemnému lenošení
a snění. A přesně k tomuto prapůvodnímu
účelu se vrací značka Polstrin se svou no-

vou lenoškou. Uspěchané době navzdory.
„Dnešní interiéry nenabízejí dostatek prostoru k tomu, aby se v nich dala vybudovat
stoprocentní relaxační zóna. Klasické otomany nebo lenošky z interiérových návrhů
v poslední době vymizely. Přál bych si, aby si
lidé opět uměli ve svých domovech vytvořit
místo k odpočinku, kde by dokázali plně relaxovat a na chvíli se odpoutat od každodenního shonu,“ říká mladý designér David Pacák z rodinné firmy Polstrin, která v Hradci
Králové už desítky let vyrábí čalouněný nábytek nejvyšší kvality.
Na základě jeho návrhů tak postupně začal
vývoj pečlivě promyšlené lenošky s výstižným mottem - zpomalit a snít. „Představoval jsem si ji jako ladnou jemnou křivku,

která by nabízela maximální pohodlí,“ prozrazuje David Pacák a dodává, že samotná
realizace zabrala přes 4 320 hodin, tedy půl
roku. Výsledkem je funkční Chaise Lounge
tvarovaná v souladu s křivkami lidského
těla ve dvou variantách – Pure a Comfort.
„Pure je elegantní, designově čistší. V interiéru působí křehce a vzdušně. Comfort je
zase na první pohled pohodlnější a měkčí.
Oba typy umožňují kvalitní odpočinek ať už
s knihou v ruce, při poslechu hudby nebo jen
tak při snění,“ doplňuje David Pacák.
Začínáte litovat, že takovou nemáte? Tak
zpomalte na Pražské třídě v Hradci Králové
a zasněte se v Polstrinu - prověřené značce
s dlouholetou tradicí.
Michaela Zumrová
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Polstrin:
hradecká
stálice
Designbloku

Jako už tradičně se i letos hradecká značka
Polstrin prezentovala na prestižní přehlídce Designblok v pražských Holešovicích.
V nápaditém stánku z čalounické lepenky
představila svoji novinku Chaise Lounge,
kožené kabelky „Soi Meme“ i první vydání novin Mezi švy, které mají zákazníkům
přiblížit nejen dění ve firmě, ale také samotné čalounické řemeslo a vše kolem něj.
„Chtěli jsme tak jako člen Cechu čalouníků
a dekoratérů podpořit Rok řemesel, kterým
se právě letošek stal. Cítíme, že řemeslo je

částečně na ústupu, a chceme mu pomoci. Navíc náš dědeček stál přímo u zrodu
cechu, takže to vnímáme trochu jako naši
povinnost,“ říká s úsměvem Ondřej Pacák,
který je v Polstrinu zodpovědný za controlling. Stánek firmy Polstrin navštívily během pětidenní přehlídky tisíce lidí a kromě
prohlížení vystavených produktů si mohli
o některé i zasoutěžit – konkrétně o novou
Chaise Lounge Comfort z dílny designéra
Davida Pacáka.
(red)
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Knižní tipy
Ať už hledáte knihu jako vánoční dárek nebo jako společníka pro dlouhé zimní večery,
máme pro vás sedm tipů, které zaručeně nezklamou. Rozesmějí, dojmou, poučí.
Stačí si jen vybrat.

Laskonky

Coolinářka

Sex ve městě

Barbara Nesvadbová

Svatava Vašková

Candace Bushnell

Proč si neustále obouváme boty, které přece vždycky tlačily… Může existovat nevěra, která nezraňuje? Opravdu lze mít sex
bez závazků? A kdy přijde po střídavé péči
i střídavá povinnost a role rodičů se konečně vyrovnají? Povídky o nešťastné zamilovanosti a šťastných flirtech. Láskonky jako
Laskonky. Krátké texty pro dlouhé večery
od Barbary Nesvadbové doprovázené tvorbou Pasty Onera. „Pozval mne na rande
nový muž. Cizí pán. Pán, který se mi i líbil
a kterého jsem nesbalila pokoutně na ulici
cizího města, ani mi nezůstal mezi bývalými
´na čekačce´. Seznámili nás přátelé – důvěryhodná cesta, že? Zcela nový zážitek mě
tedy čekal.“

Svatava Vašková alias foodblogerka Coolinářka začala svůj blog psát teprve nedávno – na mateřské dovolené. Za necelý rok
si získala řadu nadšených čtenářů. V maximálně autentické kuchařce najdete její
nejoblíbenější rodinné recepty. Výběrem
pokrmů mapuje celý rok a vy tak můžete
vařit ze surovin, které jsou právě k dispozici. Máte rádi klasiku jako jsou kynuté
buchty, segedínský guláš nebo piškotovou
bábovku lehounkou jako pírko? Nebo raději něco z moderní kuchyně: exotickou
květákovou polévku, krevety či slaďounký dezert Pavlova? Všechny tyto recepty
v kuchařce najdete a jsou jednodušší, než
se zdá!

Knižně vychází předloha úspěšného seriálu
Sex ve městě – novinové sloupky skutečné
Carrie Bradshawové. Mohou ženy prožívat
sex jako muži? Odpověď na tuto otázku
se rozhodla najít Candace Bushnell, která
roky psala sloupky pro New York Observer
a nakonec je shrnula do knihy Sex ve městě,
předlohy slavného stejnojmenného seriálu.
V humorných příbězích představuje „mladé a krásné“ Newyorčany, kteří si užívají života a táhnou z večírku na večírek. V jejich
čele je hlavně Carrie Bradshawová, mladá
spisovatelka, která hledá lásku výhradně
na nesprávných místech a Samantha Jonesová, úspěšná filmová producentka, která
přistupuje k sexu jako muž.
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Vyzvědačka
Paulo Coelho

Tipy

Harry Potter a prokleté
dítě
J. K. Rowlingová

V Coelhově románu Vyzvědačka ožívá skutečný příběh Maty Hari, slavné kurtizány
obviněné ze špionáže, která byla před sto
lety popravena pro velezradu. Mata Hari
byla tanečnice, šokující a těšící publikum
za první světové války, jež se stala důvěrnicí některých z nejbohatších a nejmocnějších mužů té doby. Odvážila se překonat
moralismus a provinční mentalitu počátků
20. století, ale nakonec za to zaplatila vlastním životem. Když v pařížském vězení čekala na popravu, jedním z jejích posledních
přání bylo pero a papír, aby mohla psát dopisy. „Nevím, jestli si mě budoucnost bude
pamatovat, ale pokud ano, přála bych si, aby
se na mě nikdo nedíval jako na oběť, ale jako
na někoho, kdo měl odvahu jít dopředu.“

Harry Potter a prokleté dítě je název divadelní hry britské autorky J. K. Rowlingové,
kterou napsala spolu se scenáristou Jackem
Thornem a režisérem Johnem Tiffanym.
Premiéru měla letos 30. července v londýnském Palace Theatre ve West Endu. Harry
to nikdy neměl snadné a teď, jako přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel,
manžel a otec tří školáků, to má ještě těžší.
Potýká se s minulostí, která nechce zůstat
tam, kam patří, a jeho nejmladší syn Albus se
mezitím musí prát s tíhou rodinného dědictví, o které nikdy nestál. Minulost a současnost se čím dál hrozivěji prolínají a otec i syn
zjišťují nepříjemnou pravdu: temnota někdy
vyvěrá z nečekaných míst.

Obrázky z dějin
zeměpisných objevů
(a výletů)
Jiří Černý, Pavel Zátka

Máte rádi historii? Vydejte se se svými dětmi
na dobrodružnou cestu společně s Marcem
Polem, Kryštofem Kolumbem, ale i s dalšími
objeviteli a dobrodruhy. Komiks vás pobaví
hravým, humorným a zároveň výstižným
zpracováním. Prožijete dobrodružství na
strastiplných cestách, znovuobjevíte Ameriku nebo se zasmějete u zprvu neslavné kapitoly balonového létání u nás. Připomeňte
si historii světových a českých zeměpisných
objevů.
Emil Stelinger

ty a já, ale ne my: Klamná pokušení
Steven Mark Kay
Stephenovu tvář mohou mnozí z vás znát z hradeckých ulic. Učitel anglického jazyka se po mnoha letech zkoumání vztahů dnešní doby rozhodl nastavit zrcadlo a sepsat knihu volně založenou na skutečných událostech. Příběh o lásce, která nepodléhá tradičním hodnotám a vymyká
se z rukou oběma partnerům. Dívka z východní Evropy potká muže ze
západu, který se do ní zamiluje a přestěhuje se na východ, ona nastaví
pravidla, on zůstane svobodomyslný a ona ho psychicky zničí před tím,
než ho opustí.
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Multikino CineStar:

Hvězdný
přelom roku
Jako každý rok jsem se i letos zastavil v Malšovicích, kde jsem vyrůstal,
a procházkou došel až na Lesní hřbitov. Uvědomil jsem si, že kořeny mám stále tady
a přestože Prahu mám moc rád, doma jsem v Hradci. Navíc podzim spolu s jarem
patří mezi mé nejoblíbenější roční období. Asi to bude přírodou: buď je vše krásně
barevné jako právě teď, nebo čerstvá jarní pučící zeleň mně dodává energii, z které
pak čerpám celý zbytek roku.

Podzim, ale hlavně zima v kinech také bývá
velmi nabitá filmovými hity a akcemi. Jinak
tomu není ani letos. Hned 1. prosince mělo
v kinech premiéru pokračování úspěšné pohádky režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně
2. Skvělý humor a opravdu početné hvězdné obsazení (Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica
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Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška,
Bolek Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška, Stanislav Majer, Marek Taclík, Marian Labuda,
Jiřina Bohdalová, Josef Abrhám, Aňa Geislerová, Veronika Žilková, Martin Huba, Petr
Čtvrtníček, Gabriela Osvaldová, Klára Issová, Michal Horáček, Lucie Bílá a další) pobaví

i dospělého diváka. Dokonce bych si dovolil
tvrdit, že je to spíše pro nás dospělejší diváky. V tomto filmu si navíc zazpíval světoznámý chlapecký sbor Boni Pueri z Hradce Králové spolu s Lucií Bílou. V multikině CineStar
se již v listopadu konala předpremiéra filmu
za účasti filmové delegace a sboru.
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ještě stačíte připít a oslavit tak příchod nového roku 2017.
Ještě bych chtěl divákům připomenout, že
zákon o zavírací době v obchodních centrech v době státních svátků se multikina
CineStar netýká. Kromě Štědrého dne tak
máme otevřeno každý den a navíc už od
11 hodin. Jedinou výjimkou je 1. ledna, kdy
začínáme mezi čtrnáctou a patnáctou hodinou.

Pro milovníky sci-fi filmů přichází první z nové série samostatných snímků Lucasfilmu Rogue One: Star Wars Story se
světovou premiérou 15. prosince, a týden
před tím, 8. prosince ještě kultovní série
Underworld: Krvavé války.
Nebudete-li si vědět rady s dárkem pod
stromeček, CineStar nabízí dárkové poukázky do kina. Letos kromě těch standardních i v exkluzivním designu filmu 50 odstínů temnoty s malým dárkem v krásném
balení. Pánové, myslím, že své přítelkyně
a manželky rozhodně tímto dárkem velmi
potěšíte. Film bude mít premiéru 9. února.

uvádíme speciální program. I letos kromě
běžných filmů v programu exkluzivně zařadíme i některé novinky, které budou mít
premiéru až v roce 2017. Například animovaný film pro děti Ozzy, akční dobrodružný
fantasy film s Mattem Damonem v hlavní
roli Velká čínská zeď, americkou komedii Proč právě on?, českou romantickou
komedii Všechno nebo nic nebo film Jima
Jarmusche Paterson a další novinky, které
všechny samozřejmě prozradit nemůžu.
Kromě filmů zařazujeme na Silvestra pro
milovníky klasiky baletní představení souboru Bolšoj Louskáček. Myslím, že se silvestrovský program letos opravdu povedl.
Budeme promítat asi do 22 hodin, takže si

Ani v lednu a únoru diváci CineStaru nepřijdou zkrátka. Najdou se filmy pro každého,
například komedie LaLaLand s R. Goslingem v hlavní roli, Pod rouškou noci, film
v režii B. Afflecka, který si také zahrál hlavní roli, mysteriózní drama Split v režii krále
tohoto žánru M. Night Shyamalana, drama
Spojenci v režii R. Zemeckise s B. Pittem
v hlavní roli a také Resident Evil: Poslední kapitola. Jestli bude poslední se ještě
ukáže. V únoru pak přinášíme na plátna
kultovní Trainspotting 2 s celou „partou“
z jedničky včetně E. McGregora v hlavní
roli. Promítat budeme také již zmiňovaných
50 odstínů temnoty, pokračování knižního
bestselleru určeného hlavně něžnějšímu
pohlaví. Děti také nepřijdou zkrátka – připravujeme pro ně LEGO Batman film.
Konec starého roku a začátek nového bude
i tentokrát opravdu nabitý a určitě se společně potkáme v multikině CineStar Hradec Králové. Těším se na Vaši návštěvu.
Tomáš Volt

Během prosince nás v CineStaru čekají dvě
již tradiční akce - Levná neděle a Silvestr.
V rámci Levné neděle hrajeme filmy za velmi nízkou cenu celý den a na Silvestra zase

Tomáš Volt

•
•
•

Foto: Vojta Herout

Narodil se 12. května 1971
v Hradci Králové.
Od roku 2009 je marketingovým
ředitelem sítě multikin CineStar.
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Netradiční
sváteční menu
Čas vánočních svátků se rychle blíží. Proto jsme požádali šéfkuchaře vyhlášené hradecké restaurace
Park Golf o několik tipů, jak si zpestřit vánoční tabuli. Petr Láznička nám skvěle převedl, jak je možné
tradiční pokrmy pojmout moderně a svěže. Pokud Vás jeho umění zaujme, máte možnost jej ochutnat
v Hradci Králové kdykoliv a v předvánočním týdnu také se sváteční tématikou.
Během vánočních svátků bychom se neměli
příliš šidit ani omezovat, proto jsem se rozhodl pro vás připravit menu z tradičních
surovin, které ani náročného strávníka nikdy neomrzí. Charakter menu bude samozřejmě reflektovat sezónnost jednotlivých
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komponentů a směřovat bude do českých
lesů, rybníků, řek a strání.
Začneme neokázalým a skvěle fungujícím
teplým předkrmem, který navodí tu správnou vánoční atmosféru:
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Gratinovaní šneci
s bylinkovým máslem
a dýňovou brioškou
Šneci, za starých časů tradiční pochoutka,
dnes zažívají v gastronomii renesanci. Jejich kolosální věhlas nastal ve Francii v 19.
století, kdy je naservíroval šéfkuchař Antonio Carem ruskému carovi při návštěvě
Paříže.
K tomuto rafinovanému předkrmu se můžete dobrat několika cestami. Buďto navštívíte osobně šnečí farmu, u nás funguje
úspěšně několik (u Olomouce, u Brna, v Lužických horách), a zde koupíte již vařené
hlemýždí maso a vyvařené schránky, které
si doma dokončíte, anebo začnete s receptem úplně od píky, tak jako právě my.
Pakliže máme živé šneky, necháme je v krabici od bot s víkem propíchaným dírami
vyhladovět (3-5 dní) jen s větvičkami bez
listí, šnek si tak vyčistí trávicí trakt. Poté je
nasypeme do vroucí vody, jakmile půjdou
vydloubnout vidličkou, scedíme a zalijeme
studenou vodou. Hlemýždě vydloubeme,

Gurmán

z masa odtrhneme černý ocásek (vnitřnosti) a zbyde nám jen hlavní sval - noha.
Necháme pár hodin ve vlažné vodě s octem
odmočit, následně propláchneme, a tím je
zbavíme slizu. Připravíme si zeleninovou
várku z oloupané kořenové zeleniny, cibule, bobkového listu, nového koření, tymiánu, bílého vína, vody a já přidávám ještě
trochu Pastisu. To vše a hlemýždí maso
pomalu táhneme ve velkém hrnci. Trochu
osolíme a vaříme zhruba 3-4 hodiny.
Jakmile maso změkne, scedíme jej a necháme vychladnout. Mezitím si vyšleháme
máslo do pěny, přidáme do něj najemno
nasekanou šalotku, utřený česnek, hladkolistou petržel, sůl a pepř. Lahodná je
i varianta s nasekanou ančovičkou a parmazánem. Hlemýždí maso vložíme zpět
do důkladně očištěných a převařených
schránek, přetřeme hojným množstvím
másla. Pečeme ve speciálních keramických
miskách s důlky na 180°C 8-10 minut. Pokud nemáme keramickou misku, stačí nám
pánev se solí, kam šneky zapícháme, aby
nám máslo nevyteklo. Šneky po upečení
dloubeme speciální úzkou vidličkou a přikusujeme křupavou dýňovou briošku.

Dýňová brioška pro 4 osoby:
500 g hladké mouky
280 ml mléka
½ droždí
75 g cukru krystal
1 vejce
30 g másla
sůl, dýňová semínka
2 polévkové lžíce dýňového pyré
Dýňové pyré si připravíme velmi jednoduše - vezmeme si kus dýně, nejlépe muškátovou, hokkaido, máslovou či špagetovou.
Očistíme od semínek a nakrájíme na malé
kousky. Dáme péct pod alobal na 170°C po
dobu zhruba 15 minut. Jakmile dýně změkne, rozmačkáme vidličkou.
Z mléka, droždí a cukru uděláme kvásek.
Poté dáme do misky mouku, sůl, vejce a vychladnuté dýňové pyré, přidáme kvásek
a uhněteme těsto. Během hnětení zapracujeme změklé máslo. Necháme na teplém
místě vykynout asi 30minut. Z těsta vyválíme malé bulky a dáme je na vymazaný
plech. Bulky potřeme vyšlehaným vejcem,
posypeme hrubou solí a dýňovými semínky. Pečeme ve vyhřáté troubě na 170°C
zhruba 12 minut podle velikosti briošek.
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HLAVNÍ CHOD

Zaječí stehno na sherry s houbovým krupotem a kaštany
Ke sklonku roku by neměla na našem jídelníčku chybět zvěřina, protože jak již říkal
Rudolf Hrušínský – zvěřina dává sílu. Připravil jsem proto lahodný recept, kterým
jistě nikoho neurazíte a opět se v něm důmyslně zrcadlí sezónnost.

Suroviny pro 4 osoby:
4 zaječí stehna
4 mrkve
1 menší celer
2 žluté cibule
sůl, pepř, nové koření, bobkový list
dijonská hořčice, citrón, cukr
100 ml slunečnicového oleje
200 ml bílého vína
50 ml sherry
cca 1 l vody na podlití
Pokrájíme všechnu zeleninu na přibližně
stejně velké kostky. Vše vložíme do kastrolu s rozpáleným olejem a restujeme, dokud
zelenina nezačne výrazně karamelizovat
a tmavnout. Podlijeme trochou vody, to
zabrání připalování a zajistí rovnoměrné
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opečení. Zaječí stehna osolíme, opepříme
čerstvě mletým pepřem, důkladně opečeme z obou stran a podlijeme bílým vínem.
Jakmile se víno odpaří, vložíme stehna
k zelenině. Podlijeme vodou, přidáme lžičku dijonské hořčice, sherry, košíček s divokým kořením a pečeme v troubě vyhřáté
na 160°C v nádobě s poklicí, dokud maso
zcela nezměkne. Během pečení se ochutnáním výpeku ujistíme, že je dostatečně,
ale příjemně slaný. Jakmile je maso měkké,
vyjmeme jej. Omáčku rozmixujeme, přidáme šťávu z půlky citronu a trochu cukru. Zjemníme máslem a přelijeme jí zaječí
stehna na talíři.

Kroupy si večer namočíme do studené
vody a necháme při pokojové teplotě přes
noc namočené. Ráno je nasypeme do vroucí osolené vody a vaříme, dokud nejsou
měkké, a poté kroupy scedíme.
Cibuli pokrájíme nadrobno a restujeme na
oleji do zlatova. Přidáme hřiby překrájené
na hrubé kusy a necháme ještě pár minut
opékat. Vsypeme uvařené kroupy, přilijeme
smetanu, přidáme lístky tymiánu, osolíme
a opepříme. Krupoto vaříme do zhoustnutí.
Přidáme strouhaný parmazán, odstavené
z ohně zjemníme několika kostičkami čerstvého studeného másla, dochutíme solí,
pepřem a servírujeme.

Houbové krupoto:
300 g kroupy č. 10
1 cibule
200 g hříbků
100 ml smetany
sůl, pepř, tymián
50 g parmazánu
30 g másla
2 l vody

Vyloupané kaštany lehce orestujeme na
přepuštěném másle, osolíme a přidáváme
jako velmi chutnou dekoraci na talíř k zaječímu stehnu.
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Vzhledem k tomu, že všichni budeme během vánočních svátků podrobeni “sacharidové
extázi“, namísto zamýšleného dezertu, který by naše menu jistě vkusně podtrhnul
a dokreslil, jsem si pro vás připravil chuťovku z vodní říše.

chuťovka na závěr

Kapří hranolky s karamelizovanou šalotkou
v tmavém octu a bramborovým pyré
s hrubozrnnou hořčicí
Suroviny pro 4 osoby:

Bramborové pyré:

800 g filetů z kapra
hladká mouka, slunečnicový olej
sůl, tymián, česnek, sladká mletá paprika,
sezamové semínko

600 g brambor
300 ml mléka
100 g másla
lžička hrubozrnné hořčice, sůl

Filety kapra nejprve zbavíme kůže. Maso
nařežeme příčně přes kosti, tak narušíme
jinak nepříjemné kapří kosti, aby nebyly ve
smaženém mase téměř cítit. Kapra nakrájíme na tenké proužky, osolíme, opepříme
a lehce promneme v nastrouhaném česneku. Proužky obalíme ve směsi hladké
mouky smíchané s paprikou, sezamovým
semínkem a tymiánem. Smažíme v rozpáleném oleji dozlatova a po vyjmutí necháme hranolky na papírovém ubrousku
okapat.

Oloupané brambory uvaříme v osolené vodě do měkka, scedíme a vyšleháme
s mlékem a máslem do kaše. Poté vmícháme hrubozrnnou hořčici, dle chuti dosolíme.

Karamelizovaná cibulka:
200 g šalotky
50 g cukru
100 ml bílého vína
50 ml balsamico octa
sůl, pepř

®
PANTONE 382C

PANTONE Process Black

C:29 / M:0 / Y:100 / K:0

C:0 / M:0 / Y:0 / K:100

FÓLIE : MULTI-FIX 5000 a 5008
FONT: True Type Southern

Oloupané a rozpůlené šalotky orestujteme na rozpálené pánvi, osolíme, posypeme
cukrem a zastříkneme vínem a následně
balsamico octem, poté vše necháme lehce
podusit tak, aby víno s cukrem vytvořilo
hustou redukci a zároveň cibulky změkly.
Dle potřeby můžeme naředit redukci vodou.
Doufám, že vám recepty pomohou rozdat trochu té „gastro radosti“ sobě i svým
nejbližším a zároveň pomohou rozbít návaly vánočního cukru všude kolem vás.
Dobrou chuť přeje Petr Láznička, šéfkuchař Park Golf restaurace Hradec Králové.
Petr Láznička
fotografie: Foto&Food styling Vít Alt
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Co jíst, když
udeří mrazy
Ládujete se přes zimu citrony a pomeranči v dobré víře, že svému tělu pomůžete?
Tak raději zbrzděte, paradoxně mu totiž v mrazivých dnech jen ztěžujete práci.
Železná poučka všech výživových poradců zní: jezte to, co právě teď roste v místě,
kde žijete. Blahodárné účinky konzumace
sezónních potravin na naše zdraví už potvrdily mnohé výzkumy a v minulosti to byl
ostatně jediný způsob stravování. Podobný
„návrat ke kořenům“ svým klientům doporučuje i hradecká výživová poradkyně Aneta
Brindová. Podle ní dělají v zimě lidé nejčastěji chybu v tom, že své tělo navzdory teplotám pod bodem mrazu ještě více ochlazují. „Obecně řečeno bychom se v zimě měli
vyhýbat potravinám, které rostou v zemích,
kde je teplo. Jedná se například o citrony, rajčata, papriky nebo okurky. Přirozeně se potřebujeme zahřívat nejen z venku například
teplým oblečením, ale také zevnitř. Alkohol
bohužel není vždy tou nejvhodnější volbou,“
vysvětluje s úsměvem Aneta Brindová. Vsadit se podle ní v zimě vyplatí především
na zázvor, skořici, chilli a další „zahřívací“
potraviny. „Osobně doporučuji zalít zázvor
horkou vodou a přidat med s troškou skořice.
Takto připravený čaj nás nejen zahřeje, ale

díky svým antiseptickým účinkům pomůže
organismu v boji s infekcí a jako bonus přispívá také k redukci hmotnosti.“ Ze sezonní zeleniny doporučuje jíst zejména cibuli,
česnek, zelí, kapustu nebo květák. „Výborná je rovněž brokolice, špenát nebo červená
řepa. Co se ovoce týče, tak nabídka pochopitelně není tak široká jako v jinou roční dobu,
určitě bychom si však měli dopřávat jablka
a hrušky,“ doplňuje výživová poradkyně.
Co ale dělat, když v zimě přijde chuť na
pořádný kus pěkně tučné pečené kachny
nebo husy s knedlíkem a se zelím? Zkrátka
mít „v bříšku jako v pokojíčku“. Výživová poradkyně radí jediné – hlavně s mírou. „Určitě není třeba si vytvářet na zimu nějaké
tukové zásoby, nejsme medvědi. Jako v každém ročním období, tak i v zimě platí, že je
třeba jíst pestře a střídmě. Jakým způsobem
si potraviny upravíme, je samozřejmě na
chuťových preferencích každého z nás. Já jen
doporučím zeleninu upravovat tepelně a pokud možno vynechat těžké smažené varianty

pokrmů nasáklých přepáleným olejem.“
Když už s vypětím všech sil odoláte těm
rozličným voňavým pečínkám, čeká vás
těžší kalibr – vánoční cukroví. A nepředstírejte, že si nedáte. I ti nejzarputilejší odpůrci sladkého mu o Vánocích podlehnou.
Ono se ale není čemu divit. Většinou jsou
to malé, voňavé a krásně nazdobené kousky
a jeden nebo dva přece ještě nikoho nezabily. „Cukroví je věčné téma. Pochopitelně
není pro tělo vůbec prospěšné, když se jím
budete měsíc ládovat horem dolem, na druhou stranu k Vánocům neodmyslitelně patří
a vyloženě zakazovat si ho podle mého názoru nemá cenu. Existují ale zdravější varianty osvědčené klasiky, které určitě stojí za to
vyzkoušet,“ doporučuje výživová poradkyně
Aneta Brindová, která nám jeden ze svých
oblíbených receptů prozradila. Tak o Vánocích vyzkoušejte a mlsejte u stromečku bez
výčitek.
Michaela Zumrová

Žitné hvězdičky alias Žitničky
Suroviny na 3-4 plechy:
240 g celozrnné žitné mouky
2 lžičky prášku do pečiva (bez fosfátů)
1 lžička vanilky
120 g másla
100 g datlového sirupu
100 g lískových ořechů (lze použít i mandle)
150 g sušených datlí
Poleva: kokosový olej + čokoláda
Ořechy vložte na chvíli do trouby a poté je zbavte slupky. Lískové
ořechy i datle rozmixujte. Poté všechny ingredience řádně promíchejte a těsto je na světě. Poté ho stačí vykrájet podle vaší fantazie,
upéct (10 minut na 150 °C), zalít polevou a nechat ztuhnout. Zdravá
vánoční mňamka!
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DÁRKY ORIGINÁLNÍ KVALITOU,
DESIGNEM A LÁSKOU K VÍNU?
INSPIRUJTE SE DÁRKOVÝMI BALÍČKY
VE VINOTÉCE U MAZLÍKA!

Vinotéka u Mazlíka patří mezi partnerské vinotéky rodinného vinařství VÍNO HRUŠKA. Prodejna se nachází na Rybově ulici v Hradci
Králové a skrývá v sobě příjemné prostředí s milou obsluhou, která Vám ráda poradí při výběru z našich moravských a zahraničních
vín. V našem sortimentu také najdete delikatesy, které k vínům patří, například sušené salámy, domácí paštiky, škvarkové preclíky,
belgické čokolády a další.

MEDOVÉ SUŠENKY 120g

medové sušenky:)

Připravili jsme pro Vás několik variant dárkových kazet, které si můžete prohlédnout
v naší vinotéce. Sestavíme pro Vás dárky
k narozeninám, sadu na výrobu sněhuláka či
sadu na svařák. Z našich doplňkových služeb
nabízíme pískování láhví a skleniček na míru,
dle přání zákazníka. Velmi oblíbenou dárkovou kazetou je také sada „Týden“ nebo „Roční
období“.

PROVOŇTE VÁŠ DOMOV SLADKOU VŮNÍ
MEDOVÝCH SUŠENEK.

Vinotéka u Mazlíka
Rybova 1904/23
Hradec Králové
Tel.: +420 604 734 956
www.vinotekaumazlika.cz

Vinotéka VÍNO HRUŠKA
Pernštýnská 9
Pardubice
Tel.: +420 724 155 221
www.pardubice.vinohruska.cz

Otevírací doba:
Po - Pá | 13.00 - 21.00 So - Ne | 16.00 - 21.00

Otevírací doba:
Po - Pá | 12.00 - 20.00

Složení: hladká mouka, máslo, med, cukr, lískové ořechy,

vlašské ořechy, mandle,
prášek VÍNO
do pečiva (E450,
soda,
Chráněná
dílna
HRUŠKA
pro Vás nakukuřičný škrob).
Může obsahovat stopy vajec a lupinové mouky.
pekla vánoční sušenky a cukroví, kterému
Hmotnost: 120g ( +- 4%)
neodoláte.
Koupí dárkového balíčku těchto
Výrobek Chráněné dílny, Blatnička č. 133.
Distributor: VÍNO
HRUŠKA s.r.o. 696 71medových
Blatnička č. 143
s láskou
pečených
sušenek a cukwww.vinohruska.cz
roví podpoříte naše zaměstnance se zdravotním handicapem. Užívejte předvánočních
S naplnoPŘIPRAVILA
dnů
a přijďteMARUŠKA
ochutnat naše mladá
a Svatomartinská vína nebo se zásobovat vitamíny
v trvanlivost
podobědo:100% hroznové šťávy.
Minimální

www.vinohruska.cz

Žena,
která učí
Čechy
milovat
makronky
Láska k Francii, vážná diagnóza syna i věštba u kartářky. Tohle
všechno přivedlo Radku Luňákovou (27) k pečení sladkých
makronek. Denně jich z trouby vytáhne až pět set a lidé se pro
ně do malé vesničky u Hradce Králové sjíždějí z celé republiky.
Brzy se navíc stane vůbec první majitelkou ryze makronkové
výrobny v Česku. Jak se pozná pravá makronka a čemu říká
„chemlonka“?
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Když se s Radkou Luňákovou vítám, s úsměvem mi podává ruku a celá září. Ještě před
pár lety tomu tak ale nebylo. Zatímco čekala
své druhé dítě, prvorozenému synovi lékaři
diagnostikovali autismus a dosavadní plány celé rodiny vzaly za své. „Tu dobu mám
v šeru. Jedno jsem však věděla jasně – zpátky v administrativě už po mateřské pracovat
nemůžu. Syn potřeboval řád a já zase novou
cestu,“ vypráví o začátku svého sladkého
podnikání v Černilově pod značkou Makronky Malý Princ.

Poté, co bylo jasné, že váš syn bude
vyžadovat zvláštní péči, jste se mohla
vydat jakýmkoli směrem. Proč zvítězila právě cukrařina, potažmo makronky?
Když nám lékaři oznámili, že náš syn je
autista, dlouho jsme se z toho jako rodina
vzpamatovávali. Tehdy o Vánocích jsem se
dostala do fáze, kdy jsem už vůbec nevěděla
jak dál. Zašla jsem ke kartářce, která mi poradila, že se mám vrátit k tomu, co jsem nejvíc milovala na střední škole. Každý, kdo mě
zná, vám řekne, že to byla Francie - hlavně Paříž. Vrtalo mi to hlavou a začala jsem
přemýšlet, že si udělám kurz francouzštiny
a budu překládat. Při procházení různých
webových stránek o Francii a francouzštině
na mě ale vypadl recept na makronky, který jsem do té doby neznala. Podařilo se mi
ho přeložit a na první dobrou se mi povedly
krásné makronky, které i skvěle chutnaly.
Začala jsem zkoušet různé varianty, rodina

Gurmán

i přátelé z nich byli nadšení a pro mě to byla
úžasná terapie.

Z koníčku nebo spíš terapie se ale
postupně stal byznys, vaše makronky
ke kávě přikusují nejen lidé v Hradci,
ale také v Praze, Brně a dalších městech. Čekala jste takový rozjezd?
Hodně nás to s manželem překvapilo.
V současné době máme už 25 odběrových
míst – vesměs kavárny a cukrárny a další
k mé velké radosti přibývají. Určitě k tomu
hodně přispěla výhra v krajském kole soutěže Rozjezdy roku (soutěž pro začínající
podnikatele, která jim pomáhá v rozjezdu
byznysu, pozn. red.). I když částečně je to
podle mě i tím, že lidé začali opět vyhledávat kvalitu. Nechtějí jen něčím sladkým
zacpat pusu, chtějí zážitek. Touží se jedním
kousnutím do makronky přenést třeba do
té Paříže. Bohužel český trh je přesycen
gumovými chemlonkami, do kterých se zakousnete poprvé a zároveň naposled.

Chemlonkami?
Tak říkám makronkám z macaron mixu. To
je hrozně jednoduchá hmota, kterou zvládne úplně každý doma. Takové makronky
jsou gumové, chutí připomínají marcipán
a nejsou ani bezlepkové. V Česku to ale bohužel není pouze případ makronek, ale co
mám ozkoušeno, tak nějak většiny dezertů.
Poslední dobou je tu totiž trend všechno
tak nějak „šulit“. Běžně se například setkáte se zákusky z rostlinných tuků, cukráři si

zkrátka hrozně ulehčují práci. Když jsem
si jela do Paříže udělat speciální kurz na
makronky, navštívili jsme s manželem řadu
cukráren a degustovali tamní zákusky. Tam
se vám nestane, že by vám naservírovali
nějakou náhražku. Ačkoli třeba ty dezerty
nejsou na první pohled úplně stoprocentně
vzhledné, je to ruční práce, které si Francouzi velmi váží. Češi naopak na vzhled
dbají hodně, kolikrát se mě ptají, proč je
jedna makronka o pár milimetrů menší než
ostatní. V Paříži vám klidně přinesou i popraskanou a nikdo to neřeší.

Jak se tedy pozná ta pravá makronka?
Na povrchu by měla být krásně hladká
a pevná, po okrajích zdobená nařasenou
krajkou (profesionálně se jí říká noha).
V prvním momentě, kdy ji ochutnáte, by
vám měla na povrchu křupnout a její vnitřek
se na jazyku jemně rozplynout.

Aktuálně máte v nabídce až dvacet
různých příchutí makronek od maliny přes banán v čokoládě až po slaný
karamel. Po které je největší poptávka?
Asi nejoblíbenější příchutí je právě slaný
karamel, ten nesmí chybět v žádné kavárně
nebo cukrárně, kam dodáváme makronky.
Za svoji řekněme podpisovou příchuť považuji banán, syn zase miluje čokoládové
a jednu dobu mi z plechu nápadně mizely
i pistáciové. Dcera příchutě moc nerozlišuje, pro ni je podstatné, aby byly růžové
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(smích). Takže je to, myslím, hodně individuální.

Říkala jste, že makronky dodáváte do
víc jak dvaceti kaváren a cukráren. To
jich denně musíte napéct desítky.
Spíš stovky. Denně jich připravím tři sta až
pět set. Z toho důvodu už ani neochutnávám (smích). Když už si jednu makronku
dám, tak mě musí hodně honit mlsná a je to
tak jednou za čtvrt roku. Většinou to vyhraje slaný karamel.

Pět set makronek už ale, předpokládám, nepečete doma v kuchyni?
Mám pronajatou malou výrobnu v černilovské cukrárně, ale s místem už je to opravdu na štíru. Proto se moc těším, až bude
hotová naše vlastní výrobna, na které se
právě pilně pracuje. Hned, jak ji otevřeme,
přijmeme nějakou paní na výpomoc. Třeba
s podobným osudem, který potkal mě. Přála
bych všem, aby si jednoho dne mohli říct:
„miluji svoji práci“ tak, jako si poslední rok
a půl říkám já.
Michaela Zumrová
fotografie: Dagmar Lovasová

inzerce

Bezpečné a kvalitní produkty s funkčním designem,
certifikované dle ČSN EN 1176:2009
• Vývoj a výroba dětského mobiliáře a venkovního fitness pro
všechny generace, kompletní realizace.
• Komplexní řešení projektů dětských hřišť a areálů - návrhy
možných variant řešení hřišť, architektonické studie, výkresové
dokumentace, 3D vizualizace, atd.
• Poradenství v oblasti řešení problematiky dětských hřišť
a veřejných sportovišť.
• Následná péče o hřiště: pravidelné kontroly a servis.

www.hriste.cz

hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
Brno 602 00
kanceláře, korespondence:
hřiště.cz, s.r.o.
Zábrdovická 2
615 00 Brno-Židenice
tel.:
mobil:
e-mail:
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Pod mořskou
hladinou
Zastesklo se vám po dnech dovolené ve Středomoří?
I v mrazivých dnech se dá v Hradci Králové najít kousek
slunného Španělska alespoň prostřednictvím jeho kuchyně.

Restaurace Aquarium v Rybově ulici je oblíbeným cílem milovníků mořských plodů,
ryb, masa, těstovin a dovolenkové nálady
s puncem kvality.

Důkazem, že Aquarium opravdu stojí za návštěvu, je ocenění „Maurerův výběr grand
restaurant“ považovaný za český ekvivalent
Michelinské hvězdy. Podnik se v posledních
letech umísťuje v první padesátce nejlepších restaurací v České republice. Restaurace Aquarium se účastní Grand restaurant
festivalu 2017, který začíná 15. ledna 2017
a končí 28. února 2017.

„Chtěli bychom, aby vám atmosféra u nás
připomínala pohodu přímořské restaurace,
šumění moře, rozmanité chutě výborných
jídel a vín plných slunce,“ přibližuje svou
vizi její provozovatel Jiří Bodlák.
U ryb a mořských plodů je nejdůležitější
čerstvost, proto se na ni a také na jednoduchou přípravu pokrmů místní kuchaři
zaměřují. Takovéto jídlo je třeba, jako na
správné dovolené, doplnit vínem. V nabídce je zde zajímavý výběr zahraničních
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„Ocenění nás vždy velmi potěší. Je to ale
hlavně motivace a závazek, abychom nastavenou laťku udrželi,“ říká Jiří Bodlák.
vín a v letních měsících můžete ochutnat
i proslulou sangrii. Atmosféru restaurace
doplňuje mořské akvárium, jak již plyne ze
samotného názvu.

(red)

Přivoňte si
k baroku
Užívejte si procházku Květnou
zahradou v Kroměříži plnou vůní
a barev, která vznikla obtížnou
přeměnou kdysi bažinatého
a neobdělávaného pole.

Zažijte baroko všemi smysly.

www.ceskozemepribehu.cz

Kroměříž
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Hradec Králové
městem golfu
Navštívili jsme jeden z největších sportovních klubů v Hradci Králové,
a to Park Golf Club Hradec Králové. Se svými téměř 800 aktivními
golfisty, z nichž více než 100 spadá do dětských kategorií, je Park Golf
Club Hradec Králové jedním z lídrů sportovního dění ve východočeské
metropoli.

Díky tomuto klubu patří golf mezi nejoblíbenější sporty v Hradci Králové. Toho si
již povšiml i zbytek České republiky a začíná o východočeské metropoli hovořit
jako o golfovém městě. Počet registrovaných hráčů je v poměru k počtu obyvatel
v Hradci Králové více než dvojnásobný
vzhledem k celostátnímu průměru. Proto se v tomto klubu také nachází oficiální
tréninkové centrum mládeže České golfové
federace a trenéři Park Golf Clubu se podílí na přípravě české golfové reprezentace,
a to dokonce i v kategorii handicapovaných
golfistů.
Park Golf Club Hradec Králové zkrátka již
zbořil mýty rozšířené o golfu a jen málokdo jej stále považuje za drahý a nedostupný sport. Velkou měrou k tomu přispěla
unikátní poloha hřiště přímo ve městě
a vstřícná politika klubu k zájemcům o tento sport.
Navíc se podařilo spojení většiny golfových
hřišť Královéhradeckého a Pardubického
kraje a vytvořilo se uskupení, které umožňuje golfistům hrát kdekoliv v regionu za
symbolické ceny. Uskupení je pojmenováno
Východočeský golfový pas a stává se inspirací podobným spojením v různých regionech České republiky, a to hlavně díky velkému zájmu, který v regionu vyvolal: jeho
držiteli se stalo již více než 2000 golfistů.
Tento velký zájem veřejnosti se promítá
i do sportovních výsledků Park Golf Clubu.

V posledních sezónách začíná klub sklízet ovoce mnoholeté systematické práce
s mládeží i dospělými.	  
Historická umístění získali hradečtí golfisté letos na všech frontách. Mezi dospělými golfisty ovládli 1. ligu družstev.
V ženské soutěži hradecké hráčky zvítězily
a postoupily tak do české extraligy a muži
získali 2. místo. Dokonce i děti se umístily
na nejvyšších příčkách v rámci celé České
republiky. Proto se do Park Golf Clubu přesouvají hráči, kteří mají sportovní ambice
a v příštích letech lze očekávat úspěchy
ještě větší.
Za rozvojem golfového klubu stojí i koncept
areálu, který je svým způsobem unikátní.
Golfové hřiště přímo ve městě je snadno
dostupné autem, MHD nebo i pěšky a disponuje 9 přehlednými jamkami. Díky tomu
je možné po práci stihnout rychlou hru
a do dvou hodin být doma. Když k tomu
připočtete skvělé tréninkové zázemí, šatny
a milou recepci, je jasné, proč se stal golf
tolik oblíbeným sportem.
Celý areál ještě doplňuje panoramatická restaurace, která se zaměřuje na zážitkovou
gastronomii a netřeba ji mnoho představovat. K dispozici je i nadstandardní ubytování. To vše zcela naplňuje vizi resortu,
kterou je vytvoření místa, kde bude lidem
zkrátka dobře. Proto je velkou výhodou
Hradce Králové, že zde mají jeho obyvatelé
i návštěvníci takové místo k dispozici.
(red)
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Fotobudka
z Hradce v Praze
i Londýně
Bláznivý nápad, který se stal hitem. Takový je příběh hradeckého fotografa
Jakuba Misíka (24) a jeho párty fotobudky CVAKMAT. Kam všude si ho
klienti zvou a proč někdy řeší rozvodové papíry?
Gumovou koňskou hlavu nasadit, motorovou pilu do ruky, póza do hledáčku a…
CVAK! Nebojte, nejde o žádnou krvavou
scénu z béčkového hororu, nýbrž o focení
plné smíchu v zábavní fotobudce CVAKMAT. Fotograf Jakub Misík s ní objíždí různé akce teprve dva roky, už jich má ale na
kontě takřka dvě stě a spokojených klientů
ještě víc. „Ty fotografie si nehrají na žádné
umění, jde především o zábavu. A lidem se to
líbí,“ říká o svém výtvoru.

Původně měla být fotobudka jen dalším rozšířením vašich fotografických

služeb. Jak se z CVAKMATu stal samostatný projekt, se kterým jste dokonce vyhrál místní kolo soutěže začínajících podnikatelů?
Úplně jednoduše – klienti si začali CVAKMAT objednávat na akce, aniž bych na nich
já cokoli fotil. Zkrátka je to bavilo. Nacvakali
si vtipné fotky s rodinou, přáteli nebo kolegy a ty nejlepší si nesli domů vytištěné
na památku. Fotobudky obecně jsou hlavně o zábavě. Kde jinde byste pořídili společnou fotografii se šéfem, na které mu
v blond paruce řežete plastovým nožem
hlavu? (smích)

Jak to funguje?
Princip focení v CVAKMATu je jednoduchý: vyberete si bláznivou rekvizitu podle vaší fantazie, postavíte se před hledáček fotobudky,
dotknete se obrazovky, zapózujete
a po pár vteřinách už se kocháte
vlastním snímkem. Ten si v případě zájmu můžete
dalším
stiskem
obrazovky
okamžitě vytisknout
a odnést domů na
památku.

A nestává se vám někdy, že se takové
snímky stanou druhý den ráno, řekněme, „nežádoucími“?
To se pochopitelně někdy stává a já to úplně chápu – padne pár panáků, lidi se baví,
zábrany jdou stranou a ráno se chytají za
hlavu. Proto, když mě někdo požádá, „nevhodné“ fotografie samozřejmě mažu. Dokonce se stalo, že mi po jednom firemním
večírku psal zoufalý pán, jestli bych nemohl
nechat zmizet fotografii, kde se objímá se
svou kolegyní. V e-mailu stálo, že „pokud to
uvidí manželka, omlátí mi o hlavu rozvodové papíry.“ (smích)
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Objíždíte svatby, plesy, firemní večírky i různé oslavy. Za dobu existence
CVAKMATu jste musel navštívit už
desítky míst. Vzpomínáte na nějaké
vyloženě netradiční?
S počtem akcí už se s týmem blížíme k číslu
dvě stě a co se navštívených lokalit týče, je
to hodně pestré. Jednou jsme třeba CVAKMAT stavěli na středověkém hradě Kost,
jindy zase ve skyboxu pražského hotelu
Hilton. Máme za sebou i jeden zahraniční
„výjezd“ – loni v únoru se cvakalo na svatbě v Londýně. Moc rád taky vzpomínám
na svatební večírek mého kamaráda Chisa,
který nebyl ani tak výjimečný místem konání jako svojí atmosférou. Hosté se na něj
sjeli ze šesti kontinentů a někteří se neviděli i několik let, takže se u CVAKMATu
opravdu vyřádili. Z toho jsem měl velkou
radost.

Byznys

Za dva roky fungování prošla vaše
fotobudka takovou malou evolucí
– z „černé krabice“ se stal elegantní designový přístroj oblých tvarů.
Chystáte do budoucna ještě nějaké
změny nebo vychytávky?
Pořád je co vylepšovat. Mám pár nápadů,
které bych chtěl promítnout do dalšího
modelu. Ten se snad začne pomalu rýsovat
po Novém roce. Chtěl bych, aby byl CVAKMAT do budoucna lehčí a designově ještě
čistší a promyšlenější. Na jaro navíc chystám jednu opravdu velkou novinku, na které pracuji poslední rok, ale zatím nechci nic
prozrazovat. Snad jen, že pokud vše vyjde,
připíšeme si jedno republikové prvenství.
Helena Soukupová

Jakub Misík
•

Profesionální fotograf z Hradce
Králové se specializací na
svatební, portrétní a reportážní
fotografii.

•

Má dvě maturity, vystudoval
Gymnázium J. K. Tyla v Hradci
Králové a obor fotograf na
Střední škole služeb, obchodu
a gastronomie.

•

Stojí za zrodem fotobudky
CVAKMAT, se kterou vyhrál
v roce 2015 krajské kolo
podnikatelské soutěže Rozjezdy
roku, v celostátním kole skončil
třetí.

81

Tradiční vánoční
atmosféra
Nezapomenutelnou adventní atmosféru pro všechny, kteří se jí chtějí nechat
pohltit, a to napříč generacemi, každoročně vytváří obchodní a zábavní
centrum Futurum Hradec Králové.
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Také v letošním roce bude období adventu věnované dětem, rodičům i těm, kteří
touží po pohodovém prostředí bez zbytečného shonu. A to v dostatečném předstihu, abyste se mohli vyhnout hektice
posledních dnů před Vánoci.

Dopřejte si oddechu
Příjemná podkresová hudba, koledy, světla a světýlka společně se stylovou výzdobou budou vytvářet tu správnou předvánoční atmosféru a pohodu. Vsaďte na
jistotu a zamiřte do své oblíbené prodejny. Dárky si pak můžete nechat zdarma
zabalit přímo ve Futuru. Zbyde vám více
času na posezení s přáteli nebo společný čas s rodinou. Například v restauraci
Kaskáda, která na prosinec připravuje
speciální vánoční menu. Také děti jsou ve
Futuru vítány. Sérii předvánočních akcí
zahájí 4. prosince Mikulášská nadílka. Každý víkend během adventu bude k dispozici tematický fotokoutek s vánoční výzdobou. Fotku na památku nebo rodinné
PFko si bude moci každý odnést zdarma.

Pohodlně za nákupy
Začátkem listopadu byl ve Futuru zpřístupněný parkovací dům, který prošel
výraznou plošnou renovací. Nyní je možné využít rozšířeného vjezdu z ulice Brněnská. V rámci parkingu se zjednodušila navigace - nově nabízí také počítadla
volných míst, která navádí automobily do
volných pater. Barevně odlišené sloupy
usnadňují orientaci v prostoru. Parkování je ve všední dny i o víkendu zcela
zdarma, a to bez časového omezení. Za
předvánočními nákupy lze vyrazit také
hromadnou dopravou. Zastávka Futurum
se nachází na dohled centra, jen dvě minuty chůze.

Dárek šitý na míru
Nevíte, jaký dárek koupit partnerovi?
Marně si lámete hlavu, jak odměnit své
zaměstnance? Futurum nabízí elegantní
řešení ve formě dárkových karet v hodnotě 200, 500 nebo 1 000 korun. Karty
lze uplatnit ve všech prodejnách OC Futurum, vyjma hypermarketu Tesco. Obdarovaný se tak může sám rozhodnout,
jaký dárek mu udělá největší radost. Záleží tedy zcela na příjemci, zda bude vybírat mezi stylovými oděvními značkami,
luxusním zbožím jako jsou šperky, kožená móda či parfémy, nebo kosmetickými
a dalšími beauty službami. Využít je může

také v rámci volnočasových aktivit, jakými jsou multikino CineStar nebo v některé z restaurací. Dárkové karty zakoupíte
ve směnárně Tourist centrum u hlavního
vchodu do OC.

Pomáháme společně
K adventu patří i dobročinnost. OC Futurum se proto spojilo s Rádiem Černá Hora
a připravilo projekt „Darujte dětem úsměv“,

který myslí na obyvatele dětských domovů.
Pomáhat a plnit dětská přání může každý. Děti z vybraných dětských domovů
a ústavů sociální péče nakreslily a napsaly
svá přání, která budou umístěna od soboty
3. do neděle 18. prosince ve Futuru. Vše pak
záleží už jen na vás…
(red)
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Nadílka, jaká má být
Nezvládli jste v záplavách reklamních kampaní vybrat dárky, které opravdu potěší? Udělali
jsme malý průzkum a přinášíme tipy na dárky, kterými se jistě blýsknete!

Dámské hodinky
Longines DolceVita
L5.512.4.71.5

Dárková krabička
s makronkami Malý
Princ
Hledáte drobný dárek pro jakoukoliv
příležitost? Spojení chutných makronek
a nádherných květin vykouzlí úsměv na
tváři o Vánocích i na Valentýna. S koupí
však neotálejte, protože i Malý princ slaví
Vánoce. :)
Makronky Malý Princ,
www.makronkymalyprinc.cz
Varianta 8ks makronek - 490 Kč

Dárkový balíček pánské
kosmetiky

Hodinky jsou pro dámu nejen funkčním
doplňkem, ale především šperkem. Ozdobte zápěstí své milované luxusním
kouskem, jako je model z řady DolceVita od renomované značky Longines.
Úspěch zaručen!
Hodiny Dědič, www.hodinydedic.cz
32 600 Kč

Chaise Longue Comfort
„Zpomalit a snít“, to je motto novinky společnosti Polstrin Design. Najít si nejen čas,
ale i prostor shodit ze sebe celodenní stres.
Lenošky Chaise Longue Pure a Comfort
jsou k tomuto účelu jako stvořené. Stačí
si najít svůj kout, vyhradit si trochu času,
lehnout si a vychutnávat jednoduchou
křivku, která jde ruku v ruce s ergonomií
našeho těla a nabízí příjemnou relaxaci.
Polstrin, www.polstrin.cz
od 30 661 Kč
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Pravý gentleman ví, že péče o pokožku je důležitá. Pánská řada kosmetiky Manufaktura využívá
unikátní rostlinný komplex přírodních výtažků
z tradičních, převážně českých bylin, ideálních
pro specifické potřeby mužů. Celá kolekce je
doprovázena elegantně svěží vůní, která okouzlí
i ženy, a hravým retro designem inspirovaným
báječnými starými motocykly.
Manufaktura, www.manufaktura.cz
497 Kč

Veselé ponožky

Kávovar Miele CM 6350
Den bez kávy jako by nebyl… Káva se již dávno stala neoddělitelnou součástí našeho
běžného dne. Chutná nám téměř vždy: na snídani, přes den jen tak na chuť nebo večer
na závěr lahodné večeře. Proto Miele kávovary zdokonalilo: výsledkem je aromatická lahodná káva, pohodlnější ovládání a atraktivní vzhled. Nové volně stojící kávovary řady
CM 6 spojují maximální požitek z kávy a jedinečný design přístroje. Vychutnejte si svůj
oblíbený druh kávy z kávovaru Miele v pohodlí Vašeho domova. Příprava je jednoduchá
a káva chutná znamenitě.
Miele, www.miele.cz
36 990,- Kč

Dámský náramek Skagen
Šperky jsou sázkou na jistotu. Kterou ženu
by nepotěšil designový náramek v zajímavé bronzové barvě? Pokud ji chcete
opravdu rozmazlit, přidejte k němu náhrdelník a náušnice ve stejném designu.
Klenoty Aurum, www.klenotyaurum.cz
2 470 Kč

Co by to bylo za nadílku bez páru ponožek? Tento dar milovaný i nenáviděný
pod stromečkem chybět zkrátka nesmí! Teplé ponožky s norským vzorem
a navíc protiskluzovou úpravou si jistě
získají srdce anebo alespoň chodidla
obdarovaného.
C&A, www.c-and-a.com
175 Kč

Dárkový poukaz „50
odstínů temnoty“

ukaz
Dárkový po

Exkluzivní dárkový poukaz na očekávaný filmový hit, který přijde do českých
kin 9. 2. 2017. Pánové, právě tohle je originální dárek pod stromeček pro vaši
drahou!
CineStar, www.cinestar.cz

Jedinečný interiér
Precizní zpracování a nápaditost, čistota
stylu a jednoduché linie podtrhují krásu
použitých materiálů. Buďte originální a zapomeňte na obyčejný nábytek. Moderní
bydlení vyjadřuje preciznost a nápaditost.
Vlastní výroba kuchyňských linek, obývacích stěn, vestavných skříní, sedacích souprav, jídelních stolů, židlí a nabídka spotřebičů Miele - to vše najdete v interiérovém
studiu Alin.
Alin moderní byt, www.alin-modernibyt.cz
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Dress code
S nadcházejícím obdobím večírků a plesů přijde i čas dešifrování
pozvánkové kolonky „dress code“ a těžké rozhodování, jaký outfit do této
kolonky vůbec zapadá. Pokud si tedy chcete ušetřit starosti, bude se vám
náš malý průvodce stylingem na společenské události jistě hodit.

zima 2016/17

Móda & Beauty

Black Tie

White Tie

Muži by na takovouto
příležitost měli zvolit
smoking s decentním
motýlkem, v žádném
případě oblek s kravatou.
Dámy by zase ve svém
šatníku měly sáhnout po
dlouhé toaletě. Černá
barva, ač je v názvu, není
podmínkou.

Vysoce formální společenská
událost si žádá u dam velkou
večerní róbu. Vhodným doplňkem jsou také rukavičky sahající nad loket. Pánové přichází ve
fraku s bílou košilí doplněnou
vestou a motýlkem – obojí také
v bílém provedení. Na nohy
patří černé lakýrky.

inzerce
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Móda & Beauty

Formal

Semi-formal

Pod tímto názvem se skrývá velmi
podobný outfit jako u black tie,
avšak dovoluje malé odlehčení. Pánové tak mohou přijít ve smokingu
bez motýlku a dámy mohou zkrátit
délku šatů. Vyhýbejte se ale lesklým
silonkám a nezapomeňte na stylové
psaníčko.

Tento dress code je velmi nekonkrétní. Řiďte se tedy především
časem konání události. V denních
hodinách mohou dámy zvolit pouzdrové šaty či elegantní kostýmek
a pánové ležérnější oblek. Po šesté
večerní jsou sázkou na jistotu malé
černé či koktejlky pro dámy a černý
oblek pro pány.

zima 2016/17

Móda & Beauty

Casual Dress

inzerce

Neformálním oblečením či nedbalou elegancí se pro takovouto
příležitost nerozumí džíny. Sako
s polokošilí nebo košilí bez vázanky
volí muži, dámy potom mohou
obléci kalhoty, zajímavý top, či letní
šaty. Skvělý dojem udělá i dobře
zvolený overal.

PRECISELY
YOUR
MOMENT
DS-1

HIMALAYA SPECIAL EDITION IN HONOUR OF THE 1960
DHAULAGIRI SWISS EXPEDITION
WWW.CERTINA.CZ
S výběrem oděvů nejen pro
společenské příležitosti vám
ochotně poradí v pánském
a dámském TopStyl Boutique
na Masarykově náměstí v Hradci
Králové, www.topstyl.cz, kde jsme
i fotografovali všechny modely.
DĚDIČ S.R.O.
ŠVEHLOVA 307, HRADEC KRÁLOVÉ
WWW.HODINYDEDIC.CZ
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Domácí
zkrášlování
Dlouhé zimní večery poskytují skvělý prostor pro dámské zkrášlovací rituály.
Nemusíte hned běžet do drogerie, klíč ke krásné pleti se možná ukrývá ve
vaší ledničce či spíži. Bez zbytečné chemie si tak můžete vytvořit péči přesně
pro váš typ pleti a vlasů.

Maska pro suchou pleť
Pokud vás trápí napnutá a zarudlá pokožka,
oceníte tuto masku nejen v zimě. Oloupaný
zralý banán vidličkou rozmačkejte, přidejte
jeden vaječný žloutek a dvě čajové lžičky

panenského olivového oleje. Vše důkladně
promíchejte a naneste na váš obličej. Bohatě postačí, když masku necháte působit
dvacet minut. Masku opláchněte vlažnou
vodou.

inzerce

Móda & Beauty

Maska pro unavenou
pleť
Jas a vláčnost vaší pokožce dodá výživný
med a avokádo. Zralé avokádo vydloubejte
z jeho slupky, dužinu rozmělněte vidličkou, přidejte jednu čajovou lžičku medu,
jednu čajovou lžičku bílého jogurtu, případně můžete přidat jednu lžičku čerstvé
citrónové šťávy, vše důkladně promíchejte.
Vzniklou směs naneste na obličej a nechte
15–20 minut působit, poté obličej opláchněte.

Jablečná kúra pro
mastnější vlasy
Jablečný ocet účinkuje i při problémech
s nadměrným vypadáváním vlasů, zbaví je
mazu a dodá lesk. Dva šálky vlažné vody
smíchejte s dvěma lžícemi jablečného octa.
Vlasy umyjte jako obvykle, na závěr je tímto
roztokem přelijte a již neoplachujte.

Vlasová maska proti
roztřepeným konečkům
Jednu lžíci medu, jednu lžíci olivového oleje
a jeden žloutek smíchejte dohromady. Tuto

směs na 20 minut naneste na suché konečky. Masku vymyjte vlažnou vodou a vlasy
umyjte šampónem, nakonec naneste kondicionér a nechte působit 20 minut. Poté
vlasy důkladně opláchněte.

Pivní vlasová kúra pro
lesk
Půl litru piva smíchejte s jedním žloutkem.
Tuto směs naneste na mokré vlasy, ty poté
zabalte do fólie a ručníku, nechte asi 30 minut působit a poté opláchněte. Vlasy jsou
po takovéto kúře pevné, lesklé a vyživené.

Olejový zábal pro suché
vlasy
Velmi suché vlasy důkladně zregeneruje
olejový zábal. Volte však pouze kvalitní, za
studena lisované oleje. Doporučujeme kokosový, mandlový nebo olivový olej. Stačí
jej lehce nahřát a vetřít do vlasů. Ty sepněte do drdolu a pro lepší účinek zabalte do
ručníku. Pokud máte mastnější vlasy, pak
můžete olej aplikovat jen na konečky vlasů. Zábal můžete ponechat několik hodin
i přes noc.
Barbora Staníčková

Zažijte nezapomenutelnou svatbu

S ROMANTICKÝM VÝHLEDEM DO ÚDOLÍ SVATÉHO PETRA

OREA RESORT HORAL ****
Svatopetrská 280 | 543 51 Špindlerův Mlýn
T: +420 499 461 111 | F: +420 499 433 356
E: horal@orea.cz | www.orearesorthoral.cz

www.orearesorthoral.cz
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Auto

Řidič, ten tvrdý
chleba má

Golf

Jejich revírem jsou okresní silnice, jejich tempo je vražedně pomalé.
Takzvaní sváteční řidiči dokáží pořádně zamíchat už tak divokým
předvánočním provozem. Jízda na uklouzané či namrzlé vozovce bývá
však nemalou zkouškou i pro ostřílené jezdce. Než tedy nastartujete motor,
připomeňte si s námi, jak se pokud možno vyvarovat trablům na silnici.

Nepřeceňujte sebe, ani
svůj vůz

Informace o trase
k nezaplacení

Když venku padají trakaře a silničáři jsou
v nedohlednu, není ostuda na cestu vůbec
nevyrážet. Stres za volantem je příčinou
i jindy školáckých chyb a nekontrolovatelně klouzající auto je doslova smrtící zbraní. Pokud si chcete své řidičské schopnosti
nanečisto prověřit, vyrazte do centra bezpečné jízdy.

Není nic horšího, než narazit na uzavírku
ve sněžné vichřici. Naštěstí dnes lze z tepla
domova zjistit informace o komplikacích
na vaší trase. Ač se v dnešní době předpovědi počasí nedá věřit na sto procent, hodí
se alespoň zběžně zjistit, zda vás čekají extrémní mrazy či oteplení. Být připravený na
všechny varianty se v tomto případě zkrátka vyplatí.

Správná výbava je základ
Divili byste se, kolik lidí stále nepřezouvá
pneumatiky. Brzdná dráha letních pneumatik je přitom až o jedenáct metrů delší,
než při jízdě na těch zimních. Máte doma
rozmrazovač zámků? Zamčený v autě vám
totiž, bohužel, velkou službu neudělá. Zimní řetězy jsou v některých oblastech nutností, proto je dobré si jejich nasazování
natrénovat ještě před cestou.
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Opatrnost především
Můžeme to opakovat stokrát, ale vždy se
najde řidič, který i při namrzajícím mrholení předjíždí přes dvojitou čáru. My však
vřele doporučujeme být na pedály i volant velice něžní. Plynulé rozjezdy, brzdění
i otáčení volantem je nejlepší způsob, jak
mít situaci pod kontrolou. Vidíte-li před
sebou zatáčku, přibrzďujte v dostatečném

předstihu. Brzdění v zatáčce vás může dostat do smyku. Při jízdě z kopce se osvědčilo „zpomalování motorem“, čili zařazení
nižšího stupně, více než urputné stání na
brzdě.

Znalost rizikových
situací
Pokud dostanete smyk a nehrozí vám náraz,
nebrzděte. U smyku přední hnané nápravy
sešlápněte spojku a kola natočte ve směru
jízdy. Při smyku zadní nápravy natočte kola
ve směru, kam se pohybuje zadní část vozu.
Mosty, horizonty, lesní úseky, dlážděné silnice a silnice u vodních ploch jsou místa se
zvýšeným rizikem tvoření námraz. Dokonce i při venkovní teplotě nad nulou.
Barbora Staníčková

OlﬁnCar
operativní
leasing

Golf

Nabídka platí do 30. 12. 2016. Měsíční splátka 3462 Kč se vztahuje na model Volkswagen Golf Highline 1,4 TSI 110 kW.
Kombinovaná spotřeba a emise CO modelu Golf: 3,8-5,2l/100 km; 99-102 g/km. Nabídka je omezena nájezdem 5 000 km za
13 měsíců a platí pouze pro podnikající osoby. Měsíční splátka je uvedena bez DPH. Vyobrazený model je pouze ilustrační a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Volkswagen Golf Highline
již za 3 462 Kč měsíčně.
Pořiďte si nový vůz na operativní leasing u OlﬁnCaru.
Každý rok tak můžete mít nový vůz - bez akontace a bez nutnosti řešit obvyklé starosti kolem vozu.
V měsíční splátce máte již zahrnuto vše podstatné – povinné ručení, havarijní pojištění,
připojištění obvodových skel a kompletní služby autorizovaného servisu.

Autorizovaný prodejce Volkswagen, OlﬁnCar s.r.o.
Na Rybárně 1670, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 000 555, e-mail: prodej.hk@olﬁncar.cz
Královédvorská 517, 541 01 Trutnov, tel.: 499 811 960, e-mail: prodej.tu@olﬁncar.cz
www.olﬁncar.cz

Dáme si do
bytu...
Designové trendy roku 2017

Heuréka!
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Geniální objevy, které změnily
svět

Salonem
republiky
Procházka po skvostech
hradecké architektury

Do přírody!
Deset tipů na jarní výlety nejen
po Česku

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

