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Na snímku zleva: Michaela Zumrová, Monika Staňková a Jana Zbořilová

Editorial

Naše milé čtenářky a čtenáři,

srdečně Vás zdravíme nad stránkami prvního letošního Quartieru, který je však již v pořadí třetím vydáním
našeho královského magazínu. Rády bychom Vám poděkovaly za všechny Vaše pochvalné ohlasy na minulé,
vánoční číslo a za Vaši přízeň.

Nový Quartier, který se Vám právě dostal do rukou, voní jarem! Vyražme proto na výlet doma i za hranice,
udělejme něco pro sebe, načerpejme inspiraci i nové síly – přichází jedno z nejkrásnějších ročních období.
A když zrovna venku bude tak, že se Vám nebude nikam chtít, začtěte se do Quartieru. Všichni jsme se opět
snažili přinést Vám informace atraktivní, nové a nadčasové.

Třetí Quartier se nám připravoval o to lépe, že jsme s novým rokem v redakci přivítali posilu, kterou bychom Vám rádi představili. Šéfredaktorkou královského magazínu Quartier se stala mladá, ale přesto již
zkušená novinářka Michaela Zumrová.

Přejeme si proto, aby se Vám nový Quartier četl tak dobře, jako se nám připravoval!

Hezké jaro přejí

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky magazínu
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Quartier

Vánoční číslo
jsme přivítali
v galerii

Druhé číslo magazínu Quartier spatřilo světlo světa
v noblesním prostředí Galerie moderního umění v Hradci Králové. Kde také jinde, když právě ve vánočním vydání
Quartieru jsme se rozhovorem a fotoreportáží ohlédli za
právě skončenou rekonstrukcí této výjimečné památky.
Byla s námi řada tváří ze stránek Quartieru včetně fotografa Jadrana Šetlíka, ředitele galerie Tomáše Rybičky (na
snímku vlevo s moderátorem Mirkem Vaňurou), jejího
architekta Pavla Tušla nebo makronkové královny Radky
Luňákové (na horním snímku v popředí).
(red)
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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!
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Veronika Lálová & Jiří Halamka:

Ve světle
reflektorů
Ona je „čistokrevná“ Hradečačka, on se hrdě hlásí ke Stěžerám. Její vášní
je tanec, jemu zase učarovalo vaření. Veroniku Lálovou (25) a Jiřího
Halamku (25) však nespojuje jen místní region nebo věk, ale hlavně velký
úspěch. Oběma se loni podařilo vyhrát celonárodní televizní soutěž.
Veronika zvítězila ve finále StarDance, Jiří se pyšní titulem z kulinářské
show MasterChef.

8

Osobnosti čísla
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Ačkoli vyrůstali jen pár kilometrů od sebe
a jejich střední školy spolu takřka sousedily,
před rozhovorem pro Quartier se Veronika
s Jiřím nikdy nepotkali. Poznali byste to na
nich ale jen těžko, hned po příchodu si začali tykat a během pár minut už sdíleli zážitky z konkurenčních televizních show jako
staří známí. „Všechny ty kamery mě hrozně
znervózňovaly,“ vyprávěl Jiří. „Vidíš a mě to
naopak hrozně bavilo,“ smála se Veronika.

Natáčení kulinářské show MasterChef trvalo skoro dva a půl měsíce,
v případě StarDance víc jak čtyři měsíce a jako vítězové jste si ho vychutnali až do poslední minuty. Jak na to
vzpomínáte?
Veronika: Bylo to hodně psychicky i fyzicky vysilující. Po finále (10. prosince,
pozn. redakce) jsem lehla a skoro dva měsíce marodila, celé to na mě nějak dolehlo.
Rozhodně ale nelituji, soutěž pro mě byla
jeden velký zážitek. Už jen dostat se do ní
byla velká výzva. Navíc jsem měla štěstí na
skvělého tanečního partnera - herce Zdeňka Piškulu. Je to velký srandista a pohodář,
takže jsme si natáčení hodně užívali.
Jiří: Na soutěž jsem se těšil, ale na rozdíl
od Verči jsem si natáčení vůbec neužíval.
Nejsem typ, co by se rád předváděl a už
vůbec ne před kamerou. Samotné přihlášení jsem bral jako recesi, jen jsem si tak
chytře kecal u televize, až jsem se rozhodl
to zkusit. Konkurence ale byla obrovská,
přihlásilo se nějakých 1200 lidí, takže jsem
vůbec nevěřil, že bych se mohl někam dál
dostat. Když mě pak vzali do užšího výběru, začala pořádná jízda. Představte si, že
na vás nepřetržitě míří čtyři kamery a vy se
zrovna někde nevhodně poškrábete. To mě
hrozně stresovalo a znervózňovalo, nechtěl
jsem udělat ostudu. Místo toho, abych se
soustředil na vaření, jsem spíš dával pozor
na to, co dělám jako člověk.

MasterChef Česko

10

•

Kulinářská soutěž pro amatérské
kuchaře na TV Nova, na motivy
stejnojmenné britské show
šéfkuchaře Gordona Ramsayho.

•

Porotu tvoří tři šéfkuchaři, v roce
2016 proběhla 2. řada.

•

Nejprve je vybrán určitý počet
soutěžících, kteří přicházejí uvařit
své jídlo před porotce. Mají hodinu
na to, aby připravili své nejlepší jídlo
a zaujali je. Po ochutnání porotci
hlasují buď ano, nebo ne.

Osobnosti čísla

Veronika: Vidíš a mě to naopak hrozně bavilo, opravdu jsem si ty kamery a veškerý
cvrkot kolem užívala. Klidně bych si to zopakovala!
Jiří: Mě to nakonec taky začalo bavit, v závěru jsem si už docela zvyknul. Třeba jednou dostanu roli v Ordinaci v růžové zahradě a všem vytřu zrak (smích).

Z kuchaře hercem? Vlastně proč ne,
jeden kariérní zvrat jste zažil už během soutěže. Před MasterChef jste
pracoval jako úředník v bance.
Veronika: Páni, to je přímo životní zvrat!
Jiří: Někdy v polovině natáčení jsem v euforii podal výpověď, protože mi došlo, že svět
je větší než spořitelna. V průběhu soutěže
jsem pak plánoval, co dál. Nejdřív spolu
s ostatními soutěžícími, jenže jak postupně
vypadávali, opadávalo i jejich nadšení pro
společné projekty. To se jim samozřejmě
nedá vyčítat, ne každý si může dovolit jen
tak impulzivně pustit práci, kde má jistoty.
Když se na to zpětně dívám, bylo to docela
bláznovství. Ještěže jsem vyhrál (smích).

Jak StarDance, tak MasterChef není
jen show, ale především soutěž. Vnímali jste mezi soupeři rivalitu?
Veronika: Rivalitu jsem nepociťovala,
všichni jsme drželi při sobě a vzájemně se
podporovali. Tvrdím, že StarDance není
čistě jenom o tanci, ale také o sympatickém
projevu přítomných celebrit, které s profesionály tančí. I sebelepší tanečník tak nemá
nic jisté. Koneckonců, potvrdilo se to ve
4. kole, kdy vypadla Olga Šípková. Když to
vyhlásili, zůstala jsem jen nevěřícně stát
s otevřenou pusou. Byla na tom z nás všech
tanečně nejlíp a vsadila bych se, že se protančí až do finále.
Jiří: Přišlo mi, že u nás si šly za vítězstvím
hlavně holky, hodně to řešily. Kluci tolik ne,
po natáčení jsme přišli na hotel a vůbec se

•

Soutěžící, který obdrží rovnou tři
ano, postupuje přímo do finálové
sestavy, soutěžící, kteří obdrží
dvakrát ano, vaří znovu - porotci
zkouší jejich schopnosti v různých
disciplínách jako je například krájení
cibule, čištění ryby, apod.

•

V dalších kolech jsou finalisté
podrobeni různým zkouškám, které
se v průběhu střídají, jako je Tajemný
box, Vyřazovací test, Týmová výzva
nebo Test stresu.

•

Pozdější vítěz Jiří Halamka v soutěži
jednou na chvíli vypadl, nepovedly se
mu steaky.

o vaření nebavili, chtěli jsme si odpočinout.
Když celý den natáčíte, motáte se okolo
plotny a v jednu ráno se konečně doplahočíte na pokoj, nechcete už o vaření ani
slyšet.
Veronika: Myslím, že přesně tak to ale funguje. Kdo si za vítězstvím jde až moc, tak
mu to většinou nevyjde. Kdo si to naopak
užívá, dělá to s radostí a s cílem nějak se
obohatit, tak mu štěstí přeje.

Cítili jste se na začátku jako favorité?
Jiří: Vůbec. K soutěži jsem celou dobu přistupoval jako k životní šanci, kterou chci
zkusit, jinak bych si to do smrti vyčítal. Až
ve finále jsem si říkal: ty jo, možná bys to
mohl vyhrát. Ani ve snu by mě předtím nenapadlo, že se budu živit vařením.
Veronika: Měla jsem to úplně stejně, až
ve finále jsem si začala připouštět, že bychom se Zdeňkem mohli zvítězit.

Nelákalo vás po vítězství zůstat natrvalo v Praze? Přece jen skýtá hlavní
město asi víc možností a pracovních
příležitostí.
Jiří: Když jsem vyhrál, všichni mi říkali, že
musím do Prahy. Prý budu mít svůj pořad
v televizi a udělám velkou kariéru. Po dlouhém zvažování jsem to ale zavrhl. Zaprvé
si myslím, že by mě konkurence v Praze
položila, protože nemám žádné zkušenosti ani s podnikáním, ani s profesionálním
vařením. Zadruhé bych si přál do Hradce
přinést nové gastro trendy, protože i Hradečáci si zaslouží poznat něco nového.
Navíc k Hradci mám vztah, jsem tady rád.
I tak ale do Prahy jezdím třikrát, čtyřikrát
do týdne, zkrátka když je potřeba.
Veronika: Já v Praze studuji, vedu tam i taneční kurzy, takže jsem tam také poměrně často. Na druhou stranu kurzy vedu
i v Hradci a přiznávám, že mě to tu baví víc.
Přesně jak říká Jirka, jsem tady doma a na

Jiří Halamka
•

Narodil se 31. 1. 1992.

•

Vystudoval Gymnázium Josefa
Kajetána Tyla v Hradci Králové.

•

Žije v obci Stěžery u Hradce
Králové.

•

Ve volném čase si rád zahraje
fotbal nebo florbal, doma
si dokonce postavil vlastní
posilovnu.
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Veronika Lálová
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•

Narodila se 31. 10. 1991.

•

Pochází z Hradce Králové.

•

Navštěvovala ZŠ Štefcova
a Obchodní akademii Hradec
Králové. Absolvovala bakalářské
studium na Pedagogické fakultě
Technické univerzity v Liberci.
V současné době studuje
magisterský obor Hispanistika na
Univerzitě Karlově.

•

Učila španělštinu v jazykové škole
Enterschool.

•

Záliby: cestování, sport, společný
čas s rodinou.

jaro 2017

kurzech se setkávám s klientkami, které se
postupem času staly mými kamarádkami.
Vždycky po lekci si sedneme, něco dobrého vypijeme, popovídáme si, a to těžko
něco trumfne. Uvidíme, až dostuduji, pak
se to nejspíš „rozsekne“.

Osobnosti čísla

StarDance …když hvězdy tančí
•

Taneční show, kterou od roku 2006
vysílá ČT1.

•

Soutěžní páry tvoří celebrity
s profesionálními tanečníky. Každý pár
předvádí předem určený druh tance
a soutěží s ostatními o body poroty
a o SMS hlasy diváků.

•

V osmé řadě (2016) zvítězila
Hradečačka Veronika Lálová s teprve
osmnáctiletým hercem Zdeňkem
Piškulou, ve finále porazili lyžaře
Ondřeje Banka s Evou Krejčířovou.
Bronzovou příčku zaujala herečka Jana
Plodková s Michalem Padevětem.

Říkáte, že k Hradci máte vztah. Prozradíte nějaké místo, které je vám
zvlášť blízké?
Veronika: Miluji Malšovice, z mého podhledu je to skvělá lokalita. Klidná, ale zároveň máte všude blízko, a to jak do centra,
tak do lesa.
Jiří: Líbí se mi na Novém Hradci, v okolí
Biřičky. Tam jsme chodili s dědou na houby a na borůvky, mám na to místo spousty
krásných vzpomínek. Nicméně na prvním místě budou vždycky Stěžery! K těm
se všude hrdě hlásím. Máme tam s rodiči
dům se zahradou, dvě kočky a dva psy.

Když máte zahradu, to si určitě pěstujete i vlastní zeleninu, ze které potom jako správný kuchař vaříte.
Jiří: Jednou jsem to zkusil. Udělal jsem si
záhon, poctivě ho zryl, pečlivě zasel, koupil
malý pařníček (malé pařeniště, pozn. redakce). Druhý den jsem se vrátil domů
a z pařníčku zůstaly jen rozkousané cáry
roztahané po celé zahradě. Veškeré sazenice zeleniny byly vyhrabané a polehané,
načež jsem na konci sezony sklidil jeden
mini pórek. Když mi pak pes přišel i na pivo
na slimáky (přírodní hubidlo, pozn. redakce) další zahradnické pokusy jsem vzdal
(smích).

Veroniko, vy máte nějaké koníčky,
nebo se věnujete jen tanci?
Veronika: Poslední dobou mě hodně baví
sebeobrana, chodím i na individuální lekce.
Ač se to možná na první pohled nezdá, je
to pořádná dřina. Můj trenér se mi po pěti
minutách, kdy nemůžu popadnout dech,
směje, že to s tím mým tancováním asi nebude tak žhavé.

Když byste si měli prohodit role, Veronika by vařila a Jiří tančil, jak by to
dopadlo?
Jiří: Tanec mám hodně rád, třeba taneční
mě vyloženě bavily, ale jinak na to moc nejsem. Úplně nesnáším styl tance provozovaný na diskotékách. Sice na ně někdy zajdu,
ale zásadně tam netančím. Když je ples, rád
si skočím valčík nebo polku. Jsem prostě na
klasiku.
Veronika: Jelikož žiju s kamarády v Praze,
tak si občas uvařit musím, nejsou to ale žádné extra speciality. Zvládnu špagety, rizoto,
sem tam i nějakou dobrou domácí polévku.

Takže jehněčí brzlík, který Jirka uvařil porotě ve finále MasterChef, by
nebyl nic pro vás?
Veronika: Troufla bych si upéct kuře a tím
by to asi skončilo. Ještě jsem se nedostala
ani k omáčkám, ale na moji obranu, zatím
nemám moc pro koho vařit. Až bude rodina, tak věřím, že se to naučím. Určitě chci!
Zbožňuji středomořskou kuchyni – zvlášť
italskou a španělskou, ale nepohrdnu ani
tradičními českými jídly, třeba mojí milovanou svíčkovou. Obecně jím hodně a s chutí, takže do budoucna si myslím, že to se
mnou v kuchyni nebude úplně marné.

Jiří, po vítězství v MasterChef jste
v několika rozhovorech prohlásil, že
právě tradiční českou kuchyni byste
rád do budoucna odlehčil a zmodernizoval. To pořád platí?
Jiří: Pořád to platí, obzvlášť tady v Hradci je
to, myslím, potřeba. V Praze to ještě jakžtakž funguje, existuje tam poměrně hodně
kvalitních podniků, které se české kuchyni
věnují a opravdu se v tomto směru snaží.
V Hradci je jeden, maximálně dva a lidi tam
stejně moc nechodí, protože na to nejsou
zvyklí. Je to tak trochu můj cíl předat lidem
nějakou zajímavou formou vizi odlehčené
české kuchyně.

Názor, že tradiční česká kuchyně je
tučná a nezdravá, tedy nesdílíte?
Jiří: To považuji za zažitý předsudek. Tučně a nezdravě se tady možná vařilo dřív, ale
když se pokrm rozloží na jednotlivé komponenty, tak se z toho dá rázem vykouzlit
úplně jiné jídlo se stejnou chutí, ale v „light“ podobě. I svíčková se dá udělat tak,
aby byla snadno stravitelná a lehká.

Vítězství ve StarDance a MasterChef
vám ve vašich oborech nepochybně

otevřelo mnohé dveře. Co plánujete?
Jiří: Do budoucna si chci doma otevřít vlastní gastro provoz. Budu pořádat akce, kde se
mnou budou moci lidé vařit, ne na mě jenom koukat. Ještě nosím v hlavě nápad na
jednu gastronomickou spolupráci v Hradci
Králové, zatím ale nic bližšího neřeknu, protože jsme si ještě tak úplně neplácli.
Veronika: Mně se také rýsují nějaké nové
projekty, ale stejně jako Jirka zatím moc
prozradit nemůžu. Při StarDance jsem si
uvědomila, že by mě bavilo zkusit třeba
moderování, tak uvidíme. Určitě bych ale
všechny Hradečačky ráda pozvala k sobě
do STROPu (studio taneční skupiny T-BASS
na Slezském Předměstí, pozn. redakce), kde
vedu kurzy latinas. Učím salsu, sambu, trošku i tu karnevalovou. Je to velká zábava!

Když byste se měli ohlédnout zpět
a zhodnotit, co vám obě soutěže daly
a vzaly, co by to bylo?
Jiří: Mně soutěž dala především kontakty.
Měl jsem šanci seznámit se s kuchaři-porotci a dalšími lidmi, co se gastronomii věnují, jít na stáže a něco nového se naučit.
Minusem pro mě osobně bylo, jak už jsem
říkal, hodně stresující natáčení.
Veronika: Tím, že jsem soutěžila v páru,
jsme na všechny slasti i strasti soutěže byli
dva a podstatně lépe se to zvládalo. Pro mě
to byl míň známý svět, co se bulváru a televize týče. Pro Zdeňka to byl zase míň známý svět, co se tancování týče. Nebyla jsem
nervózní, když přišlo na tanec, Zdeněk zase
nehnul brvou, když měl něco říct do kamery. Vzájemně jsme se tak vyrovnávali, byli
jsme prostě parťáci. Na druhou stranu jsem
přišla o spoustu fyzických a psychických
sil, nicméně znovu opakuji, že ničeho nelituji, stálo to zato.
Michaela Zumrová
foto: Jakub Misík
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Top 5 muzeí
roku 2017

Kultura

Rádi se procházíte „chrámy múz“ a obdivujete poklady historie v nich ukryté?
Tak to by vám nemělo uniknout těchto pět světových muzeí, která letos poprvé
otevírají své brány.

Muzeum Americké
revoluce, Filadelfie
Kdy jindy si mají Američané připomínat jeden z nejdůležitějších momentů své historie, než právě v dobách současného politického napětí. Nové muzeum, které se letos
otevře ve Filadelfii, rekonstruuje prostřednictvím víc jak tisícovky různých předmětů, maleb, výtvorů a soch události Americké revoluce z druhé poloviny 18. století, jež
vedly k získání nezávislosti Spojených států
amerických na Velké Británii. Jednotlivé
prohlídkové okruhy provedou návštěvníky chronologicky od kořenů odboje až po
současný odkaz revoluce. Zájemci se také
například dozví, jaké byly okolnosti podpisu Deklarace nezávislosti či jak prezident
George Washington, jakožto první prezident USA, položil základy nové republiky.
I lokace muzea je zvolena zcela záměrně,
právě ve Filadefii totiž 4. července 1766
došlo k Deklaraci nezávislosti a tento den
se stal posléze státním svátkem. Otevírá
19. dubna 2017.
Muzeum Zeitz Mocaa ( foto: Heatherwick Studio)

Muzeum Zeitz MOCAA,
Kapské Město

Muzeum Americké revoluce
( foto: Jacqueline Larma/AP)
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V minulosti to bývaly ohromné sklady obilí,
teď prostory o rozloze 6 000 metrů čtverečních naplní sbírky moderního afrického
umění. Muzeum Zeitz MOCAA (Museum
of Contemporary Art Africa) ve své monumentální devítipatrové budově za zhruba
920 milionů korun vystaví i odborníky oceňovanou sbírku Jochena Zeitze, bývalého
šéfa Pumy. Ta byla do té doby pro svou
rozsáhlost roztříštěna mezi muzea v Jiho-

africké republice, Španělsku, Spojených
státech, Keni a Švýcarsku. Prosklená budova, situovaná jen pár kroků od starého
přístavu Waterfront, bude shromažďovat
díla převážně z 21. století a půjde o největší
muzeum moderního umění Afriky na světě.
Pokud se tedy v budoucnu chystáte navštívit Jihoafrický ostrov Robben Island, kde
byl 18 let vězněn Nelson Mandela, doporučujeme si vyšetřit dvě hodiny navíc a navštívit také tento moderní kulturní stánek
s množstvím obchůdků, knihoven a kaváren. Otevírá 23. září 2017.

jaro 2017

Kultura

Muzeum Yvese Saint Laurenta ( foto: Luc Castel)

Muzeum Yvese Saint
Laurenta, PAŘÍŽ
A MARRÁKÉŠ
Jeden z nejvlivnějších módních návrhářů
na světě Yves Saint Laurent (YSL) je zároveň jediným, kdo si od startu své profesionální kariéry pečlivě archivuje každou kolekci, kterou vypustí na přehlídková mola.
Letos tak otevřou hned dvě muzea, v Paříži
a v Marrákéši, která zmapují tvorbu tohoto
geniálního umělce od šedesátých let minulého století. Návštěvníci se mohou těšit na
tisíce šatů, doplňků, skic, předmětů a fotografií reprezentující Laurentovo životní
dílo. Pařížskou pobočku muzea najdete
poblíž Champs-Elysées v Laurentově bývalém studiu. V Marrákéši na jeho počest dokonce postavili novou budovu, a to poblíž
Jardin Majorelle (v překladu Majorellova
zahrada), což je opulentní botanická zahrada otevřená v roce 1947. Jejímu kouzlu
propadl právě samotný YSL a v 80. letech ji
koupil. Když v roce 2008 zemřel, jeho popel
byl rozprášen právě tam. Obě muzea otevírají na podzim.

totiž svému novému bratříčkovi nepropůjčí
jen jméno, ale také své zkušené kurátory
a řídicí pracovníky. Abú Zabí, přezdívané
New York východu, se tak dočká vlastního
monumentálního kulturního stánku s mezinárodním významem. Stavbou připomíná
nové muzeum typickou arabskou medínu,
tedy vnitřní město tvořené bludištěm bílých úzkých uliček. Otevírá v roce 2017.

Muzeum MACAN, DŽAKARTA
Indonésie se letos dočká vůbec prvního
muzea věnovaného mezinárodnímu modernímu umění ve své historii. Interiéry
muzea MACAN (Museum of Modern and
Contemporary Art in Nusantara) navrhli
londýnští umělci a má jít o designérský klenot. Mezi stálými expozicemi se mimo jiné
objeví i sbírka indonéského podnikatele
a filantropa Haryanta Adikoesoema, která
čítá úctyhodných osm set výtvarných děl,

Muzeum Macan ( foto: MET Studio Design)

a to jak původem přímo z Indonésie, tak
z celého světa. Právě Adikoesoemo vloni
prohlásil, že o podobném muzeu, které se
lidem letos v Džakartě otevře, snil přes deset let. Otevírá v listopadu 2017.
Michaela Zumrová

Louvre Abu Dhabi, Abú
Zabí
Velkolepá mezinárodní spolupráce mezi
Francií a Spojenými arabskými emiráty
měla otevřením nového muzea vyvrcholit
už v roce 2012, kvůli náročným stavebním
úpravám se ale uskuteční až letos. Že se ale
mají kulturní nadšenci na co těšit, je jasné už dlouho. Jedno z nejstarších a nejvýznamnějších muzeí světa, pařížský Louvre,

Louvre Abu Dhabi
( foto: Caren Firouz/Reuters)
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Varhany pro Hradec
Ve své jubilejní 40. sezóně se
Filharmonie Hradec Králové konečně dočká mistrovského varhanního
nástroje, který bude obsahovat
takřka 3 500 píšťal. Na dokončení
těchto unikátních varhan můžete
přispět i vy.

Přispějte na mistrovské varhany v Hradci i vy
•

Bankovním převodem na účet Nadačního fondu „Varhany pro FHK“, o.p.s.
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. - č. ú. 43–338 035 0267/0100

•

Finanční hotovost lze předat osobně oproti potvrzení a dárcovské smlouvě ve
všední dny mezi 10.–15. hodinou v sídle nadačního fondu na Eliščině nábřeží 777.

•

Ti, kteří se rozhodnou přispět významně, si mohou symbolicky koupit jednotlivé
píšťaly varhan nebo i celou zvukovou řadu píšťal, tzv. registr. Píšťaly a rejstříky
se jmény dárců budou ve varhaním stroji označeny a zachovají se tak trvale pro
příští generace.

Když v roce 2015 slavila operní pěvkyně
Soňa Červená své 90. narozeniny, vyzvala
gratulanty v Národním divadle, aby peníze
na dárky a květiny raději poslali do Hradce na stavbu varhan. Její přání se teď postupně plní, neboť v sezóně 2017-2018 by
se měl tolik očekávaný mistrovský nástroj
v krajské metropoli skutečně rozeznít. „Je
to možná až symbolické, že jde o kulatou 40.
sezónu královéhradecké filharmonie,“ říká
předseda správní rady Nadačního fondu
Varhany pro Filharmonii Hradec Králové
Luboš Janhuba.

rového řízení a dodavatelské firmě od té
doby plyne lhůta 400 dní na to, aby nástroj
dostavěla, vyzkoušela, dodala, zabudovala do prostor sálu filharmonie a provedla
náročnou finální intonaci nástroje. „Velmi
nás těší, že práce probíhají podle harmonogramu a v únoru byl již předán varhanní
stůl mistrovských varhan,“ doplňuje Luboš
Janhuba.

Byl to právě nadační fond, který realizaci
varhan otevřel dveře, když se mu na jejich
stavbu podařilo vybrat první čtyři miliony
korun. „Tato ucelená část varhanního nástroje byla v loňském roce předána městu
Hradec Králové, které nyní realizuje kompletní dostavbu mistrovských varhan,“ pokračuje Janhuba s tím, že koncem listopadu
byla podepsána smlouva s vítězem výbě-

Mistrovské varhany jsou podle něj svou koncepcí zcela unikátní a zůstanou jako trvalý
odkaz pro příští generace posluchačů a varhaníků. „V posledních desetiletích se varhany
stávají již neodmyslitelnou součástí všech
významných koncertních sálů a sídel velkých
orchestrů. Ve vyspělých západních zemích
snad ani neexistuje filharmonický orchestr,
který by ve svém sídle varhany neměl. V Čes-

ké republice je celkem 10 filharmonií, z nichž
sedm má sál vybavený varhanami (Praha,
Brno, Ostrava, České Budějovice, Zlín, Teplice, Pardubice), pouze Hradec Králové, Olomouc a Plzeň dosud varhany nemá,“ dodává
šéf správní rady nadačního fondu Luboš
Janhuba. Významným donátorem varhan se
stal v minulosti královéhradecký magistrát,
Královéhradecký kraj, Ministerstvo kultury a také řada soukromých dárců. „Stále je
však potřeba získat z různých důvodů ještě
určitou část finančních prostředků od privátních společností, donátorů a hradeckých
patriotů. Mistrovské varhany ve Filharmonii Hradec Králové jsou velkolepý královský
nástroj a rozhodně patří do věnného města
českých královen a salonu republiky,“ vyzývá
Janhuba.
(red)
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Hradec
v zimě nespal
I když letošní mrazy byly opravdu vytrvalé, Hradečáci doma nezůstali. Nejen ve víru tance
a hudby si užívali začátek roku 2017.

První den spolu
Novoroční ohňostroj i letos zaplnil Velké náměstí k prasknutí. Již tradiční vítání
nového roku je téměř pro všechny obyvatele metropole nedílnou součástí vstupu do dalšího roku. Kdo opulentní oslavu
vynechal, mohl pouze litovat. Připravena
byla velkoplošná obrazovka, na které proběhlo promítání Kinožurnálu 2016, při kterém jsme mohli společně zavzpomínat na
nejzajímavější události uplynulého roku.
Tradičně bylo možné se zahřát čočkovou
polévkou, čajem i punčem. Nejvíce očekávaným momentem byl ovšem ohňostroj na
téma „Ohnivá fantazie“, který trval celých
deset minut a byl podkreslen hudbou Thomase Bergersena.
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Městský ples

Dance Floor Attack 2017

Jedna z největších událostí plesové sezóny proběhla 21. ledna v Aldisu. Hradečtí se
oblékli do gala a pečlivě sestavený program
nenechal nikoho na pochybách, že tento
večer bude opět nezapomenutelný. Celým
večerem provázeli Ivana Musílková a Lukáš
Kobrle. Na podiu i parketu vystoupilo mnoho známých osobností. Dechberoucí tanec
předvedli vítězové soutěže StarDance Marie Doležalová a Marek Zelinka. Žádný žánr
hudby nezůstal stranou. Zahrála hradecká
filharmonie, Janek Ledecký s kapelou a Big
Band Jiřího Pavlíka s Tomášem Savkou. Michal Foret, Jitka Asterová a další zazpívali
písně z muzikálu Mamma Mia.

Předposlední lednový víkend byl opravdu roztančený. Městský ples hned druhý
den vystřídaly nejlepší street dance skupiny z celé České republiky. Taneční souboj
Dance Floor Attack pořádala hradecká taneční skupina T-Bass letos podvanácté. Na
parketu se ukázal každý, kdo ve světě street
dance něco znamená. Porota se skládala
z legendárních tanečníků z celého světa
včetně, pro tento taneční styl domovských,
USA. Našlapaná hudba, skvělé taneční výkony i zahraniční hosté vytvořili atmosféru,
ze které běhal mráz po zádech.

jaro 2017

Kultura

Benefiční koncert
„Varhany pro Filharmonii
Hradec Králové“
Další z řady benefičních koncertů pro projekt dostavby varhan ve Filharmonii Hradec
Králové se odehrál 2. února. Orchestr hrál
pod vedením mladých dirigentů ze švýcarské Zürcher Hochschule der Künste,
jejichž uměleckým garantem byl opět profesor Johannes Schlaefli. Spolupráci se
zmíněnou školou a profesorem Schlaeflim
se hradecká filharmonie věnuje již několik let. V podání hradeckých filharmoniků
sál rozezněla díla Beethovena, Schumanna a Brahmse. Všichni byli skvěle naladěni
a na konto nadačního fondu Varhany pro
Filharmonii Hradec Králové bylo vybráno
32 475 Kč.
(red)

Naděje
královéhradeckého
sportu 2016
Že si naše město váží mladých sportovců,
dokazuje každoroční udílení ocenění za
mimořádné výsledky pro sportovní talenty
do osmnácti let. V královéhradecké filharmonii bylo ve středu 8. února 2017 titulem
Naděje královéhradeckého sportu oceněno šestnáct individuálních sportovců a tři
sportovní kolektivy. Oceněným sportovcům přišli pogratulovat představitelé města, předseda sportovní komise a patron
tohoto ročníku, kterým byl pro letošní rok
olympionik a úspěšný reprezentant České
republiky v judu Pavel Petřikov.

královský ples
Kde si hokejisté užívají reprezentační
pauzu? Různě, hráči z klubu Mountfield
Hradec Králové třeba na Královském
plese, jehož třetí ročník se uskutečnil
začátkem února. Kdo dorazil, rozhodně
neprohloupil. Program lákal například
na vystoupení baviče Daniela Čecha,
kapelu Stop Time Band, pestré soutěže
a bohatou tombolu. Příchozí hosty bavil
moderátor Tomáš Borove a ples jistě oslnil i milovníky piva, dvě hodiny se totiž
čepovalo zcela zdarma. Na snímku šéfredaktorka Quartieru Michaela Zumrová
s Martinem Soukupem, místopředsedou
představenstva Mountfield HK.
inzerce
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ČTYŘI DERBY, ČTYŘI VÝHRY. Hradeckým hokejistům se
v letošní sezoně proti pardubickému
rivalovi obzvlášť dařilo. Všechny čtyři derby v sezoně ovládli, celkové skóre je
více než vypovídající - 21:7! V posledním
duelu (na snímku gólová radost) na začátku
února vyhráli na ledě Dynama 4:1, ačkoli po
třech minutách prohrávali. Zatímco Hradec
čekají vzrušující boje v play-off, Pardubice
musí podstoupit play-out, a vysoce pravděpodobně i baráž o setrvání v nejvyšší
soutěži.

Běh jako
elixír mládí
Potkáváte cestou do práce nadšené sportovce, kteří vás míjejí v
poklusu se sluchátky v uších? Chtěli byste patřit mezi ně, ale pořád
pro vás ve vašich očích nenastal ten správný čas? Možná je to jen o
motivaci!

Eda Kožušník
bloger & autor běžecké
příručky Prostě běž

Utíkej, Forreste, utíkej! Tahle nesmrtelná
hláška pobídla Toma Hankse v oscarovém
snímku Forrest Gump k neskutečným běžeckým výkonům. Vás ne? Podle běžeckého blogera Edy Kožušníka je nejsložitější
právě první „výběh“. „Nejtěžší je zvednout
zadek z gauče a vyběhnout. Na druhou stranu neznám běžce, který by po návratu domů
litoval, že vyrazil,“ říká. Pokud ještě váháte,
doporučujeme přečíst následujících 5 důvodů, proč dát běhu šanci.

SKORO NIC NESTOJÍ
Na běhu je sympatické, že vás kromě prvotní výbavy v podobě bot a oblečení praktic-
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ky nestojí ani korunu. Pokud tedy nepatříte
mezi zapálené běžce, kteří se zatajeným
dechem čekají, až do obchodů dorazí nová
značková kolekce běžeckých šortek a termo triček. „Pro začátek stačí sportovní boty
klidně za čtyři sta korun,“ potvrzuje běžecký nadšenec a bloger Eda Kožušník. Běhat
se dá zkrátka kdykoli a kdekoli a nemusíte
řešit, jestli vám náhodou nepropadla permanentka.

tlak a udržuje plíce zdravé. Až 50 procent
normálně nevyužitého potenciálu plic se
uplatní právě pravidelným kondičním tréninkem. Například kuřáci si tak mohou
prostřednictvím běhu obnovit plný dýchací
potenciál. Nehledě na to, že běhání snižuje
riziko infarktu, zlepšuje spánek, zažívání
a chuť k sexu,” vypočítává Kožušník.

ZLEPŠUJE KONDICI

Pokud pracujete v kanceláři, smrskne se
váš denní pohyb ve většině případů na přesuny mezi ní a domovem, a to není úplně
ono. Tělo trpí a mysl jakbysmet. Jakmile ale
začnete běhat, nutí vás to vytáhnout paty
ven a protáhnout se pěkně na čerstvém
vzduchu. Tím si dostatečně okysličíte organismus a na chvíli změníte prostředí, což
vám jen a jen prospěje. „Tvrdím, že běh je
nefalšovaný elixír mládí,“ dodává Kožušník.

Dobíháte autobus s jazykem „na vestě“?
Začněte běhat a ranní nestíhání pro vás
nebude nic jiného než příjemná rozcvička
před odpoledním tréninkem. Lepší fyzička
se ale hodí kdykoli, pokud například jezdíte rekreačně lyžovat, surfovat nebo snad
tančíte, větší výdrž oceníte zvlášť. „Pravidelný běh navíc pomáhá snižovat krevní

VYTÁHNE VÁS VEN
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ZHUBNETE
A to dost pravděpodobně. Zvlášť když si
z běhu uděláte pravidelnou aktivitu a vyrazíte alespoň třikrát týdně na víc jak půl
hodiny. Odborníci doporučují jako ideální
startovací vzdálenost pět kilometrů. Zní to
jako děsivě dlouhá trasa? Zezačátku zvolte
klidně popobíhání a rychlou chůzi. Tělo si
rychle zvykne a centimetry v pase začnou
vesele mizet. „Pokud vážíte 70 kilogramů,
spálíte zhruba 245 kilokalorií za hodinu
chůze. Při intenzivní jízdě na kole přibližně
420 a za hodinu běhu 450 kilokalorií,” uvádí
příklad Eda Kožušník.

ZLEPŠÍ SE VÁM NÁLADA
To, že se při jakékoli fyzické aktivity v těle
vyplavují hormony štěstí, známé jako endorfiny, je holý fakt. Věřte, že při běhu se
vám jich vyplaví enormně hodně. Navíc
se při něm oprostíte od všech pracovních
i soukromých strastí a zapomenete aspoň na chvíli na veškeré povinnosti. A kdo
by o to aspoň na chvíli nestál, že. „Běh se
běžně doporučuje při léčbě klinické deprese
a jiných psychických onemocnění. Snižuje
napětí, únavu a udržuje člověka duševně
čilého,” doplňuje Kožušník. I jeho přivedl
k běhu zhoršující se fyzický stav a špatná
nálada: „Jako většina populace jsem kolem
čtyřicítky začal řešit problém životosprávy
a nedostatek pohybu. Byl jsem najednou tlustý a nevrlý (smích). Tak jsem zkusil to jediné, co při práci šlo – běhat.“

Sport

Příběh

u:

„Běh mě postavil na nohy. Doslova.“
Běh je pro Hradečačku Magdalénu Vlčkovou životním dopingem, v loňském
roce dokonce zdolala patnáctikilometrový závod v novohradeckých lesích.
Ještě před pár lety by si ji ale v cílové
rovince dovedl představit jen málokdo.
Po těžkém úrazu se nemohla postavit
na nohy a krůček po krůčku se musela
naučit znovu chodit. „Rozhodne vteřina a život má najednou jiný smysl, cíle
a mantinely. Zdánlivě nekonečná narkóza a hned po ní pohled na nohy, které ač
byly součástí mého těla, jakoby v tu chvíli
patřily někomu jinému. Chodítko mě časem provázelo v prvních krocích mého
druhého narození,” vzpomíná na první
dny a týdny po těžkém úrazu a následné
operaci Magdaléna. Záda ji od té doby
drželo pohromadě několik titanových
šroubů. Když je lékaři po pár letech
úspěšně vyjmuli, zatoužila po běhu.
„Dalo by se říci, že se jednalo spíš o rych-

ZAČNĚTE POMALU
Představa pravidelného běhání už najednou není tak hrozivá? Dobrá zpráva! Teď je
důležité správně začít, abyste po prvních
metrech ukrutného úprku nezačali pře-

lejší chůzi. I té jsem se ale posléze musela na nějaký čas vzdát, protože se mi do
cesty postavily další zdravotní komplikace, které vyvrcholily v další operaci,” pokračuje Magdaléna. Bez cviků zpevňujících tělo už by běhat nemohla. „Běhám
pomalu, kratší tratě, ale zato pravidelně.
Nezávodím s časem. Běh mi dává hlavně
radost. S nadsázkou by se dalo říci, že se
mi do žil dostane legální doping s mnoha
příjemnými faktory. Vyčistí mysl a dokáže vytvořit nadhled,“ dodává.

foto: Ondřej Příhoda

mýšlet o potupném návratu do tepla domova. Eduard Kožušník proto doporučuje
začít pomalu. Nejenže si nebudete zbytečně srážet křehké běžecké sebevědomí, ale
zároveň omezíte riziko, že přepálíte své
možnosti a ublížíte si. Pro nadšence, kteří nikdy předtím neběhali proto vytvořil
tréninkový plán na míru. Během 28 dní se
rozběháte doslova „z chůze“, kromě ní se
ale počítá i s krátkými běhy nebo sprinty.
„První den zahrnuje pět minut rychlé chůze
a minutu běhu. To je potřeba zopakovat třikrát. 10. den jsou na plánu 2 minuty chůze
a 10 sekund sprintu. To je třeba zopakovat
pětkrát,“ přibližuje detaily tréninkového
plánu Kožušník.
Poslední, 28. den je na plánu souvislý, dvanáctiminutový běh, takzvaný Cooperův
test. Jde o zkoušku fyzické zdatnosti se
kterou přišel v roce 1968 Kenneth Cooper
pro účely americké armády. Měří se při ní
vzdálenost, kterou člověk uběhne za rovných 12 minut ve stálém tempu. V tabulkách dostupných na internetu pak snadno dohledáte, v jaké jste přibližně fyzické
kondici.
Teď už víte všechno podstatné a zbývá
snad dodat jediné: „Prostě běž!“
Michaela Zumrová
23
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Na kole po Česku
Teploty stoupají, dny se prodlužují, sluníčko hřeje o to víc, zkrátka jaro je tady! A tak by byla škoda sedět
doma, vždyť právě následující měsíce vybízejí ke krásné projížďce na kole. Kam vyrazit s rodinou či přáteli?
Redakce Quartieru vám přináší několik tipů na zajímavé cyklovýlety po celém Česku.

Hradec Králové – Kuks
Máte už dost každodenních starostí a chcete utéct z města, „vypnout“ a nic
neřešit? Pokud rádi jezdíte na kole, cyklostezka z Hradce Králové do Kuksu je přímo
ideální volba. Nemusíte si brát dovolenou,
stačí jen vyrazit.
Čeká vás 26 kilometrů dlouhá trasa, což –
když si vynásobíte dvěma, chcete-li se
i vrátit – sice není málo, ale nebojte, tato
cyklostezka vede krásnou polabskou krajinou stále podél řeky, takže jedete většinu
24

času po rovině, jen chvílemi do kopce a při
zpáteční cestě zase z kopce. Při šlapání do
pedálů můžete obdivovat nádherné východočeské scenérie a až dorazíte na Kuks,
neotáčejte se hned zpátky. Zajděte si na
prohlídku zrekonstruované perly baroka,
Hospitál Kuks, a vychutnejte si kávu v jedinečné atmosféře.

Královská hřebenovka
Cyklotrasa o délce 23 kilometrů vedoucí přímo po hřebeni Orlických hor je pro
Hradečany co by kamenem dohodil a sli-

buje přímo královský zážitek. Ačkoli se vine
horami, zvládnete ji i s nejmenšími dětmi
v sedačce či vozíku, neboť je celá z asfaltového povrchu a s minimálním převýšením.
Cestou navíc potkáte dva bufety, které vybízejí ke kratší či delší pauze pro městským
životem zhýčkané jedince.
Nechte se cyklobusem odvézt na Šerlich,
vystoupejte na nejvyšší bod Orlických hor
Velkou Deštnou (1115 m n. m.) a pak už jen
lehce sjíždějte s občasným zpestřením
v podobě mírného stoupání. Hřeben je
zčásti odlesněn, můžeme vám proto slíbit
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Nové Údolí – Nová Pec
Zajeďte si na jih země. Zvolíte-li si pro svou
dovolenou okolí přehrady Lipno, litovat
nebudete. Jedním z nejkouzelnějších cyklovýletů, které zde můžete podniknout, je
dvacetikilometrová trasa z Nového Údolí
poblíž hranic s Rakouskem do malebné šumavské vesničky Nová Pec.
Nebojte se žádných kopců a nekonečných
stoupání, je to trasa jak stvořená pro rekreační cyklisty. V Novém Údolí vystoupíte z vlaku a po asfaltce jedete – občas „na
neutrál“, pak malinko šlápnete, ale nikterak
dramaticky.
Vždyť po jedné ruce vám líně teče Vltava,
po druhé máte železniční trať. A co je romantičtějšího než zurčící říčka, příroda
v rozpuku a houkání motoráku…

Praha – podél Vltavy
Ačkoliv je hlavní město plné shonu, troubících aut a cvrlikajících tramvají, i tamní obyvatelé myslí na odpočinek a sportovní vyžití. Ti z vás, kteří jezdíte rádi na kole, určitě
znáte cyklostezku A2, jež vede podél pravého břehu Vltavy. Na ní se můžete dostat do
centra k Mánesu anebo se vydat na cestu
z města – Podolí, Modřany, Zbraslav, Jarov,
Vrané nad Vltavou… Řeku máte na jedné
straně, na druhé spoustu možností, kde zakotvit a dát si něco dobrého k jídlu a pití.
Vyrazíte-li na tuto trasu (zpátky se můžete
svézt lokálkou na Hlavní nádraží), obrňte se
ovšem hlavně o víkendech trpělivostí. Právě
tato cyklostezka je hojně využívána zástupem Pražanů, navíc je to i dráha pro in-line
bruslaře.

Z Prahy za hranice
všedních dní
Nechce-li Pražan na frekventovanou cyklostezku do Modřan, má i tak spoustu možností, kde si může zajezdit. Okolí Prahy je
protkané nepřeberným množstvím cyklostezek, redakce Quartieru doporučuje vyrazit z jihovýchodního okraje Prahy směrem
na Posázaví.

Ideální možností na jednodenní výlet je
středně dlouhá trasa do Týnce nad Sázavou. Vyrazíte-li z konečné stanice metra
Háje, čeká vás pětatřicet kilometrů. Cestou
projedete několik malých středočeských
vesniček, kde máte pocit, že se zastavil čas.
Na zámku Štiřín můžete poobědvat, ochutnat místní pivo, případně si zahrát golf.
A až se přes Kamenici dostanete těsně před
Týnec, čeká vás několikakilometrový sjezd
za odměnu. Pořád dolů a dolů, panenskou
posázavskou přírodou.
OD LISTOPADU 2016 ZAHÁJEN PRODEJ NOVÝCH BYTŮ

Jakmile dorazíte do Týnce, stojí za to na
chvíli opustit sportovní touhy a chtít se
vrátit stejnou cestou zpět. Sedněte si na lokálku, v Praze budete typickým „courákem“
sice až za dvě hodiny, ale tady o čas nejde.
Tato trať se také nazývá Posázavský pacifik,
čeká vás spoustu krásných výhledů.

MEDIUMPARK

Podél levého břehu
Lipna
Když letos v zimě po osmi letech zase dostatečně zamrzlo Lipenské jezero, vyrazili
se na něj projet tisíce nadšených bruslařů.
Pokud jste se jeho krásami v zimním období pokochat nestihli, máte ideální šanci
teď – ze sedla svého kola. Okolí Lipna nad
Vltavou se totiž pyšní jedněmi z nejkrásnějších cyklotras v Česku vůbec. Doporučujeme vyzkoušet jezerní cyklo-inline
stezku z Lipna nad Vltavou do Frymburku.
Trasa dlouhá 11,5 kilometru kopíruje levý
břeh jezera a skýtá přenádherné výhledy
spolu s parádními houpačkami, krátkými
stoupáními a malými sjezdy. Výhodou je, že
stezka vede celou dobu mimo silnici a nemusíte tak mít strach vyrazit na ni i s nejmenšími dětmi.
Tam i zpět zabere výlet nenáročných
24 kilometrů a část trasy je dokonce uměle
osvětlena, takže nevadí, když na kolo nasednete krátce před setměním. A kdyby
vás kolo náhodou omrzelo, nemusíte zoufat. Letní půjčovna na Lipně vám v případě
zájmu za poplatek půjčí potřebnou výbavu
na inline bruslení, které se zde těší velké
oblibě.

Greenway Jizera láká na
přírodu i historii
Oblast Českého ráje nedostala své jméno
jen tak náhodou a není nic jednoduššího,
než se o jejích skvostech přesvědčit na
vlastní oči. Páteřní trasa Greenway Jizera
vede od pramene Jizery v horách na hrani-

inzerce

přenádherná panoramata jak Čech, tak přilehlého Polska. Cestou potkáte i staré bunkry, které k horám rovněž neodmyslitelně
patří. Kromě nich stojí za vidění i barokní
Kunštátská kaple Navštívení Panny Marie
nebo roztomilá rozhledna na Anenském
vrchu.

Sport

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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cích s Polskem až k soutoku s Labem a je na
ni napojena poměrně hustá síť dalších stezek. Doporučujeme například trasu číslo 22
od osady Jizerka přes Kořenov do Pasek na
Jizerou nebo číslo 4170 přes Vysoké nad Jizerou do Semil, Železného Brodu a Turnova. Neméně lákavá je i cesta číslo 223 přes
Svijany a Mnichovo Hradiště do Kláštera
Hradiště nad Jizerou.
Tato dálková cyklotrasa ve své takřka
190kilometrové délce vybízí k několikadennímu putování nebo k častým návratům
na tato místa. Kromě krásných panoramat
a výhledů vás nemine i řada památek, které lze cestou navštívit, jako například hrad
Kost nebo Synagoga v Turnově z roku 1719.

Sport

Čarodějnická stezka
v Jeseníkách
Máte-li chuť se kromě protažení těla i něco
zajímavého dozvědět, máme pro vás jeden
tip v Jeseníkách. Po místní Čarodějnické
trase napříč Jeseníky se jako mávnutím
kouzelného proutku přenesete do 17. století, kdy na Jesenicku a Šumpersku probíhaly
kruté čarodějnické procesy. Nevinní, kteří
inkvizitorské běsnění tehdy zaplatili životem, mají po cestě postavené pomníčky
a cestu lemují také pamětní desky.
Trasa měří 138 kilometrů a je rozdělena
na Šumperskou a Jesenickou část. Pokud

Křivoklátské okruhy
Atraktivní trasy s různým stupněm obtížnosti, to jsou takzvané Křivoklátské okruhy.
Vymezeny silnicemi E48 a trochu nechvalně proslulou E50 vás ty nejdelší z tras zavedou až do těsného okolí hradu Křivoklát.
Výchozím „meeting pointem“ je město
Hostivice západně od Prahy, kde najdete
i podrobnou informační tabuli pro cyklisty.
Křivoklátské okruhy nejsou vhodné zrovna
pro nejmenší děti, na své si zde však přijdou jak milovníci silniční cyklistiky, tak
sportovci.

Baťův kanál
Zavítali jste už někdy se svým kolem na východní Moravu? Pak víte, jaká nádhera na
vás čeká kupříkladu v okolí páteřní cyklostezky podél Baťova kanálu. Pokud jste to
potěšení ještě neměli, doporučujeme na
nic nečekat a do těchto míst zamířit hned
letos. Jednou z nejatraktivnějších cyklotras, které jsou k mání, je stezka směrem
od Kroměříže do Hodonína. V celkové délce na vás čeká 80 kilometrů takřka stálé
asfaltové rovinky.
Tuto moderně upravenou cyklostezku tedy
s přehledem zvládnou jak rodiny s dětmi,
tak senioři či tělesně handicapovaní. S klidem ji rovněž můžeme doporučit in-line
bruslařům. Trasa vinoucí se podél Baťova
kanálu navíc nabízí ideální spojení plavby
s cykloturistikou. Zvolit tak můžete klidně
delší výlet a nazpět se vrátit výletní lodí,
kde je dost prostoru na přepravu kol.
Za návštěvu stojí i řada místních turistických lákadel a památek, jako jsou například
zahrady v Kroměříži, obec Velehrad, skanzen ve Strážnici, barokní komplex zámku
Buchlovice nebo Uherské Hradiště.
26
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se rozhodnete zdolat nejprve Šumperskou, čeká na vás 91 kilometrů se startem
v Mohelnici, pokračovat budete na Mírov,
Šumperk, Nové Domky, Rapotín, Velké Losiny, Sobotín Vernířovice a Červenohorské
sedlo. Jesenická část je naproti tomu dlouhá 47 kilometrů a z Červenohorského sedla
vás zavede do Domašova, Jeseníku, České
Vsi a do Zlatých Hor.
Ať pojedete kamkoliv, tak vzhůru do pedálů
a užijte si to!
Tomáš Franěk & Michaela Zumrová
ve spolupráci s CzechTourism
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Nejlepší sportovní
aplikace
Na běhání či kolo už dávno nepotřebujete jen dobré boty. Nezbytností
se v posledních letech stává kvalitní mobilní aplikace. Pokud netušíte,
k čemu vám může při lámání vašich sportovních rekordů pomoct,
přinášíme tři tipy na nejzajímavější z nich.

Runtastic

Endomondo

UrbanCyclers

Tato aplikace nabízí malou vychytávku,
hned po dokončení vašeho běhu jej můžete
označit vaší náladou a pamatovat si, jak jste
si ho užili. Kilometry, tempo, kalorie nebo
mapka a převýšení jsou samozřejmostí.
Specialitou Runtasticu je možnost sledování vašeho běhu on-line, stačí si na telefonu
zapnout internet a sledovat vaše aktuální
data včetně polohy. Nespornou výhodou
je menší zaměření na „závoďáky“ a přátelštější prostředí pro hobby běžce.

Další multisportovní aplikace, která je velmi přehledná a jednoduchá k ovládání. Mezi
českými běžci navíc velmi oblíbená. Její design je moderní a své tréninky můžete analyzovat na internetu. Disponuje rovněž svou
placenou rozšířenou verzi, ale i v té základní
poznáte, jak rychle jste běželi každý kilometr. Ten nejrychlejší je pro přehlednost označen červeným zajícem a ten nejpomalejší
zase zelenou želvou. Své běhy pak můžete
jednoduše sdílet na Facebooku.

Chytrý cykloplánovač vám poradí, po jaké
trase se do cíle vydat, a přehledná navigace
vás pak do něj spolehlivě dovede. Nemusíte
se tak bát vyrazit na kole ani do míst, která neznáte. Jízdy lze zaznamenávat, a tak
můžete soutěžit, získávat unikátní odznaky
a svými jízdami motivovat ostatní. Aplikace
pokrývá celou Českou republiku, specializuje se přitom na velká města a jejich okolí. Některé pokročilé funkce jsou, bohužel,
zatím dostupné pouze v Praze.
(red)
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Golf
v Hradci žije
Golf může hrát v dnešní době každý, v krajské metropoli obzvlášť. Nevěříte?
V Park Golf Clubu Hradec Králové vás přesvědčí!

I přes velké změny, které se v posledních
dvaceti letech v tomto sportu udály, jej stále část veřejnosti vnímá jako dosti specifický koníček. Opak je však pravdou. Golf se
dnes řadí po bok ostatních sportů, a to ve
všech ohledech. Ať už cenou, dostupností,
rozšířením nebo třeba časovou náročností.
V Hradci Králové navíc panují ideální podmínky pro hru. Hřiště totiž najdete přímo
ve městě. Hra vám nezabere více než dvě
hodiny a k nováčkům je klub víc než vstřícný. Věděli jste například, že v tomto klubu
můžete projít základním kurzem golfu,
který zahrnuje tři hodiny s trenérem včetně zapůjčení kompletní výbavy, už za 299
korun?

Současně se z Park Golfu postupně stává
centrum společenského dění. Restaurace
je otevřena všem hostům a profesionálně
se tu postarají o každého návštěvníka, nicméně členové klubu tu přeci jen mají vždy
něco navíc. V restauraci se například jedná o 10% zpětný bonus, který se každému
členovi načítá z útraty na jeho vlastní účet.
Přibývá i akcí pořádaných pro členy klubu,
a to nejen na hřišti, ale i v restauraci, jako
jsou degustace vína, módní přehlídky nebo
vernisáže obrazů. Proto již dávno nejsou

golf a krásné hřiště jediným důvodem, proč
do klubu lidé vstupují. A tak se mezi členy
začínají objevovat první negolfisté.
Ať už si tedy chcete golf pouze vyzkoušet,
uvažujete o novém klubu nebo si prostě jen
chcete užívat volný čas s dobrou partou,
není nic snazšího, než zajít na Park Golf
v Hradci Králové. Jak se zapojit vám rádi
poradí na recepci klubu.
(red)

Je tedy patrné, že díky Park Golf Clubu
Hradec Králové je golf dostupný opravdu
komukoli. Je to znát i na počtu členů, který se šplhá k číslu 800, z čehož je více než
140 dětí. Tato přístupnost golfu ale samozřejmě platí i pro negolfisty. Ne každý ví,
že má možnost kdykoliv na Park Golf přijít
a na cvičných plochách si vyzkoušet golf,
a to krátkou i dlouhou hru nebo se dokonce dohodnout s trenéry na lekci golfu pro
sebe a své přátele.
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Zimní
spánek je pro
medvědy!
Ve dnech, kdy bylo celé město pod sněhem a kdo ven nemusel, raději zůstal doma
v teple, se hradečtí Votroci usilovně připravovali na pokračování sezóny. Žádné úlevy,
protože kdo se bojí, nesmí na hřiště!
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Ing. Richard Jukl
místopředseda
představenstva FC HK

Zima je část roku, kdy je na sportovním výsluní spíše hokej. Jak vypadalo toto období pro fotbalisty? Usnul
„malšák“ zimním spánkem?
To rozhodně ne. Pilně jsme trénovali celou zimu. Už druhého ledna hráčům začala
zimní příprava na soutěž. Pauzu mezi podzimní a jarní částí sezóny vždy využíváme
k obměnám mužstva, takže momentálně
se nám vrátili tři hráči z hostování a jeden
hráč k nám přišel zcela nově v průběhu ledna. Samotná příprava mohla probíhat v domácích podmínkách díky tomu, že máme
umělý trávník. Na přelomu ledna a února
odjeli hráči na soustředění do Chorvatska.

Poslali jste celý tým na dovolenou za
teplem?
Někdo si myslí, že mají dovolenou, ale přál
bych jím to zažít! (smích) Kluci tam trénují
intenzivně na přírodních travnatých plochách dvakrát, někdy i třikrát denně, aby
byli na jarní část soutěže, která začala již
19. února, perfektně připraveni.

Když neměli hráči dovolenou v Chorvatsku, jak trávili svátky? Měli volno?
Hráči měli dovolenou od jedenáctého prosince. I v čase dovolené měl každý svůj
individuální plán, který musel plnit. Hned
po návratu druhého ledna proběhly fyzické testy. To si potom každý rozmyslí, jak
bude svou přípravu plnit. Pokud má někdo
nedostatky, musí ostatní dohánět tréninky
navíc. A ty pěkně bolí.

Takže fotbalisté vlastně nikdy neodpočívají?
Nemohou. Mají pevně daný svůj tréninkový
plán. Každý z nich dostane sport testery a ví,
kolik musí uběhnout. Po návratu z dovolené
tyto údaje kontrolují trenéři. Toto chytré
zařízení opravdu nijak neobalamutíte.

Oni vážně běhali venku i v mrazech?
Fotbal je teď už celoroční sport. Dříve měli
jednu tréninkovou fázi ze tří denních v hale,
ale teď už se do haly nechodí. Třikrát až
čtyřikrát v týdnu chodí do posilovny, ale jinak většinu času trávili venku i v zimě. První týden v lednu byl hodně krušný, protože
byly i dvacetistupňové mrazy, což už je téměř zdraví škodlivé. První přípravný zápas
proti Bohemians Praha 1905 jsme odehráli
v mínus čtrnácti a to už byl extrém.

Vypadá to, že jste přípravu opravdu
nezanedbali. Jaké jsou vyhlídky na
zakončení sezóny 2016/2017?
Tahle sezóna začala dost atypicky, když
jsme ji zahájili v „azylu“ v Mladé Boleslavi
a po osmém kole přešli na domácí půdu
zrekonstruované části malšovického stadionu. Věříme ale, že se i jarní část povede a zachováme si prvoligovou příslušnost
a budeme hrát pro fanoušky i v příští sezoně prvoligové zápasy.

Zmiňujete rekonstrukci. V jaké fázi je
nyní bitva za nový stadion?
Druhého ledna byla podána žádost na vydání územního rozhodnutí na stavbu nového stadionu. Pokud by všechno šlo hladce,
tak zhruba ke konci března by mohlo být
právoplatné vydání územního rozhodnutí,
což by pro nás znamenalo důležitý mezník.
Pokud bychom do dvou let nezačali stavět
stadion nový, zřejmě by to byl konec prvoligové účasti, protože tou dobou už nebudeme moci hrát ani na tom stávajícím.
Věříme, že vše půjde co nejlépe a v létě již
budeme mít právoplatné stavební povolení.
Barbora Staníčková

Rozpis zápasů
FC Hradec Králové
1. liga (2016-17)
11. 3. 1. FK Příbram
14. 3. FK Jablonec
18. 3. FC Zbrojovka Brno *
1. 4. FC Fastav Zlín
8. 4. FC Viktoria Plzeň *
15. 4. SK Slavia Praha
22. 4. FC Slovan Liberec *
29. 4. MFK Karviná
6. 5. FK Teplice *
13. 5. 1. FC Slovácko *
23. 5. AC Sparta Praha
27. 5. Bohemians Praha 1905 *
Termíny s hvězdičkou značí domácí
utkání na Všesportovním stadionu
v Malšovicích.
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Praha druhá
v pořadí
prodejních portálů. To ale není cesta, kterou
se chceme ubírat. Ze zkušenosti už dnes vidíme, že zákazníci chtějí naprostou znalost
a informovanost prodejce – požadují kvalitní služby. To je v tuto chvíli jediná možná
přidaná hodnota, která od sebe jednotlivé
online prodejce odlišuje. Faktem je, že se
fenomény jako lyžování, běh, a samozřejmě
cyklistika stávají tak trochu životním stylem. Lidé si chtějí zboží před nákupem vyzkoušet, osahat, často kupují drahou věc na
dlouhou dobu. Chtějí mít zážitek i z prodeje
samotného, trávili výběrem nemálo času
a energie. Proto máme obrovskou prodejnu
se skladem, kde máme k dispozici více než
pět tisíc produktů,“ popisuje Jaroš marketingový model, na který se svým týmem
vsadil.

Kola německé značky Focus jsou tipem pro letošní sezónu.

Tohle je PR článek, nebudu vám lhát. Na
druhou stranu i fakt, že se hradecké Bikero nespokojí s běžnou reklamou o něčem
svědčí. O tom, že to tu chtějí dělat jinak.
O tom, že se snaží vybírat ve všech segmentech trhu to nejlepší. A samozřejmě
o tom, že myslí vážně myšlenku být v regionu prodejcem kol a lyží číslo jedna.
Mimochodem, že je Hradec zajímavým
specifikem a lidi v něm to do okolí prostě
táhne, dokazuje nebývalý zájem o hit končící zimy – znovuzrozené běžky. Nyní je ale
čas přesedlat na kolo!
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Za opravdu dobrými marketingovými projekty bývá na pozadí příběh. V Novákových
garážích, kde si „koncept“ Bikero našel své
místo je tomu taky tak. Ambiciózní projekt,
který míří na vyšší metu než být jen obchodem se sportovním vybavením, vzniknul na
základě „špatné zkušenosti“ lidí, kteří rádi
jezdí na kole a mají o prodeji a službách
v tomto oboru své jasné představy.
Své čerstvé postřehy ze zkušenosti s budováním eshopu a online marketingu sdílí David Jaroš. „Není to jenom o prodeji samotném, dnes koupíte kolo na každém z velkých

O tom, že se jim podařilo za dva roky vybudovat jeden z nejsilnějších e-shopů na
trhu, svědčí i zájem ze strany výrobců kol
a importérů, kteří hledají odbyt a kvalitní
prodejní síť pro své výrobky. „V tuto chvíli
připravujeme další prodejní místo – v centru Prahy. Využijeme snadné dopravní dostupnosti a zájmu pražských zákazníků. Samozřejmě máme plány dál expandovat, toto
je jen první krok,“ pokračuje. Ale není to jen
o prodeji samotném.
„Přesahy, které v tuto chvíli máme, jsou obrovské, pořádáme mnoho akcí od víkendových vyjížděk a výletů se závodními jezdci
po akce pro děti zaměřené na výuku jízdy
a bezpečnost,“ přibližuje David Jaroš. Spo-
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luorganizují také hradecký cyklomaraton
se startem a cílem na malšovickém stadionu. „Zapojujeme se aktivně do tvorby cyklostezek v okolí města a samozřejmostí jsou
testovací jízdy, kde si může každý z našich
zákazníků osahat novinky, kterých je každý rok víc než dost. Třeba převodování 1x12,
kdy obvyklý dvou, či tří převodník nahrazuje
jediný s promyšleně navrženým dvanáctikolečkem. Tento trend vede ke zjednodušení
kola a podporuje zároveň i návrat k jednoduchosti, k radosti z jízdy na kole.“
Tento moment je vlastně mottem celého
Bikera. „Stále hledáme ty nejlepší produkty
na trhu,“ říká David Jaroš. „Je to o tom, užít
si kolo na maximum, být v pohodě, cítit se
dobře. Ať chceme nebo ne, skvělé lehké kolo
s profesionálním servisem, funkční oblečení
a další důležité doplňky jdou tomu dobrému
pocitu silně naproti,“ dodává.
Poslední sezónu v Bikeru opanovaly značky
Cannondale, GT, Rocky Mountain, Author
a německý Focus, ten je rychle rostoucí
firmou, která obrovskými investicemi do
technologie a vývoje začíná udávat trendy.
„Je to trochu jako u německých aut: kdo hle-

Sport

dá preciznost, skvělé technické zpracování
a promyšlená řešení, je na správné adrese.
Ale skvělá kola jsou vlastně všechna kola,
která nabízíme, každé ve své kategorii. Je zákonité, že kolo za padesát tisíc jede prostě líp
než kolo za dvanáct tisíc. Ale někomu, kdo
najezdí za rok jen omezený počet kilometrů,
může naprosto vyhovovat.“
Velkou váhu přikládá David Jaroš i oblečení na kolo, jmenuje značky Santini, Assos,
ALÉ a třeba i POC. „Není výjimkou, že si
u nás někdo koupí kolo za třicet tisíc korun
a jezdit chce v bavlněném tričku. Je to samozřejmě jeho volba, nicméně ve funkčním
oblečení, které je v současnosti neuvěřitelně
technicky propracované si cyklistiku užijete
mnohem víc, jen ten pohyb je o moc lepší,“
dodává. Lahůdkou pro nadšence do cyklistického sportu jsou pro letošní sezónu
dresy přenesené z jubilejního stého závodu
Giro d‘Italia včetně čtyř etapových od italského Santini. „…a když už jsme u závodění,
zvu Vás na letní, letos čtrnáctý Bikero Cyklomaraton!“ loučí se David Jaroš.
Kryštof Vítek

4. 6. - BIKERO
Cyklomaraton Hradec
Králové
Největší sportovní akce s aktivní
účastí široké veřejnosti na území
Královéhradecka a také akce zařazená do kalendáře významných
událostí města Hradce Králové. To
je ve zkratce BIKERO Cyklomaraton
Hradec Králové. Start a cíl je na Všesportovním stadionu v Hradci Králové. Tratě měří 60 a 30 km. Vedou
většinou po širokých lesních cestách, kde se dá bez problémů předjíždět. Převýšení bude přijatelných
600 metrů.

inzerce
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Medvěd Wrr:
Po přečtení zavřít!
Duo hradeckých grafiků vydává po čtyřech letech příprav knížku, která má
v dnešní době mobilů a tabletů vrátit dětem lásku ke čtení. V propracovaných
celostránkových ilustracích a příběhu zasazeném do Hradce Králové si ale na
své přijdou i dospělí.
Co má roztomilý medvídek s ukousnutým
uchem společného s knihami? Doslova je
„žere“, a to v tom nejlepším slova smyslu.
„Přesně takový vřelý vztah, jaký ke knížkám
chová medvídek Wrr, bychom chtěli vzbudit
i u dnešních dětí,“ shodují se autoři námětu, grafici Michal Široký a Jaromír Štajner.
Právě ti kdysi vdechli postavičce medvídka
život a už čtyři roky o něm píší a ilustrují
knihu, která vyjde začátkem léta.
34

Hlavním hrdinou vaší chystané knížky je tak trochu vykulený medvídek
Wrr. Jak jste přišli zrovna na tuhle postavičku?
Jaromír: Vlastníme s Michalem eshop s tričky Pandemic a hledali jsme doprovodnou figurku, která by se stala jeho tváří. Název mi
evokoval pandu, tak jsem nakreslil polovinu
medvídka, jak zpoza něčeho vykukuje. Michalovi se to líbilo a domaloval mu tělíčko.
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Rozhovor

Posléze si medvídka zamilovali i naši zákazníci a nás to přivedlo na nápad udělat z něj
hrdinu dětské knížky. Takové, díky které by
děti zase dostaly chuť číst, zvědavě obracet
stránky a nořit se do příběhů místo sezení
za počítačem nebo tabletem.

V čem se liší od jiných dětských titulů,
kterých je na trhu požehnaně?
Jaromír: Asi tím, že je celá postavená hlavně na obrázcích, detailních celostránkových
ilustracích. Ty jsou opravdu propracované,
aby pokaždé, když čtenář knihu otevře, v ní
našel něco nového, co ho upoutá.
Michal: Snažili jsme se ji pojmout tak, aby
děti ke čtení motivovala, ale nenásilnou formou. Chtěli jsme, aby je nejprve zaujaly obrázky a tím pádem dostaly i chuť zjistit, o co
v příběhu jde, a přečetly si text.
Jaromír: To je další důvod, proč jsme se rozhodli ilustrace tolik „vymazlit“, aby upoutaly
i děti, které vyrostly na graficky složitých
počítačových hrách. Na druhou stranu si
ale myslíme, že knížka není určená pouze
dětem, ale i dospělým s dětskou duší. Naše
idea je taková, že si ji rodiče budou číst třeba
s dětmi před spaním a na obrázcích si ukazovat, o čem je právě v příběhu řeč.

Příběh jste zasadili do rodného Hradce Králové, můžete prozradit, která
místa vás inspirovala?
Jaromír: Inspirovalo nás staré obilné silo
u viaduktu, ze kterého jsme v knížce udělali
opuštěnou továrnu na knihy, ve které se de
facto odehrává celý příběh. V jedné scéně se

objeví i Bílá věž a typická hradecká panoramata.
Michal: Původně jsme uvažovali o tom, že
příběh zasadíme do staré Anglie, ale když
mi Míra ukázal to staré obilné silo, měli jsme
jasno. Navíc tím, že jsme z něj v příběhu
udělali továrnu, působí knížka industriálně,
což se nám taky líbilo.
Jaromír: Tak nás ta polorozpadlá budova
uchvátila, že jsme se kvůli ní dostali i do
sporu. Šmejdili jsme kolem ve snaze dozvědět se o ní co nejvíc, až nás místní správce
právem vyhnal (smích).

Naznačíte, co medvídka a vlastně
i čtenáře v knížce čeká a nemine?
Michal: Celý příběh je založen na čtení
knih. Medvídek Wrr je povahou trochu nešika, ale zároveň velký dobrodruh, který se

do všeho s chutí vrhá. Jednou se mu takhle
podaří dostat do staré výrobny knih, do
jedné z bichlí se začte a ta ho pohltí. A to
nejen obrazně, ale i fyzicky. Stane se tak
součástí příběhu, s dalšími postavičkami
zažívá různá dobrodružství a čas od času
způsobí nějakou malou katastrofu. Posléze
se z knížky dostane ven, ale tím, že už ví, jak
to chodí, cestuje z knihy do knihy a zažívá
další a další dobrodružství. I to, jak rošťácky přišel o ucho, je v příběhu vysvětleno.
Jaromír: Právě tím příběhem bychom chtěli dětem ukázat, jak obrovské kouzlo knížky
mají. Když se totiž do nějaké začtete, zaručeně vás určitým způsobem ovlivní, nabudete nové vědomosti, zážitky a zkušenosti.
Tím, že dnešní děti čtou tak maximálně
SMS zprávy a příspěvky na Instagramu, se
přesně o tohle ochuzují.
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Rozhovor

Kniha „Medvěd Wrr: Po přečtení zavřít!“ vzniká už čtyři roky. Co je na
její tvorbě nejsložitější?
Michal: Asi vyšetřit čas. Knížku jsme začali
tvořit jako vedlejší projekt při zaměstnání.
Tak to fungovalo asi tři roky, posledních
několik měsíců se jí ale věnujeme už hodně
intenzivně. Přiznávám, že to poměrně trvá,
na druhou stranu nás zase netlačí žádné
pevné datum, a tak máme na tvorbu dostatek času a bude to na našem dílku snad
vidět.
Jaromír: Když to dobře půjde, rádi bychom
pomocí crowdfundingu během jara vybrali
peníze na její tisk a nejpozději v červnu knihu vydali. Sami už se hrozně těšíme, přeci
jenom je to takové naše „dítě“.

Na sociálních sítích máte poměrně silnou fanouškovskou základnu. Když čas
od času odhalíte nějaký úryvek z chystaného příběhu, dostáváte spousty reakcí a tipů. Využili jste při tvorbě nějaké?
Jaromír: Jedna skalní fanynka, která je s námi
už od úplného začátku, si přála, aby v knize
vystupoval netopýr, tak jsme jí vyhověli.

Michal: Další chtěla ježka, což jsme taky
splnili. Našich fanoušků si moc vážíme
a snažíme se jim vycházet vstříc, na druhou stranu ale musíme pečlivě zvážit, co
zakomponovat a co ne, aby se příběh nezvrtnul v anarchistické vyprávění.

O postavičku medvídka projevila
v minulosti zájem japonská televize i britští scenáristé. Proč nakonec
spolupráce nedopadla?
Jaromír: Nechtěli jsme se dostat do pozice, že bychom na příběh medvídka neměli
žádný vliv.
Michal: Zezačátku jsme si říkali, že jenom
ve dvou to nemůžeme nikdy zvládnout
a hledali partnery. Jenže všude v nás viděli
jenom grafiky a přetvářeli naši představu
o příběhu do vlastních a pro nás nepřijatelných scénářů.
Jaromír: Jedna nejmenovaná paní chtěla
z medvídka dokonce udělat ufona (smích).
Michal: Proto jsme se nakonec rozhodli, že
půjdeme možná tou trnitější a delší cestou,
ale v naší režii, tak jak jsme si plánovali.
Michaela Zumrová

Zajímavosti o The Wrr:
•

Autoři námětu, grafici Michal
Široký a Jaromír Štejnar, se
potkali už na střední škole,
kde si pod lavicí kreslili vtipné
komiksy.

•

Později založili eshop s tričky,
kde vymysleli i postavičku
medvídka Wrr.

•

S nápadem vyhráli řadu
prestižních start-upů
doma i v zahraničí, zájem
o roztomilého méďu projevili
například scenáristé ve
Velké Británii nebo japonská
televize.

•

Úspěch však medvídek Wrr slaví
i v „rodném“ městě. Dopravnímu
podniku města Hradce Králové
se například zalíbil natolik,
že nechá jeden ze svých vozů
polepit jeho obrázky a dokonce
ho podle něj i pojmenuje.

•

Více informací o projektu na
www.thewrr.cz.
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Na prvního
máje…
Jak praví stará lidová moudrost, dívka na prvního máje nepolíbená do roka
uschne. Český svátek všech zamilovaných, podle průzkumů mnohem
oblíbenější než Valentýn, připadá letos na pondělí. Využijte tento sváteční
den a polibkem pod rozkvetlým stromem zajistěte své drahé polovičce
zdraví a krásu po celý rok.

Doby, kdy se pod kvetoucí třešní mohly líbat jen páry, které měly před svatbou, jsou
naštěstí dávno pryč, a tak se tento zvyk pro
pány stal tak trochu povinností – ovšem
nanejvýš milou. Navíc nejsou to jen dámy,
které z této tradice profitují. Američtí vědci
v jednom ze svých průzkumů před pár lety
zjistili, že muži líbající své partnerky před
odchodem do práce vydělávají více peněz
než jejich kolegové, kteří se nelíbají. Navíc
prý žijí v průměru až o pět let déle.
Příznivé účinky polibků na naše zdraví
však odborníci potvrdili už dávno. Kromě
toho, že pravidelné líbání posiluje imunitu, snižuje krevní tlak, hladinu cholesterolu a zlepšuje náladu, také pomáhá chránit
zuby před vznikem kazu a podle některých
zmírňuje i negativní projevy alergií. S tímto
poměrně neobvyklým závěrem přišel jeden
japonský vědec, který naordinoval dvojicím
trpícím sennou rýmou třicet minut hubičkování a posléze se nestačil divit. Oběma
přestalo jako zázrakem téci z nosu. Polibky
prý podle všeho navíc působí i jako více či
méně spolehlivá analgetika. Sliny, které se
ve zvýšené míře tvoří, totiž obsahují sub-

stance urychlující hojení otevřených ran
a stejně tak by měly pomoci i od bolesti
hlavy. Ať je to jakkoli, za vyzkoušení to určitě stojí!
Tradiční tvrzení, že polibek v máji zajistí ženě krásu, také není daleko od pravdy.
Pořádná „líbačka“ totiž odbourává stres
a omezuje tak vznik nebezpečných volných
radikálů, posilují se při ní také svaly obličeje, čímž lze bojovat proti vráskám a dalším
projevům stárnutí kůže. S krásou a líbáním
se pojí ještě jeden příjemný fakt – hubne se při něm. Samozřejmě nijak výrazně,
minutovým hubičkováním spálíte přibližně
dvě kilokalorie. Takže pokud jste například
snědli jeden banán, museli byste pod třešní
vzájemnými polibky strávit nejmíň hodinu.
A ještě jeden bonus na závěr – líbání prokazatelně zvyšuje mozkovou aktivitu, protože
se nám při něm automaticky zrychlí dech
a mozek se tak mnohonásobně víc okysličuje. Jestli jste se tedy v práci zasekli nad
projektem a zkrátka vám to „nemyslí“, víte,
co máte dělat.

Fakta o líbání
•

Vědě, zabývající se líbáním, se
říká filematologie.

•

Každý z nás stráví vyměňováním
polibků průměrně dva týdny
života.

•

Průměrná Evropanka políbí před
svatbou 29 různých mužů.

•

Při jednom polibku si lidé
vymění na 278 různých bakterií.

•

Až 37 procent můžu se líbá
s otevřenýma očima, kdežto
takřka 95 procent žen oči zavírá.

Michaela Zumrová
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Velikonoce,
jak je neznáte
Pro křesťany posvátný sváteční čas, významnější než Vánoce. Pro pohany
především svátky jara spojené s koledou, vajíčky a více či méně oblíbenými
zvyky a tradicemi. Řeč je o Velikonocích, které se letos slaví v polovině dubna.

Oslavy českých Velikonoc, kdy se o Velikonočním pondělí vydávají mladíci dům od
domu a mrskají ženy a dívky pomlázkou,
známe asi všichni. Jak se ale slaví jinde ve
světě?

která pochází z oblasti jihozápadního Slovenska. „Tradičně přicházejí chlapci koledovat s říkankou: šibi ryby mastné ryby, kus
koláča do korbáča, ešte k tomu groš, už je
toho dosť!“ doplňuje.

U  našich východních sousedů, na Slovensku, chlapci na Velikonoční pondělí polévají
dívky studenou vodou nebo je rovnou vykoupou v potoce s vírou, že jim tak zajistí
pevné zdraví a plodnost. „Svátek pak pokračuje ještě v úterý, kdy se ke slovu dostávají
děvčata. Vodou polévají pro změnu chlapce
a také je řádně vyšlehají pomlázkou,“ prozrazuje Ivona Civáňová, členka výboru Regionálnej obce Slovákov v Hradci Králové,

Pondělím a úterým Velikonoce na Slovensku vrcholí, sváteční ruch však v domácnostech panuje celý týden. „Na Velký pátek
se dodržuje půst až do sobotního podvečera.
Na Bílou sobotu se zase celý den peče a vaří
na zbytek svátků dopředu. Servíruje se uzené maso, vajíčko, křen, zelenina, jarní cibulka, salát, ředkvičky – zkrátka vše jarní. Také
se peče jehněčí, velikonoční beránek a cukroví. Na Květnou neděli se pak koná slav-
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nostní oběd, kdy celá rodina zasedne u stolu
a nic se již nesmí vařit, ani krájet,“ dodává
Ivona Civáňová.
Jižně od našich hranic, v Rakousku, například věří, že snězení vejce, které snesla slepice na Zelený čtvrtek, přináší štěstí
a zdraví. Stejně jako u nás se v tento den
jí něco zeleného. Zejména v alpské oblasti
pak místní pálí takzvané velikonoční ohně,
které prý mají spálit zimu.
V Německu se stejně jako u nás hojně barví
vajíčka a ručně malují pestrobarevné kraslice. Německé děti se těší na velikonočního
zajíčka, který jim vždycky nějaká vajíčka
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poschovává různě po domě a ony pak mohou vyrazit „na lov“. V Bavorsku se vejci navíc i hází. Konkrétně jde o zvyk, při kterém
se majitel domu pokouší přehodit vejcem
střechu, přičemž zbytek domácnosti se ho
na opačné straně pokouší chytit. Takový
hod má dům ochránit před úderem blesku.
Ve Francii jsou Velikonoce hodně o sladkém.
Francouzi ve velkém nakupují barevná vejce,
čokoládu, ale i drobné dárky, které rozdávají
svým blízkým. Cukrárny vymýšlejí pro tyto
svátky speciální nabídku sladkostí a dalších
dobrot, které pak děti doma hledají s vírou, že jim je někam zašantročil bílý zajíček.
K obědu se tradičně peče jehněčí, v některých oblastech se podává i sladký beránek.
Silně katolické Polsko vnímá velikonoční
svátky se zvláštní vážností. Na Bílou sobotu
si věřící chodí nechat do kostela posvětit
různé potraviny, nechybí ani maso a uzeniny, které si po dlouhém půstu mohou
konečně dopřát. Oblíbenou delikatesou
je křen, který symbolizuje zdraví a záro-

Velikonoce 2017
10. 4. – Modré pondělí
11. 4. – Žluté úterý
12. 4. – Škaredá středa
13. 4. – Zelený čtvrtek
14. 4. – Velký pátek
15. 4. – Bílá sobota

veň utrpení. Pečou se bábovky a beránky,
tradiční laskominou je i mazurek – plochý
moučník s libovolnou náplní.
Ani v Itálii nenechávají věřící nic náhodě
a zvlášť na vesnicích pořádají početná velikonoční procesí, vydávají se též na výpravy
křížovou cestou, při kterých si připomínají
Kristovo utrpení. Na Velikonoční pondělí
snídají slaný koláč plněný zeleninou a vejci
a mlsají se holoubci z kynutého těsta zdobení mandlemi.

16. 4. – Boží hod velikonoční
17. 4. – Velikonoční pondělí

I Řekové na Velikonoce barví vajíčka, jedině
však načerveno. Právě tato barva totiž pod-

le nich symbolizuje obnovu života a připomíná ukřižování Ježíše Krista.
Podobně jako v Itálii i ve Španělsku chodí
na Velikonoce procesí se sochami Ježíše Krista, zúčastnění si na hlavu nasazují
špičaté kapuce a někteří na výraz pokání
navíc nesou ještě kovové řetězy. Ve Spojených státech podobně jako ve Francii
a Německu řádí velikonoční zajíček, který
dětem schovává malovaná vajíčka doma
i na zahradě. V USA není volné pondělí, ale
tradičně Velký pátek. Neděle pak patří velké hostině, kdy se jí pečená šunka, sladké
brambory nebo jehněčí pečínka.
Michaela Zumrová
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Velikonoční
gastro svátky
®
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Velikonoce nejsou jen o koledě
a vajíčkách. Šéfkuchař vyhlášené
hradecké restaurace Park Golf
Petr Láznička představuje neotřelé
velikonoční menu, za které vás
rodina ani známí pomlázkou určitě
nevymrskají.
Na Park Golfu vnímáme Velikonoce zejména jako oslavu procitnutí přírody ze
zimního spánku. Přímé propojení naší panoramatické restaurace s roudničskou zelení a veškerým zvířectvem láká k využití
rozmanitých barev a mladé čerstvosti na
talíři. Se svým týmem jsme pro vás tentokrát připravili tři varianty hlavních chodů,
s kterými jistě rozdáte spousty radosti.

Pomalu tažené jehněčí
kolínko v zeleninové
várce a koření,
mačkaný žlutý hrách,
restovaný špenát
Suroviny na 4 porce:
4x 450 g jehněčí kolínko
200 g mrkve
200 g celeru
200 g cibule
200 g kořenové petržele
Směs koření: mletá skořice, nové koření,
anýz, fenykl, badyán, mletý zázvor
200 ml suchého červeného vína
sůl, pepř, špetka cukru
50 ml slunečnicového oleje
plátek másla, lžíce mouky

Příloha:

300 g půleného žlutého hrachu
100 g másla

Oloupejte kořenovou zeleninu, nakrájejte
na hrubší kostky a na oleji orestujte v rozpáleném kastrolu do světle hněda. Zalijte
vínem a přidejte z hmoždíře rozdrcené koření. Jehněčí kolínka lehce nařízněte u kosti a důkladně nasolte. Opečte je na pánvi,
nebo na grilu z obou stran, aby se pěkně
zatáhla a uzavřela. Poté je pečlivě vložte do
kastrolu s připravenou zeleninovou várkou a dolijte trošku vody. Přiklopte poklicí
a vložte do trouby vyhřáté na cca 150 °C.
Pečte přibližně tři hodiny. Průběžně kontrolujte a dle potřeby dolívejte vodu. Jakmile
začne koření pomalinku uvolňovat své aroma, ucítíte sladkou vůni perníku.

100 g anglické slaniny
100 ml smetany
2 cibule
3 stroužky česneku
sůl, pepř, majoránka
40

Jen co půjde maso pěkně od kosti, je čas
kolínka vyjmout a doladit omáčku. Zeleninu s vývarem rozmixujte, přepasírujte přes
cedník a dle potřeby lehce zahustěte más-

lovou jíškou. Tu připravíte na pánvi tak, že
rozpustíte plátek másla, přidáte lžíci mouky a orestujete dozlatova. Touto jíškou lehce přihustíte bublající omáčku a nakonec
zjemníte plátkem másla.
Hrách nechte ideálně den předem namočený ve studené vodě. Poté ho sceďte, ponořte do čerstvé osolené vody a vařte do
měkka. Následně 2/3 hrachu rozmixujte
ponorným mixérem, 1/3 nechte vcelku –
tu tam posléze přimícháte s orestovanou cibulkou na slanině. Zašlehejte máslo a ochuťte majoránkou a solí. Na másle
zpěňte cibulku a tři nasekané stroužky česneku, poté přidejte proprané listy špenátu.
Důležité je restovat, nikoliv dusit. Jakmile
je špenát poddajný, zastříkněte smetanou,
která jej pěkně obalí. Ochuťte solí, pepřem
a rovnou servírujte na talíř.
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PŘEDKRM

Filet candáta pečený
na přepuštěném
másle s brambůrky,
máslovou zeleninou
a kaviárovou omáčkou
Suroviny na 4 porce:
800 g candát filety
200 g másla
800 g mladých brambor
1 menší cuketa
1 větší mrkev
250 ml 12% smetany
sůl, pepř
50 g lososový kaviár
1 dcl suché bílé víno
Filety candáta nakrájejte na přiměřené
porce. Dvěma šikmými řezy tence nakrojte kůži. Osušte na ubrousku a nechte ležet při pokojové teplotě. Přepusťte máslo,
tedy zahřívejte, dokud se neoddělí mléčný tuk od vody obsažené v másle. Sbírejte pěnu, dokud nezbude čisté, přepuštěné
máslo. Osušené a opepřené filety candáta

hlavní chod

Konfitovaná křepelka
s bramborovým
pyré, pažitkou
a kukuřičnými klasy
restovanými na másle
Suroviny na 4 porce:

4 křepelky (cca 800 g celkem)
500 g sádla
200 ml vody
500 g očištěných loupaných brambor

opečte „po kůži“ na polovině rozpáleného
přepuštěného másla dozlatova. Vložte do
předehřáté trouby při 160 °C na cca 8 minut. Vnitřní teplota ryby by neměla přesáhnout 50 °C, jinak by se zbytečně vysušovala
a ztrácela šťávu. Brambory uvařte tak akorát v mírně osolené vodě. Před podáváním
opečte na zbylém přepuštěném másle, podle potřeby přisolte, opepřete a rozmáčkněte lžící. Zamezíte tak tomu, aby se kutálely
po talíři, a zároveň nasáknou chuť másla.

Zeleninu nakrájejte tak, jak to máte rádi,
například škrabkou na tenké plátky. Orestujte na másle, zastříkněte vínem a lehce
poduste do měkka. Dochuťte solí a pepřem,
ihned podávejte. Orestujte šalotku na přepuštěném másle, zastříkněte bílým vínem,
poté přidejte smetanu a zredukujte. Osolte,
opepřete a přidejte lososový kaviár, dále již
nevařte. Zjemněte zašleháním pár kostiček
chladného másla, které vám omáčku sváží
do hladka.

to znamená téměř nebo zcela potopené
křepelky dusit ve vlastní šťávě při nízké
teplotě. Po hodině až hodině a půl křepelky zkontrolujte a obraťte. Konfitování bude
kvůli nízké a k masu šetrné teplotě trvat
déle, než jste zvyklí při klasickém pečení.
Maso však zůstane šťavnaté a dokonale
ochucené. Konfitování zabere dvě až tři
hodiny. Průběžně zkoušejte, zda je maso již
změklé. Jestli je křepelka upečená poznáte v momentě, kdy půjde snadno pootočit
kostí v mase. Zcela měkké křepelky vyjměte opatrně ze sádla, předehřejte troubu na
220 °C a nechte krátce dozlatova dopéct.

Brambory vložte do vroucí osolené vody
a nechte změknout. Sceďte důkladně
všechnu vodu a brambory rozšťouchejte
společně s horkým máslem. Přilévejte horké mléko a šlehejte ručním šlehačem do
hladké a nadýchané formy. Dochuťte solí,
přidejte jemně sekanou čerstvou pažitku
a ihned podávejte. Kukuřičné klásky nevyžadují dlouhou tepelnou úpravu. Pomalu je
opékejte na másle, osolte a opepřete. Jakmile začne máslo zlátnout, podlijte bílým
vínem. Než se víno vydusí, klásky se stihnou prohřát, kukuřice začne lehce karamelizovat a vy můžete servírovat.

100 g rozehřátého másla
200 ml horkého mléka

Petr Láznička

jemně sekaná pažitka
mladé kukuřičné klasy
50 g másla
50 ml bílého vína
podle chuti sůl, bylinky, černý pepř, česnek
Křepelky důkladně očistěte. Odstraňte
zbytky peří škubáním nebo je opalte nad
hořákem. Poté je pečlivě osolte, vložte do
menšího hlubokého pekáčku s poklicí prsíčky dolů, zalijte rozpuštěným sádlem
a přidejte vodu. Přidejte větvičku rozmarýnu a pár rozmačkaných stroužků česneku
ve slupce. Vložte do trouby rozehřáté přibližně na 120 až 140 °C a nechte konfitovat,
41

Buďte fit!
Dostali jste nechtěně pod stromeček nějaké to kilo navíc, cítíte
se po dlouhé zimě vyčerpaní a bez elánu? Přinášíme tipy trenéra
a výživového poradce Davida Kosaře, které vám pomohou překonat
jarní únavu a obavy z blížící se plavkové sezony.

David Kosař
trenér a výživový poradce

Krátké dny, málo slunce, méně zeleniny,
nedostatek pohybu. To jsou nejčastější
příčiny, proč v zimě přibíráme víc než po
zbytek roku. Co s tím? „Každé tělo je jedinečné a je třeba k němu přistupovat individuálně. Obecně je však důležitý pohyb.
Když si postupně silovým cvičením vybudujete kvalitní svalovou hmotu, bude vaše tělo
spalovat více energie delší dobu po cvičení,“
doporučuje trenér a výživový poradce David Kosař s tím, že ale nemusíte hned začít trénovat na maraton nebo brát v práci
42

schody po dvou. Stačí, když do svého běžného denního režimu zařadíte zpočátku
třeba jen krátkou procházku. „Ideálně na
čerstvém vzduchu, aby tělo doplnilo vitamín
D ze slunce. Při sedavém typu zaměstnání
doporučuji se co 20 minut projít po kanceláři a protáhnout se,“ doplňuje David Kosař.

VYNECHTE POLOTOVARY
Neméně důležité je na cestě k lepší náladě
i tělu také správné stravování. Na revoluční
a zaručeně funkční diety zapomeňte a raději se spoléhejte na selský rozum. „Možná
to zní až moc jednoduše, ale ideální je začít
jíst opravdová jídla – jídla kolem nás. Nebudete tak muset složitě studovat zadní obal

na výrobku. Když se vám podaří z jídelníčku
úplně odbourat cukr, bílou mouku a všemožné polotovary, pocítíte velmi rychle změnu,“
pokračuje David Kosař. Poctivé jídlo si dopřejte alespoň třikrát denně a každá porce by měla obsahovat všechny tři základní
složky naší potravy, a to kvalitní rostlinné
či živočišné bílkoviny, polysacharidy a tuky.
„Radím v regálech ignorovat odtučněné
výrobky a ty s umělými sladidly. Na jaře
obzvlášť upřednostněte čerstvou zeleninu,
skvělý je například pórek, mladé cibulky, saláty, chřest, špenát nebo ředkvičky. Nejlépe
nakupujte od místních prodejců, kde víte, že
je zelenina čerstvá a plná vitamínů. Pozor
však na nakládané ovoce a zeleninu, obsahují přidaný cukr,“ vypočítává David Kosař.
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Životní styl

VODU VYLEPŠETE
CITRUSY

Jarní salát

Co ještě rozhodně nesmíte opomenout, je důsledné doplňování tekutin.
Denně vypijte minimálně 1,5 litru, ideálně čisté vody. Pokud vám samotná
nevyhovuje, můžete přidat citron, limetku, pomeranč nebo bylinky, jako
například mátu, meduňku či šalvěj.
„Pochopitelně jsou v pořádku i čaje, ať
už bylinné nebo ovocné, a do pitného
režimu se samozřejmě počítají i polévky. Jen pozor na šťávy – obsahují totiž
nejen přírodní cukr, ale také glukózo
-fruktózový, sirup“ upozorňuje David
Kosař.

Lehký a plný vitamínů. Takový je lahodný zeleninový salát od Lucie Hedlíkové.
Vyzkoušejte ho i vy!
Papriky, rajčata a cibulku omyjeme
Suroviny na 1 porci:
2 hrsti salátu (rukola, polníček, baby špenát) a nakrájíme. Přisypeme sušená rajčata
1/2 červené papriky
a kukuřici. Nakonec přidáme proprané
1/2 žluté papriky
salátové listy. Vše důkladně promícháme,
můžeme dosladit nebo dochutit octem.
1/2 červené cibule
Salát promícháme s lahodnou zálivkou.
2 rajčata
2 lžíce sušených rajčat
2 lžíce kukuřice

Navrch:
1 plátek žitného chleba

Dresink:
šťáva z půl citrónu

1 vejce

6 lžic vody

sůl, pepř

1 lžička hořčice

1 lžíce olivového oleje

SPĚTE A SMĚJTE SE

1 lžíce vinného octa

Nikdy také neopomíjejte důležitost
spánku, podstatná je i jeho kvalita. Právě při něm totiž tělo regeneruje a nabírá mentální i fyzické síly na další den.
Jak si tedy připravit vydatný spánek?
Ložnici dostatečně vyvětrejte, zatemněte a vypněte veškerou elektroniku.
Ideální teplota by se měla pohybovat
mezi 18-20 stupni Celsia. „Nepijte před
spaním žádné nápoje povzbuzující organismus, jako je káva, čaj nebo energetické nápoje. Odpusťte si také těžká
jídla, a to nejméně tři hodiny předtím,
než ulehnete do postele. To samé platí
pro cvičení. V rámci regenerace je kromě spánku vhodná také jóga, dechová
cvičení a v neposlední řadě také smích,“
dodává David Kosař.

1 lžíce medu

1 lžička hořčice
1 lžička provensálského koření

Navrch si uděláme křupavý toust z žitného chleba, nakrájíme vařené vejce, lehce
potřeme hořčicí, osolíme a opepříme.
Dobrou chuť!

Michaela Zumrová

inzerce

Přivoňte si k baroku
Zažijte baroko všemi smysly.
Navštivte Český ráj a objevte české
baroko v celé jeho unikátní kráse.

www.ceskozemepribehu.cz

Snaha o dosažení harmonie mezi člověkem
a přírodou vedla umělce a stavitele
k vytváření dokonale propracovaných celků.
Přijeďte nasát atmosféru umění pod širým
nebem uprostřed čarokrásné přírody.

Český43ráj
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Heuréka!

aneb přelomové
objevy a vynálezy
Touha změnit svět k lepšímu je někdy tak silná, že lidé neváhají strávit dlouhé
roky mnohdy marnými pokusy vynalézt něco nového. V lepším případě se jim
podaří geniální objev úplnou náhodou. Přinášíme výběr počinů na poli medicíny
a elektrotechniky, které navždy změnily lidskou civilizaci.

OBJEV PENICILINU
Prý to byla náhoda, avšak nanejvýš šťastná, protože zachránila miliony životů. Když
v roce 1928 prováděl skotský lékař Alexander Fleming v laboratoři rutinní výzkum
bakteriálního rodu stafylokoka, ani zdaleka netušil, nakolik průlomový objev pro
lidstvo má na dosah. Během svého bádání
odjel na dovolenou, a když se vrátil, nestačil se divit. Petriho misku s namnoženým
stafylokokem totiž napadla plíseň známá
jako Penicilinum notatum a ve svém okolí
účinně zlikvidovala početné kolonie bakterií. Od roku 1941 se začal penicilin masově
vyrábět a stal se nejpoužívanějším antibiotikem na světě. U nás byl poprvé připraven
o tři roky později v laboratoři v Dolních
Měcholupech.
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VYNÁLEZ ANTIKONCEPČNÍ
PILULKY

OBJEV RENTGENOVÝCH
PAPRSKŮ

Ještě chvíli zůstaneme u medicíny, historici i antropologové se totiž shodují, že
právě vynález antikoncepční pilulky ovlivnil lidstvo víc, než třeba Einsteinova teorie
relativity. Nejenže díky tomuto malinkatému prášku mohly dámy účinně regulovat
počet svých potomků, ale zároveň výrazně
přispěl k ženské emancipaci. Za první antikoncepční pilulkou stojí americký chemik
Russell Earl Marker, kterému se ve 30. letech minulého století podařilo extrahovat
přírodní progesteron z divoce rostoucí
mexické rostliny. Dožil se úctyhodných
93 let, a tak na vlastní oči viděl, jak se v roce
1960 začaly první antikoncepční pilulky
prodávat.

Další hodně šťastná náhoda v dějinách fyziky a medicíny. Fyzik a mechanik holandsko-německého původu Wilhelm Conrad
Röntgen učinil v roce 1895 v průběhu zcela jiného experimentu překvapivé zjištění.
Když prostřednictvím katodových paprsků
viděl, že fluorescenční lepenka na konci
místnosti svítí, a to i přestože mezi ní a katodou je tlustý blok, došlo mu, že paprsky
musí procházet skrz něj. Před ním se fungováním rentgenových paprsků zabývali
i fyzikové Johann Wilhelm Hittorf nebo Nikola Tesla, Röntgen je však jako první oficiálně popsal. Pořídil také první rentgenové
fotografie. Ty zobrazují ruku jeho manželky
a část hlavně lovecké pušky.
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VYNÁLEZ RÁDIA

VYNÁLEZ TELEFONU

VYNÁLEZ POČÍTAČE

Dva roky před rentgenem se lidstvo seznámilo s dalším přelomovým přístrojem –
rádiem. Ačkoli jeho duchovní otec, srbský
vynálezce, fyzik a konstruktér Nikola Tesla
se technologií rádiového přenosu zabýval
už od roku 1891, vynález rádia mu byl kvůli
vleklým soudním tahanicím oficiálně uznán
až tři měsíce po jeho smrti v roce 1943.
Neustále soupeřil s jinými vynálezci, a to
hlavně s Edisonem a Marconim, a často se
kvůli svému bádání zadlužoval. I tak se ale
ve Spojených státech, kde strávil většinu
života, dočkal značného věhlasu a byl považován za nejvýznamnějšího amerického
elektrotechnického inženýra. Kromě rádia
je podepsán pod vynálezy jako asynchronní
motor, bezlopatková turbína či vysokofrekvenční transformátor.

Zvednout telefon a někomu zavolat patří mezi naše nejběžnější denní činnosti.
O právoplatném vynálezci tohoto převratného telekomunikačního zařízení z roku
1876 se ale vedou spory. Obvykle bývá přístroj připisován skotskému profesoru fyziologie Alexanderovi Grahamu Bellovi. Ten
tehdy prováděl první telefonní pokusy tak,
že spojil dva šálky jednoduchým závitem.
V únoru 1876, kdy Bell odeslal svůj patent
na úřad, však přijali úředníci ještě jednu
žádost na stejný přístroj a to navíc ve stejný den. Druhým vynálezcem byl Američan
Elisha Grey, ten podle historiků dokonce
první použitelný telefon zkonstruoval. Patent nicméně nakonec oficiálně získal Bell,
a tak se zrodil praprapradědeček dnešních
smartphonů.

Německému inženýrovi Konrádu Zusovi
bylo pouhých 26 let, když v domě svých rodičů sestrojil první fungující počítací stroj.
Klasický počítač, na který jsme zvyklí dnes,
však připomínal jen vzdáleně. Stroj pracoval ve dvojkové soustavě s aritmetikou
v plovoucí čárce a programem na děrné
pásce (jako nosič byl tehdy použit kinofilm)
a nesl název Z1. Šlo však o první vlaštovku
dnes masově využívaného přístroje, který
se obzvlášť s vynálezem internetu stal nedílnou součástí podstatné části domácností napříč kontinenty. Během druhé světové
války byl počítač Z1 zničen i s původními
plány, berlínský rodák Zuse ho ale dokázal
znovu sestavit o takřka půl století později, přestože během příprav projektu utrpěl
infarkt.
Michaela Zumrová

inzerce
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Hledání
„aha
momentu“
Lidská mysl je jako bludiště, ze kterého se mnohdy
nedokážeme sami vymotat. Naštěstí existují lidé,
kteří se rozhodli stát pomyslnými navigátory.
O tom, jak se hledá správná cesta, nám vyprávěla
životní koučka a poradkyně Klára Bártová.

Koučink je profese, o které každý slyšel, ale nikdo moc neví, co si má pod
tím názvem představit. Jak proběhlo
vaše seznámení s tímto oborem?
Tohle stále tolik lidí ještě neví. Vlastně ani
já sama jsem v tom v minulosti neměla úplně jasno. Když jsem se o koučink začala
zajímat, myslela jsem si, že jde hlavně o to
člověku poradit. Jak se věci skutečně mají,
jsem zjistila až na kurzu, kde mi vysvětlili,
že koučink a poradenství jsou dvě dost rozdílné disciplíny. Nyní praktikuji obojí a tak
jsem schopná již na první konzultaci určit,
zda je pro klienta koučink vhodný, případně mu nabídnu poradenství.

V čem spočívá koučink?
Koučink spočívá v pokládání otázek klientovi tak, aby si sám přišel na řešení svého
problému, nebo lépe řečeno tématu. Rozhovor má přesně danou strukturu a já, jako
kouč nesmím nijak zasahovat do průběhu
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klientova řešení. Pouze ho vedu a držím
v plné koncentraci. Cílem je klientův „aha
moment“. Měla bych mu svými dotazy rozproudit mysl natolik, že sám dojde k řešení, protože největším odborníkem na náš
život jsme jen my sami. Mnohdy se nejedná
o hodiny koučování, ale jsme hotovi za dvacet minut. Sama jsem koučovaná byla a na
mnohaletý problém jsem našla řešení během deseti minut. Je to opravdu zajímavý
proces. Poradenství je do jisté míry opak.
Klienta vyslechnu a snažím se mu pomoci,
či poradit v jeho životní situaci.

Koučink tedy není vhodný pro každého?
To opravdu není. Je třeba, aby klient byl
silná osobnost, odhodlaná a zvyklá své
problémy řešit. Pokud mne vyhledá osoba,
která je skutečně zhroucená, neví co se životem a pokud to není vyloženě diagnóza
pro specialisty, doporučím poradenství.

Popovídáme si o problému a já mu navrhnu
řešení, cestu. Pokud se mu líbí a souhlasí
s ní, společně na tom pracujeme. Začátky
jsou nejdůležitější, protože je nutné, aby se
zlepšil zejména jeho psychický stav. Zmítání v emocích blokuje tvorbu nápadů a brzdí
produktivitu. V těchto případech by bylo
koučování kontraproduktivní.

Který z těchto přístupů je vám bližší?
Bližší je mi poradenství. Ráda, zejména ženám, pomáhám. Naplňuje mě, když vidím,
jak ta daná klientka roste a že se díky našim
sezením posouvá. V koučování, bohužel,
není prostor pro nějakou omáčku, diskuzi,
analýzu emocí, prostě pro takové ty holčičí
řeči.

Mluvíte hodně o ženách. Vyhledávají
vaše služby častěji?
Ano, ale tento týden jsem měla i tři mužské
klienty, kteří řešili vztahové problémy. Je to
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zajímavé, že už doba pokročila a i muži se
obrací na odborníky a neřeší tyto záležitosti sami. Samozřejmě se tím asi nechlubí, ale ani se nevyhýbají radám, jak naložit
s podezřením na nevěru nebo s rozpadajícím se manželstvím.

Máte klienta nebo klientku, na které
jste opravdu pyšná?
Těch je víc, ale mám jednu klientku, která
během krátké doby udělala skvělý posun ve
svém životě. Když za mnou přišla, tak byla
téměř bez prostředků a jejímu partnerovi
vyhovovalo, že je v takové pozici „popelky“.
Za 9 měsíců se nám podařilo velmi dobře
zpeněžit její umělecký talent a stala se z ní
úspěšná podnikatelka. Doslova mi vykvetla
před očima. Mám z ní nesmírnou radost.

Chodí za vámi lidé s určitým typem
problému, nebo se to hodně liší?
Já se profiluji jako matka samoživitelka,
která překonala nějaké překážky. To samozřejmě přitahuje podobný typ žen, kterým
mohu poradit z osobní zkušenosti. Často
za mnou chodí maminky s malými dětmi, které jsou zhroucené, ale nechtějí se
svou situací nic dělat. Čekají, že je polituji
a všechno se najednou změní. Takové klientky ráda vyslechnu, ale je pro ně vhodnější vyhledat psychoterapeuta.

Existuje nějaká univerzální rada, kterou dáváte všem?

Rozhovor

vzhled, cestovat, je to mnohdy z důvodu,
že se necítí seberealizovaný. Nechápou, že
stačí třeba změnit práci. Oni si to často vůbec nepřiznají, jen takto kamuflují podvědomou nejistotu.

Jaro bývá pro mnoho lidí impulsem
pro změnu životního stylu. Jak k ní
přistupovat?
Příroda ožívá, je to přirozené, že i lidé se
chtějí po zimě trochu probudit. Je dobré si v životě i doma uklidit. V uklizeném
prostoru se lépe dýchá a lépe se přichází
na nové myšlenky. Často se mi prokázalo,
že kdo má chaos doma, mívá ho i v životě
a naopak.
Ničeho se nebojte a jděte si za svým. Nikdo
neříká, že je ve čtyřiceti pozdě něco měnit.
Sama jsem toho důkazem. Pokud cítíte, že
to chcete, udělejte změnu a neřešte, kdo si
o tom co myslí.

I vy jste prošla zásadní změnou. Jak
se ze zaměstnankyně korporátu stane koučka a spisovatelka?
Nevěděla jsem, co se životem, ale vždy jsem
inklinovala k psaní a tak jsem se přihlásila na kurz. Vždy jsem chtěla napsat knihu, ale měla jsem pocit, že nemám o čem.
Když jsem to říkala lektorce, bavily jsme
se o mém životě a ukázala mi, že opravdu
o čem psát je. Po nějaké době má kniha dostala nový rozměr, může inspirovat, někomu pomoci.

To já mám rad spoustu! (smích)

A jaká z nich se osvědčila nejlépe?
Velmi často se stává, že lidé, když prchají
z nějakého vztahu a začínají hledat nového partnera, hledají spíš sami sebe. To bývá
nejčastější problém. Když člověk začne
z ničeho nic vyhledávat nevěru, řešit svůj

Nyní píšete druhou knihu a její část
umisťujete na svůj blog. Nemáte obavy z toho sdílet svůj život s tolika lidmi v podstatě v přímém přenosu?
Ta kniha je skutečně deník inspirovaný
mým životem. Píšu o sobě, o tom, co teď
prožívám, více či méně podle pravdy, to ne-

Ing. Klára Bártová, MBA
•

Je jí 36 let.

•

Profesionální životní koučka
a poradkyně v privátní sféře.

•

V létě roku 2015 vydala svou první
novelu s autobiografickými prvky
„Rok Patrika“.

•

Letos v létě připravuje vydání
knihy „Mandarinkový deník aneb
Sklapni a tancuj“.

chám na posouzení čtenářům. A protože se
to teprve odehraje, tak zatím ani já nevím,
jak to dopadne. (smích)
Jsem normální člověk, některé dny jsou
nudné a některé plné zážitků. Dobré je, že
mám pocit, že mě ta kniha nutí vyhledávat
nové možnosti a dělat zajímavější volby,
aby bylo o čem psát. Nejvíc jsem překvapená z toho, že moje blogy čtou teď nejvíc
muži. Asi to berou jako sondu do ženského
světa, jaké problémy řešíme a z čeho máme
radost. Obavy ze zveřejňování vůbec nemám, protože nikdy není jisté, že to o čem
píšu, jsem skutečně prožila, nebo že takové
postavy, o kterých je řeč, se skutečně v mé
blízkosti vyskytují. Jsem sice extrovert
a mám ráda, když se o své prožívání mohu
podělit. Mojí sebeobranou jsou fabulace,
které tomu dodávají roušku tajemna. Stává se často, že se mě i nejbližší lidé zeptají, jestli se některé události skutečně staly,
nebo je to jenom má dramaturgie.

Práce s lidmi a rozebírání sebe sama
v knize vám jistě přineslo mnoho
zjištění. Co myslíte, že je společným
jmenovatelem problémů?
Nedůvěra. Buďte více důvěřiví. Ať jde o vás
nebo o druhé. V dnešní době je všechno na
internetu. S někým se seznámíte a hned ho
prolustrujete na sociálních sítích, často se
dozvíte něco, co byste vědět raději nechtěli
nebo vám to ten dotyčný nemá šanci vysvětlit. Tohle hrozně ničí mezilidské vztahy
a v konečném důsledku i lidi.
Barbora Staníčková
foto: Alina Dominová
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Aquapura slaví
Letos v březnu uplynulo už šest let ode dne,
kdy manželé Staňkovi z Hradce Králové založili nadační fond AQUAPURA, který svým
zaměřením v České republice nemá obdoby.
Pomáhá totiž pacientům trpícím poruchami
srážlivosti krve, tzv. tromboembolií. Nemoc, která je o to zákeřnější, že nebolí. „Oba
s manželkou tímto onemocněním trpíme,
léčbu jsme zažili na vlastní kůži, a tak přesně
víme, kolik stresu a jaká omezení v běžném
životě pacientům i jejich blízkým přináší,“
říká zakladatel AQUAPURY Pavel Staněk
s tím, že právě v době, kdy léčbu trombo-

embolické nemoci podstupoval, zjistil, jak
jsou tito pacienti opomíjení. „Nemocnice
nedisponovaly potřebnými přístroji, které by
pacientům usnadnily léčebný proces a lékařům jejich práci. O rizicích tromboembolie
se takřka vůbec nemluvilo, chyběla veřejná
diskuze a osvěta,“ vzpomíná Pavel Staněk.
Od té doby se však situace podstatně zlepšila, a to i díky Aquapuře. Spolu s odborným
garantem a předním českým hematologem
doc. MUDr. Petrem Dulíčkem, Ph.D z hradecké fakultní nemocnice fond vybavuje
zdravotnická zařízení po celé republice mo-

18. 5. - Charitativní
běh centrem Hradce
Nadační fond AQUAPURA také pravidelně organizuje akce pro širokou
veřejnost, na kterých může každý přispět svou troškou do mlýna
a finančně pomoci lidem bojujícím
s tímto onemocněním. Letos pořádá tradiční charitativní běh centrem
Hradce Králové. Nadšenci vyběhnou
na trasu dlouhou 4,5 kilometru od TJ
Sokol na Eliščině nábřeží. Uzávěrka
přihlášek je 11. května.

derními přístroji a pořádá odborné přednášky pro studenty a seniory. A co by popřál
Aquapuře k 6. narozeninám? „Aby neztratila
tempo a pokračovala směle dál v tom, co dělá,
protože projekty, které se podařily za dobu jejího fungování zrealizovat, skutečně vedly ke
zkvalitnění péče o pacienty trpící tromboembolickou nemocí,“ podotýká doc. MUDr. Petr
Dulíček, Ph.D s tím, že v tolik úspěšných
projektů, které už má spolu s Aquapurou na
kontě, na začátku ani nedoufal.
(red)

inzerce
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Škola jako velké
dobrodružství
Tahle základní škola skutečně není normální… ale v tom dobrém slova
smyslu. Děti si tu hrají, aniž by trpěly jejich studijní výsledky. S učiteli mají
neformální vztah, ale neznamená to, že neposlouchají. O tom, jak může
vypadat škola v 21. století, jsme hovořili s Denisem Doksanským z Centra
Sion a Janou Kočnarovou, ředitelkou Základní školy Sion.

Základní škola Sion o sobě říká, že je
školou ušitou na míru, školou plnou
života a školou pro život. Co si pod
tím představit?
DD: Tato tři motta velmi stručně charakterizují život a pojetí naší školy. Začal bych od
konce. Školou pro život myslíme, že děti se
mají v naší škole připravovat na praktický
život. Vše, co se ve škole naučí, by si měly
propojovat se skutečným životem, reálnými situacemi, kde se s poznatky a znalostmi, které ve škole objevily, setkávají a učí
se je prakticky používat. Samotný objem
znalostí podle nás nestačí, děti musí objevovat jejich smysl, neboť bez propojení
s reálným světem vyprchávají a ztrácí svůj
význam. Škola tedy nemůže jen předávat
vědomosti, ale musí ukazovat, k čemu jsou
dobré. Škola plná života symbolizuje, že ve
škole se toho odehrává mnohem více než
„jen“ výuka. Děti jsou zde rozvíjeny a formovány v mnoha aspektech a vedle učení
se jsou stejně tak důležité společné zážitky,
parta se zdravými vztahy, společné projekty nebo školní sněmy, kde všechny děti
z části spolurozhodují o životě školy. Škola
ušitá na míru odráží naše pojetí přístupu ke
každému jednotlivci jako jedinečné osobnosti. Každý má své specifické schopnosti
a talenty. Své silné i slabší stránky. Chceme
dávat dostatek prostoru rozvíjení silných
stránek každého žáka a zároveň stálému
posilování těch slabších. Většinu předmětů
učíme v rámci jedné třídy v několika úrovních a tak je možné, aby zde v jeden moment byli žáci probírající standardní látku,
další rozšířenou a jiní přizpůsobenou.
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JK: „Žáček“ může být nadaný v matematice a probírá rozšířené učivo, někdy téměř
i o ročník výše. Zároveň má však potíže
s dyslexií a tím i s češtinou, kde by byl vůči
standardnímu rozsahu pozadu, a učivo má
tak přizpůsobené. Vše podstatné nakonec
zvládne, aniž by měl pocit nezdaru či nedostatečnosti, že neměl takové tempo jako
ostatní, a zároveň v matematice nezakrní
a jde dál v náročnosti úkolů. Pro učitele je
to velmi náročné, ovšem u dětí se to jednoznačně vyplácí. Žádné není „trojkař“. Každé
má šanci rozvíjet to, co mu jde.

Tuším, že organizace výuky u vás
není úplně obvyklá…
JK: Na první pohled naše škola rozhodně
vypadá jinak, zároveň však má mnohé prvky obdobné jako na jiných školách. Obecně se snažíme, aby běžné hodiny byly co
nejpestřejší. Děti rozhodně nesedí celý čas

v lavici, byť samozřejmě i to má své místo.
Také ona tříúrovňová výuka (škola ušitá na
míru) pochopitelně ovlivňuje průběh hodin. Děti často pracují ve skupinách, leckdy
si mohou zvolit činnost, která jim nejlépe
vyhovuje. K běžnému školnímu životu také
patří mnoho mimořádných aktivit ve škole i mimo ni. Odlišujeme se i tím, že v naší
škole neužíváme klasické známky, ale slovní hodnocení a různá procenta. Rodiče
i žáci tak mají mnohem lepší a detailnější
přehled o tom, co a jak se žákům daří.
DD: Pravděpodobně nejneobvyklejším prvkem je příběh, v jehož rámci se koná výuka
na prvním stupni. Žáci jsou námořníci, kteří cestují po světě, a v rámci své cesty objevují mnoho poznatků, které jsou zakomponovány do výuky jednotlivých předmětů.
Aktuálně naše výprava doputovala k Jižnímu pólu, kde pomohla zachránit vědeckou
expedici a za odměnu získala poklad, jehož
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součástí byly pololetní vysvědčení – skutečně rozdávaná v mrazivém počasí uprostřed přírody po zdolání náročných úkolů.
Výuku tak propojujeme se zážitky.

Vaše škola je známá neformálním
vztahem mezi učitelem a žákem, přátelským prostředím. Nekoliduje to se
snahou o studijní výsledky?
DD: Naopak. V neformálnějším prostředí
se děti nebojí udělat chybu, tím mohou být
zvídavější, aktivnější. Jejich iniciativa je vítána a podporována a oni cítí, že není ostuda se splést či něco nevědět. Tak jsou sebevědomější a cílevědomější. Zároveň vytváří
neformální vztahy s učiteli bližší vzájemné
vztahy, děti mají k učitelům přirozenější
přístup, který roste v důvěru i pro případná osobní řešení. Navíc se tak s dospělými
učí komunikovat. Napříč ročníky je běžné,
že děti sedí s kantory u oběda a povídají si.
Žáci prvního stupně navíc učitele oslovují
„teto“ či „strejdo“ spolu s křestním jménem, na druhém stupni pak „pane učiteli“
s křestním jménem. Stejně tak i my děti zásadně neoslovujeme příjmeními.
JK: Co se studijních výsledků týče, tak nejen že v ničem nezaostáváme, ale dovoluji si tvrdit, že náš přístup dětem pomáhá dosahovat výsledků mnohem lepších.
V posledních letech naši žáci sbírají úspěchy v matematických soutěžích, kde jsme
předčili jiné základní školy a poměřovali
se s víceletými gymnázii. Naši deváťáci se
pravidelně bez problémů dostávají na školy, které si vybrali, včetně prestižních gymnázií. Úspěšně také prochází přijímacími
zkouškami na SŠ, absolventi míří na mnohé
vysoké školy, a to včetně Univerzity Karlovy. Naši žáci jsou zvyklí se nejen učit, ale
také vyhledávat fakta, nacházet souvislosti. Umí prezentovat své poznatky i názory,
a tím jsou mnohdy připravenější.

Možná banální otázka: jak ve vaší
škole vypadá běžný den?
JK: Na prvním stupni se děti sejdou v 8 hodin, kdy začíná společné ráno. Vždy je čeká
speciální krátký program, často se týká oné
plavby, kterou spolu naši žáci–námořníci prožívají. Navštěvují je fiktivní postavy
z příběhů (domorodci, králové…), někdy si
zazpívají a pak se rozejdou do svých tříd.
Hojně využíváme asistenty pedagogů, abychom se mohli dětem co nejosobněji věnovat. Přestávky tráví žáci jak ve třídách, tak
spolu na chodbách. Stejně tak výuka probíhá v různých prostorách po škole, nejen
ve třídách, byť tam nejčastěji. Obědy se podávají v jídelničce hned naproti třídám. Na
vyučování navazuje spousta kroužků, které
se odehrávají v prostorách školy.

Na snímku ředitelka ZŠ Sion Jana Kočnarová a Denis Doksanský s dětmi.

DD: Obědy pochází z naší vlastní kuchyně,
a tak máme jistotu, že jsou jen z čerstvých
a kvalitních potravin, z žádných polotovarů. Jídla navíc vypadají atraktivně a výborně
chutnají. Výběrem, kvalitou i designem jídel se dost zabýváme. Většinu obědů svého
dětství jí děti u nás, a tak nám velmi záleží
na tom, aby to stálo za to a ani náznakem
se to nepodobalo univerzální školní stravě
našeho mládí.

Co je tím hlavním rozdílem mezi ZŠ
Sion a takzvaně normálními školami?
DD: Celkové pojetí výuky, školního života a přístupu k dětem. Neformální rodinná atmosféra. Přirozená komunikace mezi
dětmi a dospělými, školní prostředí. Třídy
jsou barevné a pestré, připomínají lodní
paluby. Dbáme na to, abychom ke každému žákovi přistupovali jako k jedinečné
osobnosti, a školu vnímáme jako prostředí
a prostor, kde se má maximálně rozvinout,
nikoliv pouze plnit školní povinnosti. Velmi
důležité jsou pro nás vztahy a spolu s tím
hodnoty, které předáváme. Každý žák by se
měl u nás cítit v bezpečí, a když je třeba, tak
se dovolá spravedlnosti. Měl by vnímat, že
ho zde máme rádi a podporujeme ho, aby
dosáhl všeho pozitivního, po čem touží.

Blíží se zápisy. Proč bych se jako rodič měl rozhodnout pro Základní
školu Sion?
DD: Velmi směle a trochu v nadsázce - protože jsme nejlepší nebo alespoň jedni z nejlepších. Teď vážněji: ZŠ Sion je rozhodně
volbou pro ty, kteří chtějí, aby jejich děti nechodily do chladného, neosobního školního
prostředí, a také pro ty, kteří se vzděláním
svých dětí zabývají a záleží jim na tom, kde
jejich děti stráví většinu svého dětství. Myslím, že za 14 let existence jsme prokázali,
že nejsme naivní snílci, ale o našem pojetí

školy máme jasnou představu, jsou za námi
viditelné výsledky a hlavně děti, které zde
prožily hezká školní léta.
JK: ZŠ Sion je jedna z nejlepších cest, jak
svému dítku umožnit prožít hezké dětství
ve škole, kde se bude cítit dobře a přitom
se toho spoustu naučí. Navíc bude vyrůstat
v bezpečném a přátelském prostředí, kde
cítí, že ho učitelé mají rádi a záleží jim na
něm. V prostředí, kde se každý dovolá spravedlnosti a nemusí se obávat vztahů s učiteli
ani spolužáky. Také stráví devět let života ve
škole, kde jsou rodiče bráni jako partneři.
Intenzivně a otevřeně s nimi o jejich dětech
komunikujeme avšak s respektem, že hlavní
odpovědnost nesou právě oni.
Emil Stelinger

ZŠ Sion úzce spolupracuje
s DDM Nová Generace
„Vzhledem k tomu, že ZŠ Sion úzce
spolupracuje s DDM Nová generace, jehož kroužky a aktivity probíhají
přímo v prostorách ZŠ, tak je nabídka
velmi široká. Aktuálně nabízí přes 50
různorodých aktivit, které navštěvuje
zhruba 400 dětí. Patří mezi ně například keramika, vaření, sportovní hry,
hudební kroužky, technické kroužky nebo historicko-turistický kroužek,“ říká Jana Kočnarová. „Kroužky
v rámci našeho DDM NG jsou otevřené všem dětem z celého města.
Spolupracujeme také s florbalovým
klubem Hradečtí Lvi - FBC Sion, který
sdružuje družstva od přípravek po juniory. Nejmenší školáci mají tréninky
bezprostředně po vyučování v sousedící tělocvičně, což rodičům šetří síly
i čas,“ doplňuje Denis Doksanský.
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Když mlsat,
tak v YOBARu!
Hříšně rádi mlsáte zmrzlinu a posléze si vyčítáte, kolik jste spořádali cukru a tuku?
Máme pro vás tip na skvělou alternativu, která chutná možná ještě líp a navíc je
zdraví prospěšná!

Stačí vybrat příchuť, vzít za páku a točit,
točit, točit… dokud nebudete mít dost!
Místo přeslazené a tučné zmrzliny vám ale
do kelímku proudí chladivý a lahodný jogurt plný vápníku, vitamínů a živých kultur –
takzvaný „mražený jogurt“ neboli frozen
yogurt. V YOBARU v hradeckém Auparku
mají na výběr hned z několika příchutí.
Stálicemi je natur, tedy přírodní, jahodová
a čokoládová. „Není to žádná sušená směs,
která by se zpětně nějak míchala či dotvářela. Vyrábíme si ho přímo zde sami a z 80%
jde o živý jogurt,“ přibližuje provozní manažerka YOBARU v Hradci Králové Diana
Mazániková.
YOBAR funguje jako samoobsluha, to znamená, že jak si svůj frozen yogurt připravíte, takový ho budete mít. Zabere to pár mi-

nut a fantazii se meze nekladou. „Nemáme
žádné dávkovače, takže není problém dát si
od každé příchutě trošku a ochutnat tak třeba všechny najednou. V jejich nabídce hraje
roli také sezónnost, například před Vánocemi jsme měli k dispozici příchuť pečených
kaštanů či skořici. Je to hodně pestré,“ pokračuje Diana Mazániková.

nebo svačinu. Pokud si například natočíte
přírodní jogurt a přidáte čerstvé ovoce, dostanete hodnotný a zdravý pokrm, který vás
zasytí,“ doplňuje za YOBAR Diana Mazániková, pro níž je ideální varianta kombinací bílého jogurtu s kousky ananasu a kiwi,
posypanou vlašskými ořechy, a to vše zalité
horkými borůvkami.

Poté, co si natočíte libovolný mix jogurtových příchutí do kelímku, přesunete se
k pultu s posypky, kde si můžete vybrat
z obrovského množství různých sladkých
vylepšení, jako jsou například Oreo sušenky, čokoládové tyčinky, teplé ovoce, čerstvé ovoce, teplá či studená čokoláda nebo
karamel. „Jde o mnohem racionálnější mlsání, a to hlavně pro děti. U dospělých může
frozen yogurt suplovat vydatnou snídani

Místní pobočka v Auparku v Hradci Králové
je prozatím jediná v celých východních Čechách, na dalším mraženém jogurtu si pochutnáte až v Praze. Tak popadněte své ratolesti a nechte je vzít v YOBARU „za páku“,
zdravé osvěžení už čeká. Vy si jako doplněk
můžete pochutnat na sladkém muffinu,
voňavé kávě nebo moštu od lokálního dodavatele.
Michaela Zumrová
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Vždy jste si přáli mít nad postelí bustu jelena?
Vaše srdce volá po severském stylu bydlení! Světlé
barvy, čisté linie, minimalismus a přírodní materiály – tím vším si srdce designérů získal takzvaný
skandinávský styl. Bílé stěny i nábytek připomínají
zasněžené severské pláně a jednoduchý přístup
k životu. Skandinávský styl však nemusí být jen
strohý. Jednoduché vzory, kožešiny a dekorace
ze dřeva, skla a kamene dodají hřejivou atmosféru
v zimě a v létě nechají prostor volně dýchat. Skvěle
se proto hodí i do menších bytů, které potřebují
opticky zvětšit.
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Mráz

Hobby

Oheň

Fascinace průmyslovými budovami, železnicí
a masivním dřevem již léta inspiruje k industriálnímu bydlení. I do české kotliny se tento
zejména v USA populární styl pomalu dostává.
Loftové byty si o vybavení v průmyslovém stylu přímo říkají, přesto však nemusíte žít v bývalé továrně, aby se vám stolek z dílenského
vozíku vyjímal v obývacím pokoji. Prostorný
nábytek ze železa a dřeva není pro každého.
Jistotou však je, že vydrží – tento nábytek
bude pravděpodobně sloužit i vašim pravnoučatům stejně dobře jako vám.

55

Dáme si
do bytu…
Nechce se vám renovovat celý byt, ale už vás začíná trochu nudit?
Zjistili jsme, co aktuálně frčí u bytových designérů, abyste své
„hnízdečko“ mohli doplnit zaručeně trendy kousky.
56
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pro rozličnost tvarů a barev. Wow efekt
zaručen!

Drahé kovy
Že zlaté a stříbrné dekorace patří jenom
k vánočním svátkům? To už dávno neplatí.
Obklopte se luxusem a vyzdobte svůj byt
metalickými doplňky. Nemusí jít o celé lustry jako u arabských šejků. Lesklý kovový
efekt najdete i na rafinovanějších místech,
jako jsou polštáře, či svícny.

Tabule
Dodnes se vám zdají noční můry o tom,
jak stojíte před školní tabulí? Věřte nám,
že jakmile si tabuli pořídíte domů, budete
před ní stát s radostí – ať budete psát vzkaz
manželovi nebo si zapisovat svoje myšlenky. Pokud máte doma kreativní děti, můžete jim do pokoje pořídit celou kreslící zeď.
Barbora Staníčková

Geometrie
Symetrie lahodí lidskému oku. Zajímavým
a praktickým převtělením rýsovacího sešitu jsou geometrické nástěnné police. Je libo
trojúhelník nebo snad šestiúhelník? Stejně
skvěle vypadají jako solitér i ve shlucích.

Žárovky
Rozsvícení interiéru žárovkou nabývá zcela
nového rozměru. Ikonický tvar inspiroval
mnoho designérů a šikovných rukou k netradičnímu využití žárovky jako květináče
či vázy. Nemusíte nic tvořit, tyto „vykuchané“ žárovky se dají koupit, některé dokonce
se závěsnými očky. Jen pozor na vítr, aby se
vám zavěšené žárovky nepotloukly.

Živý obraz
Ať je vám líto, že zahradu nemáte, nebo naopak na zahradě potřebujete nový nápad,
živá zeď či obraz by neměla chybět na vašem seznamu vylepšení domova. Nejvhodnějšími rostlinami, zejména v bytě, jsou sukulenty nejen pro svou odolnost, ale také

inzerce
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Sen každého
milovníka aut
V OlfinCaru v Hradci Králové to zkrátka žije. Kromě nejnovějšího modelu
Škoda Kodiaq zde na vás čeká řada dalších osobitých vozů.

Začátek roku je nejlepší období pro změnu.
Co třeba nové auto? A tak jsem se vydala
na lov. Mezi nablýskanými Volkswageny
a Škodovkami v OlfinCaru jsem si připadala jako dítě v cukrárně. Na mé neskromné
přání mne přišel provést majitel společnosti Viktor Kuhn. Při společné projížďce
v novém Tiguanu jsme zvládli probrat nejen vše, co auto umí, ale hlavně život firmy.
Auta mám prostě ráda už od mala. Čím
větší, tím lepší! Mé kroky tedy vedly ihned
k modrému SUV. Bylo mi líto, že v dobu, kdy
jsem autosalon navštívila, Škoda Kodiaq
ještě nebyla k dispozici. „Kolem Kodiaqu je
obrovský rozruch. Spousta jich je prodaných
v předprodeji a další jsou rezervované. Ale
nebojte, celý rok bude novinek dost! Prakticky každý měsíc nás čeká nový model,“ směje
se Kuhn.
Vyjíždíme na okruh a přichází technická
osvěta – výkon, pohon, převodovka. „Jaký
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má vůbec ‚výkon‘ OlfinCar?“ ptám se svého průvodce. „Když jsme v Hradci začínali,
prodalo se tu 140 aut. V roce 2016 jsme prodali 1400 osobních Volkswagenů, 550 Škodovek, 550 ojetých vozů a 130 užitkových vozů.
Když připočteme i pobočku v Trutnově, jsme
na 3779 vozech,“ odzbrojil mě Kuhn.
Snažím se představit kolonu, kterou by
tenhle počet aut vytvořil. Otázka je jasná:
„Kdo, proboha, všechna ta auta kupuje?“
„Mnoho firem u nás nakupuje a potom i servisuje celé vozové parky a nejsou to jenom
firmy z kraje, jezdí k nám klienti i z Prahy,“
vysvětluje majitel. Nutno dodat, že OlfinCar je na světě už 22 let a pobočka v Hradci
Králové letos slaví kulatiny. Vypadá to, že
desetileté dítě dělá rodičům samou radost.
„Dá se ve vašem případě ještě vůbec někam
růst?“ ptám se bez ostychu. „V Hradci to už
moc nejde. V minulém roce jsme koupili are-

ál v Choustníkově Hradišti. Tam budujeme
nejmodernější a největší středisko ojetých
vozů Škoda a Volkswagen v Čechách. Připravujeme vlastní autosalon, myčku a také
středisko půjčovny aut,“ říká. Vynalézavost
tu tedy opravdu nechybí.
Pokud se v létě chystáte na road trip, můžete si tu zapůjčit devítimístný Volkswagen
Caravelle. Když se budete stěhovat, jsou
k dispozici i všemožné dodávky. Koneckonců nabídku můžete zkontrolovat na webových stránkách.
Zajíždíme zpátky na parkoviště před autosalonem a je čas se s autem i milou společností rozloučit. Jízda to byla vážně pěkná,
ale pro klid duše potřebuji ještě vyzkoušet
ten zázrak z Kvasin. Poděkuji panu Kuhnovi
za odborné rady, ale neloučíme se na dlouho. Na toho Kodiaqa za pár týdnů přijdu!
Barbora Staníčková

OlﬁnCar
operativní
leasing

Nabídka platí do 31. 3. 2017. Měsíční splátka 5 900 Kč se vztahuje na model Volkswagen Tiguan Comfortline 1,4 TSI 110 kW.
Kombinovaná spotřeba a emise CO modelu Tiguan: 4,7-7,4l/100 km; 123 - 170 g/km. Nabídka je omezena nájezdem 10 000 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.
2

Volkswagen Tiguan Comfortline
již za 5 900 Kč měsíčně.
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Den s Radiem
Černá Hora
Většina Východočechů s jejich hlasy vstává, pracuje, tráví volný čas a dost možná
i chodí spát. Jaké jsou ale hlavní moderátorské tváře regionální rozhlasové jedničky
Černá Hora „naživo“ a jak tvoří pro posluchače svoje vysílání?
hodovější. Lidé už dorazili do práce a tomu
se přizpůsobuje jak počet vstupů, kterých je
méně, tak témata, o kterých mluvím,“ popi-

Michal Komárek

06-09 ranní jam
s Michalem Komárkem
„Hlavní je se dostatečně probudit, abych
si za mikrofonem teprve nerozlepoval oči.
Když mám s posluchači vstávat a zpříjemňovat jim ráno, nemůžu u toho zívat,“ říká
se smíchem zkušený rozhlasový moderátor Michal Komárek, jehož hlas startuje
ve všední dny živé vysílání Černé Hory. To
je tradičně svižné a plné zpráv mimo jiné
také o dopravě a počasí. „Snažíme se posluchačům dát co nejvíc informací, které ráno,
když vstávají a posléze jedou do práce, potřebují. Oproti jiným vysílacím časům mám
taky více vstupů, co dvacet minut mě navíc
doplňuje zprávařka s čerstvými informacemi,“ dodává Michal Komárek. Na vysílání se
připravuje den předem, dávno pryč jsou
však doby, kdy si jednotlivé vstupy sepiso60

val slovo od slova. „Když jsem měl poprvé
vysílat Ranní Jam, tak jsem v rádiu seděl od
dvou od rána a psal si každý vstup, co kdy
přesně budu říkat. Dopadlo to samozřejmě
příšerně, odcházel jsem zničený a i známí
mi říkali, že to nestálo za nic. Příprava je
sice důležitá, ale mnohem podstatnější je
podle mě vnímat věci a události, které se
kolem vás dějí a dlouhodobě sledovat jejich
vývoj. Nemůžete jít do éteru s tím, že chcete
o něčem mluvit, ale vlastně si to ještě potřebujete dozjistit. To neexistuje.“

suje svůj vysílací čas zpěvák a moderátor
Honza Řičař. „Snažím se s posluchači soucítit a být empatický v tom smyslu, že jim
v deset dopoledne nevykládám, kam můžou
večer zajít na koncert, protože ten večer je
pro ně v tu dobu ještě sakra daleko,“ říká se
smíchem. Na Černé Hoře se také hodně
věnuje sociálním sítím, spravuje Facebook
a Instagram rádia. „Sociální média mě hodně baví, líbí se mi, když lidi reagují, komentují, sdílí svoje fotky a zážitky. Navíc pro nás
moderátory je to velká studnice inspirace.
Vkládáme tam i různé fórky pro odlehčení,
přece jenom vysíláme pro lidi a nejsme Radiožurnál, abychom řešili jen celorepublikové kauzy.“ A co pro Honzu znamená práce
v rádiu? „Pro mě to není práce, ale velká
radost, koníček. Vždycky, když se mě někdo
zeptá, kdy jdu do práce, odpovídám, že nejdu
do práce, ale vysílat.“

09-13 Dopoledne na
Černé Hoře s Honzou
Řičařem
„Dopolední drive (kontinuální kontaktní
vysílání, pozn. redakce) je oproti ránu po-

Honza Řičař
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13-17 Odpoledne na
Černé Hoře s Romanem
Strakou
„Odpoledne je akčnější a interaktivnější.
Snažím se, aby byl můj drive hodně energický, abych posluchačům odpoledne opravdu
zpříjemnil a předal jim co nejvíc pozitivní
energie. Věnuji se hodně muzice a mluvím
o věcech, které se dějí nejen v našem regionu, ale i ve světě. Je to skutečně hodně
pestré,“ říká o svém čtyřhodinovém vysílání nejmladší z moderátorů, teprve devatenáctiletý Roman Straka. „V celou jsou
klasicky zprávy a dopravní servis, jinak je
ale servisního zpravodajství méně. Soustředím se na menší soutěže, Facebook, snažím
se posluchače maximálně zapojit. Hrajeme taky spousty hudebních novinek, které
jsou většinou energické a dají se tak v odpoledním vysílání krásně využít,“ doplňuje
moderátorský benjamínek Roman Straka.
Poslední dobou mu navíc učarovala práce
s videem, a tak pro rádio točí a stříhá různé
videospoty. „Hodně mě to baví, nejsem sice
profík, ale tím, že jsem se v tom našel, tak se
snažím učit a pořád zlepšovat.“

Lucie Eisenreichová

podobně. Naše celodenní vysílání jde s lidmi,
každý vysílací čas se jim snažíme trefit do
aktuálního rozpoložení na základě aktivity,
které se zrovna většinově věnují,“ podotýká
Lucie Eisenreichová, jejíž hlas slyší posluchači v éteru jako poslední. Vysílání jako
takové však pochopitelně nekončí. „Když se
pak v devět loučím, snažím se lidem nedávat
příliš najevo, že končíme nebo že by snad už
měli jít spát. Spíš se je snažím nalákat na
Ranní Jam Michala Komárka, prozradit, co
je čeká a nemine. Popřípadě ještě navrhuji,
co s načatým večerem, kam se dá v regionu
vyrazit a co se kde zrovna děje.“

ZA ZPRAVODAJSTVí
Katka Malá

Roman Straka

17-21 Odpoledne a večer
na Černé Hoře s Lucií
Eisenreichovou

„Ranní zprávy jsou svižnější, dělají se v celou i v půl a ve 20. a 40. minutě přidáváme
ještě zprávy o počasí, takže je to poměrně
cvrkot. Po deváté hodině postupně zvolňujeme, ale stále sledujeme a aktualizujeme
zprávy z rána, abychom posluchačům na-

bídli informačně opravdu to nejvíc, co lze,“
říká o své roli zprávařky Katka Malá. Novinky a zajímavé informace vyhledává podle
svých slov přímo u zdroje. „Není to tak, že
bychom s kolegyní sedly k počítači a prošly,
co psali na jakém serveru. Informace si získáváme samy, jsme v kontaktu s tiskovými
mluvčími z celého regionu. Od úřadů přes
záchranné složky až třeba po královédvorskou zoo,“ přibližuje Katka Malá a dodává,
že někdy by si v éteru ráda udělala legraci,
což u zpráv ale dost dobře nejde. „V tomhle
moderátorům s kolegyní trošičku závidíme. Když se například přeřeknou, udělají si
z toho legraci, my se ale musíme ihned opravit a snažit se nedat nic najevo, aby zprávy
neztratily na serióznosti. Když jsem začínala, povedlo se mi v tomto ohledu jedno velké
fauxpas. Z Martiny Sáblíkové jsem udělala
krasobruslařku a dodala, že se jí podařilo
udolat trať dlouhou 5 tisíc kilometrů. Zkuste
se po takovém přešlapu nerozesmát!“
Michaela Zumrová

Katka Malá

„Odpoledne a večer se tempo tak trošku zpomaluje. Když v pět začínám, posluchači většinou jedou domů z práce, mají toho po celém
dni dost, a tak se jim snažím nabídnout nějaké odreagování. Témata vstupů zaměřuji
na relax a zábavu - zkrátka, aby na chvíli
zapomněli na všechny starosti a pracovní
povinnosti. I muzika se mění, songy jsou pomalejší, klidnější,“ říká o závěrečném živém
vysílání Černé Hory jeho moderátorka Lucie Eisenreichová. „Když startuji svůj drive,
tak se snažím dát lidem ještě nějaký tip, kam
můžou vyrazit, co třeba dávají v kině, a tak
61

Hvězdná setkání
ve Futuru
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Milovníci českých filmů, příznivci zahraničních kasovních trháků, rodiče s dětmi, teenageři i cinefilové všeho druhu mají v Obchodním centru Futurum v Hradci Králové
dveře otevřené. Jediné multikino v Královéhradeckém kraji a vůbec první CineStar v České republice se totiž nachází
právě zde. Každý čtvrtek nabízí aktuální
premiéry, příležitostně tematické večery
pro dámy či pány s doprovodným programem, nechybí nedělní pásma pro dětské
diváky.

Březen, do kina vlezem…
A že je na co se těšit! V průběhu března
do kinosálů v Obchodním centru Futurum
vtrhne bezmála třicet žhavých filmových
novinek. Například dlouho očekávaný snímek Masaryk, životopisné drama o Janu
Masarykovi s Karlem Rodenem v hlavní roli.
Malé i velké diváky jistě potěší filmová
adaptace pohádkového příběhu Kráska
a zvíře, kde ústřední postavu krásné Belle
ztvárnila známá Emma Watsonová. Do zákulisí americké NASA a studené války mezi
Spojenými státy americkými a Sovětským

Nákupy

svazem o vyslání prvního člověka do vesmíru nahlédne film Skrytá čísla. Dobrodružným povahám přijde vhod výpravný
příběh Kong: Ostrov lebek.

…zadarmo!
Od března chystá Obchodní centrum Futurum ve spolupráci s multikinem CineStar speciální kampaň. Každý, kdo nakoupí v jednom z obchodů centra (vyjma hypermarketu Tesco) nad 500 korun, získá od hostesek voucher na
1 vstupenku zdarma. Při předložení účtenky nad 1 000 korun zájemce získá nárok na
2 vstupenky do multikina grátis. Připraveny
jsou tisíce volných lístků pro filmové nadšence všech věkových kategorií a program
kina vypadá velice slibně.

Pohodlí i skvělý prožitek
V multikině CineStar se návštěvníci mohou
těšit na komfortní sedačky i bezchybné
ozvučení. Místní kinosály jsou vybaveny
nejmodernější promítací technikou s dokonalým zvukem Dolby Digital a Dolby

Surround 7.1. Vybrané sály disponují i 3D
technologií, což ocení zejména nejmenší
diváci a rovněž příznivci realistického prožitku. A občerstvení? Přesně takové, jaké
potřebujete k relaxu u vybraného filmového hitu.

Jak se k nám dostanete?
Jednou z výhod Obchodního centra Futurum je jeho snadná dostupnost – nachází
se na jednom z hlavních průtahů Hradcem Králové, a to na ulici Brněnská. Autem komfortně zaparkujete v parkovacím
domě, který v listopadu loňského roku prošel výraznými renovacemi. Rozšířen byl například vjezd i výjezd. Nové dopravní značení, včetně ukazatelů volných míst, navíc
zlehčuje orientaci. Svůj vůz tak zaparkujete
maximálně pohodlně a zdarma. Využít lze
i MHD linky číslo 1 a 2. Zastávka se nachází
na dohled centra v docházkové vzdálenosti
dvou minut.
(red)

inzerce

je
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je čas
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na kino
zdarma
zdarma
za
za nákup
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lístek
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Bez toho není jaro!
Ochutnat něco nového, začít sportovat, najít si čas na sebe nebo si udělat radost.
Jaro nabízí spoustu příležitostí, jak si ho užít.

SANTINI - dres TDU
Glenelg RE94075

Běžecké hodinky Garmin
Forerunner 35 Optic
Green
Forerunner 35 patří do nové generace GPS
hodinek, které mají minimální rozměry, nízkou hmotnost a měkký, přizpůsobivý řemínek. Oproti větším GPS sporttesterům jsou
proto vhodné i pro ženy nebo sportovce
s menším zápěstím. Forerunner 35 nabízí
velmi slušnou funkční výbavu.
V obchodech a e-shopech,
cca 5 490 Kč

Běžecká obuv Nike
LunarEpic Low Flyknit 2
Oblečení zrozené z vášně pro cyklistiku s tradicí již od roku 1965. Inovativní
technologie a design inspirovaný závoděním. Navíc obléknete dresy po vzoru
italské módy!
Bikero, www.bikero.cz
2 460 Kč

pánské Triko Pandemic
Need more coffee
Pro všechny milovníky kofeinového dopingu
je tu Original Pandemic® triko s působivým
potiskem. Je vyrobeno ze 100% bavlny, pevné, ale zároveň lehké a perfektně sedí na těle.
S trikem z Pandemicu v davu rozhodně nezapadnete.
Pandemic, www.pandemic.cz
499 Kč
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Běh už nikdy nebude stejný v této dámské
obuvi Nike LunarEpic Low Flyknit 2, která představuje již svou druhou verzi běžeckých bot. Jedná se o revoluční nízko-profiovou obuv, která poskytuje pohodlí
a komfort po celou dobu běhu.
V obchodech a e-shopech,
cca 4 290 Kč

VITALAND Yucca (90 TOB.)

Celoodpružené horské elektrokolo KTM Macina
Lycan 27,5 CX5 11
Nejnovější trend v pohybu po silnici, nezpevněných cestách i v těžkém terénu. Velmi
lehká konstrukce hliníkového 3x zeslabovaného rámu elektrokola, výkonné odpružení
a spolehlivé brzdy. Hmotnost pouze 20,2 kg. Silný motor BOSCH PERFORMANCE CX
o výkonu 250 W s krouticím momentem 75 Nm.
KTM Trojan, elektrokola.ktm-trojan.cz
94 990 Kč

Rostlina Yucca působí na lidský organismus různými způsoby, jejím hlavním
přínosem jsou však detoxikační účinky,
to znamená, že tělo zbavuje jedovatých
látek. Zároveň tak přispívá k dokonalejšímu vstřebávání potřebných živin, zlepšuje trávení, posiluje a reguluje vylučovací procesy.
Vitaland, www.vitaland.cz
319 Kč

Anti-agingová maska
Starskin

KABELKA ELEGA - Dana M
No 3
Krásná a praktická kožená kabelka přes
rameno je důležitou součástí šatníku každé ženy. Pokud je ještě k tomu vyrobena v Třebechovicích pod Orebem, je to
doslova kabelkový jackpot. Po té dlouhé
zimě si novou kabelku přeci zasloužíte.
TopStyl boutique, www.topstyl.cz
6 350 Kč

Mrazy daly naší pleti zabrat, a tak je na
čase ji trochu rozmazlit. Jednorázová
celulózová maska znamená jednoduché
a elegantní řešení bez námahy a strachu, že budete mít celou koupelnu zašpiněnou od tekuté masky.
Douglas, www.douglas.cz
269 Kč

Vinné želé Víno Hruška
Chcete překvapit návštěvu něčím, co určitě
ještě nikdy neměli? Vyzkoušejte vinné želé,
které je dostupné hned v několika variantách – chilli, hrozen či mandle. Podávat jej
můžete s pečivem, ale skvělě se hodí i jako dip
k sýru, tyčinkám nebo krekrům.
Vinotéka u Mazlíka, www.vinotekaumazlika.cz
74 Kč
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Jaroslav

Julie Svěcení:

Mistři houslí
před objektivem

Jadran Šetlík
renomovaný umělecký
fotograf

Při tvorbě svých rozsáhlých fotografických projektů a cyklů, kterým se věnuji
už dvacet let, jsem poznal a zažil mnoho
zajímavých a jedinečných osobností, které
se ocitly před mojí kamerou. Skvělý hou66

slista – virtuos Jaroslav Svěcený je mezi
všemi však osobností pro mne zcela výjimečnou. Stal se mým nejbližším přítelem
a kamarádem, s nímž mě pojí společná láska k umění, hudbě a smysluplným kulturním a společenským událostem, které už
po léta spolu promýšlíme a připravujeme
na různých místech naší země i v zahraničí. Za všechny bych jmenoval originální
Galavečery portrétů a houslí, které vždy
vzbudily velký zájem a velmi dobrý ohlas

posluchačů. To, že jsme se potkali a našli,
nás vzájemně neustále obohacuje.

Mistr originálních
a odvážných projektů
Tento přívlastek Jaroslavovi sedí i sluší.
Natočil přes čtyřicet CD a jeho neúnavná kreativita a nápaditost přináší neustále
nové a odvážné projekty. Například Smi-
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Jaroslav Svěcený
•

Narodil se roku 1960 v Hradci
Králové a vyrůstal zde do 15 let.

•

Věhlasný houslový virtuóz,
znalec historických houslí
a jejich stavby.

•

Mimo vážné hudby je také
milovníkem historie, obzvlášť
období druhé světové války.

•

S manželkou Monikou,
klavíristkou, má dvě dcery –
starší Michaelu a mladší Julii.

řické svátky hudby – dnes prestižní a tradiční velikonoční hudební festival, jehož
se stal spoluzakladatelem před čtrnácti
lety. Mezi dalšími jsou Vivaldianno – hold
velkému mistru Vivaldimu a barokní hudbě v O2 aréně. Je zapáleným popularizátorem houslové hudby v televizi, rozhlase
i na koncertních pódiích. Jako znalec historie a vzácných starých houslí nedozírné
ceny – na mnohé z nich si také zahrál – je
i autorem publikace o historických nástrojích. Pouští se i do spolupráce s interprety
různých žánrů – známé je například propojení etnické a klasické hudby se skupinou
Cigánski diabli.

Mona Lisa s houslemi
Za dlouhá léta naší spolupráce s Jaroslavem
najednou – kde se vzala, tu se vzala – dospěla jeho malá dcerka Julinka v krásnou
a nesmírně talenovanou Julii, která v šestnácti letech natočila své první CD. A další

Julie Svěcená
•

Narodila se roku 1994, na
housle začala hrát už ve
čtyřech letech, první koncert
odehrála o pouhý rok později.

•

V roce 2010 vyhrála
mezinárodní rozhlasovou
soutěž Concertino Praga
v kategorii sólové housle.

•

Úspěšně koncertuje na
domácích i světových pódiích,
spolupracuje například
i s London Symphony
Orchestra nebo Symfonickým
orchestrem Českého rozhlasu.

úspěchy, jejichž jsem od té doby pozorným
svědkem, následovaly. Julie s houslemi
v rukou se pro mne stala fascinujícím a neustále inspirujícím zjevením, ať vystupovala
na Pražském jaru nebo jsme společně stylizovali její portrét u mě v ateliéru. Ten nejnovější jsem nazval Mona Lisa s houslemi.
Její mládí, svěžest, ženskost, ale i nasazení, výraz, hluboký prožitek hudby ji ve
dvaadvaceti letech předurčují k hvězdné
kariéře. A jak na její úspěchy nahlíží otec
Jaroslav? Tvrdí, že má co dělat, aby s ní držel krok. A s upřímností i hrdostí zároveň
říká: „Jde hodně dopředu a za čas bude lepší
než já…“
Jadran Šetlík

67

Kuks:
Místo, které znovu
našlo samo sebe
Když se v roce 2015 po dlouhé rekonstrukci otevřel areál barokního
Hospitálu Kuks, nenechalo si to ujít 140 tisíc návštěvníků. Také
v loňském roce padla stotisícová hranice v počtu těch, kteří zavítali
do malebného údolí Labe nedaleko Dvora Králové, aby obdivovali
znovuzrození barokního klenotu.

Na Kuksu však vědí, že jen zdařilá rekonstrukce památky nebude na věky zárukou
návštěvnické přízně, a proto se celý projekt
rekonstrukce už od počátku nezaměřoval
jen na monumentální stavbu hospitálu,
ale i na další místa v obci. K novému životu se tak probudilo celé nábřeží Labe, kde
vznikly dosud chybějící prvky návštěvnické
infrastruktury. V historické Jeschkeho vile
se nově nachází informační centrum s prodejnou suvenýrů a také dva apartmány,
které si lze celoročně pronajmout ke kratším i delším pobytům. Někdejší hostinec,
který nedokázal kapacitně ani šíří služeb
pokrýt poptávku turistů, se proměnil ve
stylovou restauraci Baroque, doplněnou
o víceúčelový sál. Hned vedle vzniklo Rentzovo muzeum barokního tisku, přibyla parkovací místa, vycházkové trasy i nezbytné
turistické značení.
O přerod dříve ospalé vesničky v turistické lákadlo kraje se postarala obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks, jejíž
úloha však přestřižením pásky v roce 2015
neskončila. „Je pravda, že naše společnost
vznikla primárně proto, aby zajistila přípravu projektu rekonstrukce a jeho zdárnou realizaci, ale slavnostním otevřením to
vlastně teprve začalo. Na rekonstrukci byly
díky Královéhradeckému kraji k dispozici
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prostředky z evropských fondů a celá akce
i přes svůj rozsah a složitost proběhla celkem hladce. Před sebou máme ale úkol, který
je z našeho pohledu mnohem těžší: zajistit,
aby se sem turisté vraceli. Což není nic lehkého, protože poprvé se přijede podívat téměř každý, ale vrací se jen ten, kdo viděl, že
mu má místo znovu co nabídnout. To v našem případě znamená, že tu na turisty musí
čekat víc, než jen prohlídka hospitálu,“ přibližuje ředitel společnosti Martin Puš, co je
vlastně dnes, téměř dva roky po skončení
rekonstrukce, úlohou Revitalizace Kuks.

„Hlavně nespat na vavřínech. Možná to zní
jako klišé, ale musíme stále vylepšovat nabídku pro návštěvníky. I v barokním areálu

starém 300 let totiž turisté očekávají servis
21. století. Týká se to informačního centra,
ubytování i průvodcovských služeb,“ shrnuje
vedoucí informačního centra a PR manažer
Filip Košťál.
Další velký úkol spatřuje v novém projektu,
který bude Revitalizace Kuks zastřešovat.
Není jím nic menšího, než záchrana historicky cenného Braunova Betléma v Novém lese nedaleko Kuksu. Během tří let by
se k nepoznání měla změnit jak samotná
památka, která je nyní vlivem přírodních
jevů existenčně ohrožena, tak její okolí.
Vzniknout zde má objekt pro návštěvníky
s malou kavárnou, toaletami a občerstvením. „Nikdo se však nemusí bát, že u Braunova Betléma vyroste zábavní centrum. Jde
nám skutečně o velmi kultivovanou formu
návštěvnického zázemí a v první řadě o záchranu unikátního komplexu soch a reliéfů,“
vysvětluje Košťál a podotýká, že v současné
době se památka potýká s náporem turistů,
jejichž počet se po rekonstrukci hospitálu
skokově zvýšil. Na takové množství však
Braunův Betlém není připraven ať už proto, že v současné podobě místo nedokáže
pojmout tolik návštěvníků, nebo i vzhledem k negativním jevům, které s sebou
turismus nese. „Tady je třeba zmínit především chybějící odpadkové koše a toalety.
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Dále pak vidíme jako úkol vymezit, kam
až turisté mohou a kam už ne. Nejedná se
o to, že by se z Betléma měla stát památka
za sklem, ale musíme ho chránit,“ doplňuje Martin Puš. Upřesňuje, že jedním z cílů
revitalizace tedy není zvyšovat počet návštěvníků Betléma, ale naopak návštěvnost regulovat s cílem ochrany památky.
Garantem odborné stránky projektu jsou
přitom odborné kapacity z řad památkářů,
kteří pečlivě bdí nad každým plánovaným
krokem.
Letošní rok zatím na Kuksu přinesl novinky
v podobě komentovaných prohlídek s průvodci ať už po bylinkové zahradě nebo po
bývalých lázních. Další návštěvníky chce do
Kuksu přivést připravovaná úniková hra na
téma z místní historie. A jaké termíny byste
si měli zapsat do kalendáře, pokud nechcete letos v Kuksu nic promeškat? 22. dubna
proběhnou areálem účastníci běhu Zkus
maraton Kuks, 28. dubna oživí nádvoří hospitálu Zahradnické trhy a 30. dubna bude
Braunův Betlém patřit čarodějnickému reji.
Konec srpna přinese návrat do časů barokního divadla při festivalu Theatrum Kuks
a podobně vinobraní v sobotu 9. září připo-

mene zlatou éru kukských lázní, kdy teklo
víno proudem po zdejším schodišti. Sezónu
tradičně završují říjnové Svatohubertské
slavnosti a vánoční trhy.
Je to ale především datum 17. června, které
stojí za zapamatování. V ten den se Kuks
přenese do dob své největší slávy při barokní slavnosti Baroko naoko. Do údolí se
vrátí rej, jaký zde zažil naposledy hrabě
Špork. A ani ten zde nebude chybět. Živé

obrazy ze Šporkovy doby, divadlo a loutky, hudba a tanec, dobové atrakce pro
děti a na závěr celého dne večerní ohňová
show. Potkáte průvody urozených pánů,
komtes a dvorních dam, kejklíře, artisty
a hudebníky. Kuks obsadí císařská kavalerie. Uvidíte život ve vojenském ležení i turnaje na koních. A to nejlepší nakonec: výtěžek z barokní slavnosti přispěje na obnovu
Braunova Betléma.
Emil Stelinger

inzerce
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Procházka
salonem
republiky
Hradečáci hrdě nazývají své město salonem republiky
s odkazem na vysokou úroveň jeho architektury. Po
architektonických perlách starších i novějších nás provede
jeden ze světově nejuznávanějších současných českých
architektů Patrik Kotas.

doc. Ing. arch.
Patrik Kotas
architekt

Hradec Králové je moje láska, urbanistická
láska. V Hradci jsem se nenarodil ani v něm
nestrávil dětství, vlastně bych k němu neměl mít žádný mimořádný citový vztah.
Přesto už na studiích při přednáškách z dějin urbanismu mi učarovala jeho nádherná,
tak geniálně jednoduchá radiálně okružní
koncepce a jméno Josefa Gočára jsem začal vyslovovat s úctou osobní, nikoli jen
akademickou. Moje první návštěva Hradce
mě uchvátila. Nádherné monumentální železniční nádraží, vrcholná díla české secese spojená s Janem Kotěrou, krásná silueta
města, která se tak elegantně vypíná z labské roviny. Tehdy mě nenapadlo, že o 13 let
později se mi Hradec stane do značné míry
městem osudovým. Netušil jsem, že tady
dostanu vedle Prahy zásadní životní šanci
něco vytvořit.
Po architektonické a urbanistické soutěži
na dotvoření přednádražního prostoru na
Riegrově náměstí, na koncepci autobusového terminálu a na širší urbanistické
dotvoření Pražského Předměstí se zrodily
3 realizace, které mě k Hradci připoutávají
doživotním vztahem. Následná a postupná
realizace Terminálu hromadné dopravy,
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přestavby Riegrova náměstí a nedávná přestavba křižovatky U Koruny daly šanci mně
a mým kolegům do tohoto nádherného
města vložit něco osobního, malý příspěvek k současnému obrazu Hradce. Když se
mi podařilo s kolegou Tomášem Vymetálkem vyhrát v roce 2010 mezinárodní urbanistickou soutěž na rozvojovou vizi Hradce
Králové, jejímž důsledkem se stala možnost
zpracovávat nový územní plán, dostali jsme
možnost na Josefa Gočára a jeho geniální
vizi navázat. I když vlastně je to sám Gočár,
který budoucí vývoj naznačil. Pojďte se se
mnou podívat, jak nádherné naplnění může
mít v reálném městě pojem „urbanistická
koncepce“.
Chceme-li pochopit strukturu města, jeho
středověké jádro, nové čtvrtě a vizuálně
uchopit Gočárovu vizi, nemůžeme začít
nikde jinde než na Velkém náměstí. Místo
symbolického středu města i prostor, odkud se v plné kráse zjeví hlavní monumenty hradecké siluety, a to přímo před námi.
V sousedství katedrály svatého Ducha se
vypíná 72 metrů vysoká renesanční Bílá
věž. Pojďme se podívat až na její samotný vrcholek, její ochoz. Odsud vidíme na
všechny čtyři strany tolikrát popisovanou
a mnohokrát zmiňovanou radiálně okružní
koncepci města. Středověké jádro a současně Gočárova vize jako na dlani… Při troše štěstí a dobré viditelnosti odsud uvidíme
až na hřebeny Orlických hor.

Hradec Králové
je známý svou polohou
v polabské nížině. Proto
máte z výšky město i jeho
okolí jako na dlani a za dobré
viditelnosti není problém zahlédnout vrcholky Orlických
hor i Krkonoš.
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Po přejití této lávky na sebe můžeme chvilku nechat působit romantický klid Jiráskových sadů na soutoku Labe a Orlice. Za
povšimnutí stojí malý dřevěný pravoslavný
kostel svatého Mikuláše. Přímo z nejjižnějšího cípu parku se můžeme podívat směrem po proudu Labe na železobetonový
vzpěradlový rámový most, který je součástí
Gočárova okruhu. Je situován poblíž areálu
fakultní nemocnice a byl postaven v letech
1967–1971 podle projektu Karla Dahintera.

hučák a pražský most

Pohled na Velké náměstí s Bílou věží a katedrálou svatého Ducha

Vraťme se ale nyní do interiéru věže. Ten
samotný stojí za prohlídku, neboť přináší
nevšední zážitek plynoucí z kombinace starých renesančních konstrukcí a nově vložených soudobých architektonických prvků s novým vnitřním schodištěm, artefakty
a světelným designem. Dohromady na vás
dýchne nádherný kontrast starého a nového, nepomíjivost historického stavitelství
s elegancí současného designu. Závěrem
nezapomeňme na vizuální perlu - skleněný
zářící model věže. Celá tato rekonstrukce
je dílem kolegy Jaromíra Chmelíka.

Přes terasy k orlici

knihovny se můžeme zastavit na malé občerstvení a nechat na sebe dýchnout atmosféru nejen studentských let.

romantika na soutoku
Vraťme se ale zpět na nábřeží Orlice a vydejme se pěšky směrem k soutoku s Labem.
Mezi oběma břehy Orlice s bujnou zelení se
nám najednou otevře pohled na krásné dílo
soudobé technicistní architektury – úplně
novou pěší a cyklistickou lávku přes Orlici
z roku 2012. Jemná, elegantní ocelová konstrukce vznikla podle návrhu architekta
Mirko Bauma.

Když opustíme Velké náměstí s koloritem
jeho podloubí, obchůdků, restaurací a vináren, kam se můžeme vrátit kdykoli na
jarní nebo letní posezení, vydáme se na jih.
Přes revitalizované Jižní terasy podle projektu architekta Jiřího Krejčíka na křižovatku ulic Komenského a Ignáta Herrmanna
až na Moravský most, který přechází řeku
Orlici. Už samotný most představuje pozoruhodnou inženýrskou stavbu ve výrazném secesním stylu. Most a elektrárna jsou
dílem architekta Františka Sandera z let
1910–1914. S jeho dílem a nádherným secesním rukopisem se ještě setkáme u nedaleké
elektrárny Hučák, která je však situovaná
nikoli na Orlici, nýbrž na Labi.
Po přejití mostu na nás dýchne atmosféra
soudobé architektury. Nová Studijní a vědecká knihovna, realizovaná v letech 2004
až 2008, má půdorysní tvar písmene X
s nepravidelným rozmístěním kruhových
oken na betonových fasádách. Průchozí parter dává pocit, že městský prostor
pod knihovnou pokračuje dále. V kavárně
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Malá vodní elektrárna Hučák

Odtud se vydáme podél břehu Labe k dalšímu secesnímu skvostu architekta Františka
Sandera, a to k malé vodní elektrárně Hučák. Je součástí stejnojmenného jezu. Byla
uvedena do provozu v roce 1912. Obsahuje
tři jednostupňové rychloběžné Francisovy
turbíny, každá má výkon 270 kW. Budova
elektrárny a jez tvoří nádherné ukončení
labského nábřeží směrem k soutoku. Pohled na hlavní průčelí elektrárny se nám
však odkryje teprve z protějšího břehu
Labe. Tam se dostaneme přes elegantní,
pro Hradec Králové tak symbolický, Pražský most z roku 1910. Ten vznikl podle návrhu architekta Jana Kotěry ve stylu vrcholné
secese. Ocelový most s jedním obloukem
je dokladem krásy secesní architektury
promítnuté do mostního díla. Dvě ocelové
brány na každé straně mostu tvoří pomyslné portály vjezdu nebo výjezdu z města.
Pražský most je rovněž počátkem monumentálního bulváru, který se dnes nazývá
Gočárova třída a který tvoří jednu z nejdů-
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Terminál hromadné dopravy Hradec Králové

ležitějších radiál Gočárova urbanistického
konceptu. Při pohledu na Pražský most od
Eliščina nábřeží bychom neměli zapomenout věnovat pozornost nově zrekonstruovaným a dotvořeným náplavkám přímo nad
hladinou Labe. Působí citlivě a nevtíravě,
jako by zde byly odjakživa, přesto se však
jedná o aktuální dílo současné architektury
podle projektu architekta Pavla Zadrobílka.

kotěrovo muzeum
Vrátíme-li se zpět od Hučáku na Eliščino
nábřeží, zaregistrujeme, že nábřežní promenáda vrcholí rozšiřujícím se monumentálním prostorem před Muzeem východních Čech. Už samotná budova je vlastně
architektonickým muzeem, představuje
totiž jedno z vrcholných děl Jana Kotěry.
Snad proto se mu lidově říká Kotěrovo muzeum. Už kolem roku 1905 vyzval Kotěru
k vytvoření návrhu muzea tehdejší královéhradecký starosta František Ulrich. Jméno
starosty Ulricha je přitom pro rozvoj Hradce Králové stejně důležité jako jména Jana
Kotěry nebo Josefa Gočára.
Od Kotěrova muzea přejdeme zpět na protilehlý břeh Labe přes Tyršův most z roku
1932. Pokud by však někdo chtěl Labe
opravdu okusit s veškerou intenzitou, doporučuji nenechat si v plavební sezóně ujít
jízdu malým parníčkem s nefalšovaným
parním strojem, který odtud odjíždí a který

vás může proti proudu dovézt až pod vodní
stupeň u Předměřic.
Teď se ale vydejme směrem k Masarykovu
náměstí a z něj na městský bulvár – Třídu
Karla IV. Opět můžeme obdivovat zdejší krásnou kompozici veřejných prostor,
postupně se větvících ulic s jasně definovanými nárožími a hierarchii prostor od
monumentálních až po malé komorní. To je
koncepce Josefa Gočára, tentokrát vnímaná z horizontu pěšího.

půvab nádraží
Klidnou procházkou pokračujeme dále skrz
Pražské Předměstí. Původně se jednalo
skutečně o předměstí, dnes jde o nedílnou
součást hradeckého centra. Pevná městská
struktura kontinuálně překročila Gočárův
okruh, který má v této části podobu městské třídy se stromořadím uprostřed, a natáhla se v podobě pevné blokové zástavby
až k hlavnímu železničnímu nádraží.
Městotvornost železnice se projevila v plné
síle i zde v Hradci Králové. Když sem v roce
1857 dorazily první vlaky, začala se v Hradci projevovat tendence přibližování a rozvoje zástavby směrem k nádraží podobně,
jako tomu bylo v mnoha jiných evropských
městech. Postupem doby se areál nádraží
rozšiřoval, až směrem do města vyvrcholil
výstavbou monumentální výpravní budovy

v duchu moderního klasicismu z let 1928
až 1929 podle projektu architektů Václava
a Jana Rejchlových. Hlavnímu průčelí dominuje vysoká věž s hodinami, která vytváří
prostorové měřítko prostornému náměstí,
které zde vzniklo jako urbanistické těžiště
nové zástavby Pražského Předměstí.
V současné době je toto náměstí, nazývané Riegrovo, součástí velkého přestupního
uzlu mezi železnicí, městskou autobusovou
a regionální dopravou. Protilehlá strana
náměstí naproti nádraží je uzavřena výškovou budovou hotelu Černigov, který vznikl
v 70. letech 20. století podle projektu architekta Jana Zídky. Riegrovo náměstí prošlo
zásadní proměnou mezi lety 2005–2008,
kdy z něj bylo vymístěno autobusové nádraží a přesunuto do nedalekého nově
vzniklého Terminálu hromadné dopravy.
Riegrovu náměstí se tak navrátila dominance pěšího prostoru, ve kterém zastavují
jen autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy a vozidla pro zásobování.
Hradec Králové však nabízí mnoho dalšího.
Snad tato malá procházka, nejen po historické, ale hlavně současné architektuře, ve
vás vyvolá touhu se sem vracet a dále objevovat zjevnou i skrytou krásu tohoto výjimečného města.
Patrik Kotas
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Do přírody!
V pocitu, s nímž se vydáváte na první jarní výlet, se mísí vyhladovělost po
sluníčku a nových zážitcích s pořádnou porcí očekávání a snů. Dočkali jsme
se – vyražme do české přírody nadechnout se jara, objevujme evropská
města, nechme se nalákat exotickými kouty světa.

Braunův Betlém
Že je na betlém příliš pozdě nebo brzy? Na
výlet k Braunovu Betlému je naopak ten
pravý čas! Unikátní sochařské dílo barokního mistra Matyáše Bernarda Brauna najdete
asi dva kilometry od Kuksu, nedaleko obce
Stanovice. Jedinečný a impozantní komplex
reliéfů a soch, která tu před téměř třemi sty
lety jeden z géniů českého baroka vytesal
na objednávku kukského pána F. A. Šporka,
poutá pozornost zejména díky svému sepjetí s přírodou. Takový byl i původní záměr
Šporka a Brauna – vytvořit přímo v srdci
přírody oázu zbožnosti určenou k relaxaci.
To se však bohužel stalo i příčinou postup-
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né zkázy celého komplexu. Sochy a reliéfy,
vydané na pospas přírodě a počasí, pomalu chátrají. Na lepší časy se snad Braunovu
Betlému začalo blýskat v loňském roce, kdy
byla jeho záchranou pověřena obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks, která
stojí za nedávnou úspěšnou a oceňovanou
rekonstrukcí barokního hospitálu i dalších
staveb v obci Kuks. Než stavební práce omezí přístupnost Betléma, vydejte se do hlubin
Nového lesa u Stanovic a obdivujte reliéfy
Klanění pastýřů, Příchod tří králů či Vidění
sv. Huberta nebo sochy poustevníků i ležící
Máří Magdalény.
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Veselý Kopec
Když se vydáte směrem na Vysočinu, čeká
na vás nespočet kopců, ale jen jeden z nich
je veselý. Veselý Kopec najdete na pomezí
Železných hor a Žďárských vrchů pár kilometrů od Hlinska. Ačkoliv zde trvale žijí asi
jen dvě desítky obyvatel, je na Veselém Kopci
většinu roku živo. Ve zdejším skanzenu roubených staveb, typických pro okolní region
Českého Horácka, můžete obdivovat umění
lidového stavitelství 18. a 19. století. Od sedmdesátých let dvacátého století zde byly
postupně shromažďovány roubenky včetně původních či restaurovaných interiérů
s dobovými zařizovacími předměty. Letos
sice Veselý Kopec otevírá až 14. dubna, ale

zato ve velkém stylu – tradiční velikonoční
lidovou veselicí. Podobnými akcemi ostatně
skanzen ožívá celý rok při masopustních,
posvícenských, jarmarečních či vánočních
slavnostech. Zdejší atmosféry třech desítek
roubených staveb, mezi kterými nechybí
mlýn, kolárna nebo statek, rádi využívají
filmaři – Veselý Kopec posloužil jako kulisa
některých scén pohádek Nesmrtelná teta či
Lotrando a Zubejda. Pokud vás idylický svět
roubenek okouzlí, můžete z Veselého Kopce
pokračovat do Svobodných Hamrů nebo do
hlineckého Betléma. I tam totiž najdete expozice lidového stavitelství.

Svatý Jan pod Skalou
Říká se, že je to nejhezčí místo Středních
Čech a přesto jste tu nejspíš nikdy nebyli.
Jsme téměř na dohled od Berouna a přesto v srdci přírody uprostřed Českého krasu,
kousek od Karlštejna. Svatý Jan pod Skalou
za svůj název vděčí skále, kterou nemůžete
přehlédnout. Mohutná skalní stěna vévodí celému údolí, sevřenému jinak lesy, a na
jejím vrcholu se k nebi tyčí dřevěný kříž.
A svatý Jan? Ten se ve jménu obce octl díky
pověsti, podle které dal dřevěný kříž zdejšímu poustevníku Ivanovi, jinak prvnímu
českému křesťanskému poustevníkovi, sám
sv. Jan Křtitel. Jeskyni poustevníka Ivana,
který zde skutečně žil v 9. století, můžete navštívit i dnes. Vyvěrá zde léčivá voda,

kterou lze ochutnat. Nejhezčí pohled na
vesničku i její okolí je samozřejmě z vrcholu skály. Nezapomeňte pohodlné obutí, ale
nebojte se – za sportovní výkon budete odměněni pohledem do harmonicky zelených
hlubokých lesů. Když sestoupíte zpět dolů,
nevynechejte zdejší barokní benediktinský
klášter. Svatý Jan pod Skalou je obklopen tolika zajímavými místy, že se odtud nevyplatí
spěchat. Na jaře je ideální možnost vydat se
k Bubovickým vodopádům, které právě při
jarním tání nabízejí atraktivní podívanou.
Skanzen Solvayovy lomy zase ve zrušeném
vápencovém lomu dává možnost nahlédnout mezi těžební vozíky a lokomotivy.

Luhačovice
„Do tmavé zeleně lesů luhačovských třeba
na stavbách barev jasných, pohádkových.“
Tak charakterizoval genia loci Luhačovic, největších moravských lázní, skladatel
Leoš Janáček, který zde byl častým hostem. A skutečně – pokud se necháte s jarními měsíci vylákat třeba na krátký lázeňský výlet a vyberete si právě Luhačovice,
budete si připadat málem jako v pohádce.
Lázeňské městečko, jehož tradice léčebného lázeňství sahá až do 17. století, najdete
v půvabném koutě Jihovýchodní Moravy,
na Slovácku, sevřené mezi zelenými kopci.
To, že jsme v Luhačovicích, poznáme hlavně

podle svérázných staveb architekta Dušana
Jurkoviče, který v nich spojil secesi s lidovým stavitelstvím. Protože barvami na nich
nešetřil, v Luhačovicích dnes najdeme řadu
staveb „barev jasných“ a možná skutečně
až pohádkových. Kromě architektury samozřejmě nesmíte vynechat zdejší léčivé
prameny, které už po staletí pomáhají v boji
s neduhy pohybového či trávicího ústrojí.
Vedle věhlasné Vincentky se můžete vydat
k prameni Ottovky, Aloisky či Dr. Šťastného.
Asi ne každý vám úplně zachutná, ale to už
k lázeňským pramenům patří. Náš tajný tip?
Procházka k Luhačovické přehradě!
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Lisabon
Kvízová otázka: Které pevninské evropské
hlavní město leží nejzápadněji? Nevíte?
Škoda, mohli jste vyhrát výlet do Lisabonu,
hlavního města Portugalska. Původní fénické jméno města Allis Ubbo, tedy bezpečný
přístav, odkazuje k bohaté historii slavných
námořních výprav. Lisabon se rozkládá na
sedmi kopcích a jeho strmý terén omezuje
možnost pohybu po městě. Ikonou města
se tak staly lanovky a také unikátní 45 metrů vysoký výtah. Historických památek najdete v Lisabonu bezpočet, dvě z nich jsou
navíc součástí seznamu světového dědictví
UNESCO – Belémská věž a Klášter řádu

sv. Jeronýma. Přes tuto silnou historickou
náladu si město zachovává stále svěžího
ducha, v němž se klenutá minulost mísí
s koloritem života svérázných Lisabonců
v nedotčených koutech města, ale i s rychle pulsujícím tempem současnosti, který
dělá z portugalského hlavního města jednu
z nejlépe hodnocených turistických destinací. Všichni, kdo Lisabon někdy navštívili,
se shodují na tom, co tvoří zdejší genius
loci. Oranžové střechy starého města, přímořský vítr ve vlasech, maurský hrad, noční život čtvrti Bairro Alto, černobílá mozaiková dlažba, secesní kavárničky…

Hamburk
Žádné jiné německé město tolik nepulsuje
přímořskou atmosférou jako právě Hamburk, téměř dvoumilionová městská spolková země, kterou s námi spojuje Labe.
Zdejší přístav byl živý před staletími stejně
jako dnes, kdy zde má už téměř sto let své
výsostné území v přístavišti i Česká republika. Těžko bychom hledali město, které
toho nabízí tolik pro život. Téměř 40 procent jeho území tvoří parky, lesy a vodní
plochy včele s jezerem Alster, které je asi
nejvyhledávanější rekreační oblastí. Bohatý kulturní život zde není jen frází – kromě
známého faktu, že ve zdejších hudebních
klubech ve čtvrti St. Pauli začínali v šede-

sátých letech The Beatles, zdobí Hamburk
nová budova filharmonie a nejde o jen
tak ledajaký koncertní sál. Takzvaná Elbphilharmonie na břehu Labe je především
architektonickým skvostem, budovou,
která do své výšky 110 metrů vyrostla na
střeše starého skladiště. Mezi atrakce, které Hamburku propůjčují skutečně přímořskou náladu, patří i vyhlášený rybí trh v Altoně. Pokud jste si zatím z nabídky zdejších
zajímavostí nevybrali, možná vás zaujme
„hříšná míle“. Tak se totiž přezdívá ulici
Reeperbahn, třídě s nejvyšší koncentrací
striptýzových klubů, sexshopů a pánských
barů ve městě.

Aarhus
Nejprve malá lekce dánštiny: „órhus“. Přibližně tak se vyslovuje jméno druhého
největšího dánského města, které je pro
letošní rok Evropským hlavním městem
kultury a také Evropským regionem gastronomie. To jsou hned dva dobré důvody,
proč se do Aarhusu vypravit právě letos.
Ale k vidění je tu toho spoustu i mimo tyto
výjimečné příležitosti. Třeba katedrála sv. Klimenta s největšími varhanami
v Dánsku, Vikingské muzeum nebo botanická zahrada se skanzenem čítajícím 65
převážně hrázděných domků svezených
z celého Dánska. Minout si nezaslouží ani
zámek Marselisborg, letní sídlo dánské
královské rodiny. Když se nabažíte pamá76

tek i kavárenského ruchu v centru města,
vyjeďte si jako praví Dánové na kole mimo
hlavní turistické trasy. A až vám v sedle
vytráví, možná oceníte informaci, že zde
najdete hned tři restaurace oceněné Michelinskou hvězdou. Za duševní potravou
zase láká budova ARoS Aarhus Kunstmuseum, jejíž interiér je inspirovaný Danteho
Božskou komedií, a kterou na střeše korunuje kruhová panoramatická vyhlídka
s barevnými skly, známá jako Vaše duhové
panorama. Moderní architektura městu
vládne a je zde na vzestupu stejně jako
celý Aarhus, který postupně stále více vystupuje ze stínu Kodaně. Tak proč nebýt
u toho?
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Marrakéš
Zaříkávači hadů, žongléři, krotitelé opic,
tanečníci, prodavači vody, hadích kůží, pomerančové šťávy, ovoce, koření a vlastně
všeho, na co si jen vzpomenete. Kavárny
s přeslazeným mátovým čajem i silnou kávou. Stánky se specialitami zdejší kuchyně,
připravovanými přímo před vašima očima.
Symfonie zvuků, paleta barev, nepřeberné množství chutí i vůní a hlavně obrovské
hemžení, které jako by nemělo začátku ani
konce. Takový obraz se naskytne návštěvníkovi Djemaa el-Fna, centrálního náměstí
Marrakéše. Města, které sice neleží u moře,
ale známější marocká letoviska ve své přitažlivosti dohání díky jedinečné atmosféře,

která z něj činí nejnavštěvovanější místo
země. Vyhledávané jsou zdejší zahrady, paláce či mešita Kutubia. Marrakéš, sevřená
Saharou a zasněženými vrcholky Atlasu, je
skutečně živou branou mezi Evropou a Afrikou. Život pulsuje zejména v historickém
centru města, medíně, protkané sítí uliček, kterými vás všudypřítomní řemeslníci
a prodavači nenechají projít, aniž by se vám
nesnažili prodat některý ze svých výrobků.
Smlouvání o ceně je samozřejmě nezbytnou
součástí prodejního rituálu. Najděte si chvíli
na typický mátový čaj nebo kávu v některé
ze zapadlých kaváren, zavřete na okamžik
oči a sněte. Tady začíná Afrika.

Indonésie
17 508. Přesně tolik ostrovů tvoří podle
jednoho z údajů Indonésii. Ale počítal je
vůbec někdo? Se svou téměř čtvrt miliardou obyvatel je Indonésie, rozprostírající
se v Jihovýchodní Asii a Oceánii, čtvrtým
nejlidnatějším státem světa. Přesto sem
stovky tisíc turistů každoročně míří za
souzněním s přírodou a klidem téměř rajským. Ze sedmnácti a půl tisícovky ostrovů
je jich obydleno asi jen šest tisíc a často se
od sebe diametrálně liší. Žijí zde vedle sebe
muslimové, křesťané a hinduisté, kteří hovoří celkem čtyřmi stovkami jazyků. Tato
rozmanitost, v níž zde harmonicky souzní

různá etnika, společně s tajemným podmořským světem, civilizací nedotčenými
kouty a neprostupnými pralesy skrývajícími řadu dosud neobjevených druhů rostlin i živočichů je hlavním magnetem pro
turisty z celého světa. Ať už se vydáte na
kterýkoliv ostrov, čeká vás téměř zaručeně
něco, co jste jinde neviděli. Rýžové terasy
na Bali, sopky na Jávě, nefalšovaná divočina na Papui. Indonéské ostrovy i ostrůvky
pod rovníkem jsou pro řadu lidí už po první
návštěvě srdeční záležitostí a zdejší všudypřítomná harmonická atmosféra důvodem,
proč se sem vracet.

WASHINGTON, D.C.
Ne snad že by motivem pro návštěvu hlavního města Spojených států amerických
musela být současná nálada kolem nového
prezidenta této největší světové demokracie. Washington je při návštěvě USA často
míjeným městem, protože má cejch města
úřadů a úředníků, kde toho není moc k vidění. Opak je však pravdou. Ve městě, které
nese jméno prvního prezidenta celé země,
se toho dá vidět víc, než byste čekali. Už jen
pohled na mapu vás zaujme. Pravidelná pravoúhlá struktura, na níž město bylo založeno, je pro americká města značně netypická,
stejně jako jeho neoklasicistní architektura
a poměrně malá výška zdejších budov. Tu

má na svědomí místní vyhláška zakazující
budovat stavby vyšší než Kapitol. Washington doslova přetéká zelení a pomníky.
Tato kombinace městu propůjčuje zvláštní,
akademicky rozvážnou náladu, která však
ostře kontrastuje s čilým ruchem kolem
Bílého domu, Pentagonu, Kongresu a dalších vládních budov. A co zajímavého že je
tu k vidění? Slavný Washington Monument,
obelisk, který byl dlouho nevyšší stavbou
světa. Knihovna Kongresu, která je se svými 45 miliony svazky největší knihovnou na
světě. Park National Mall, jeden z největších
veřejných parků v Americe.
Emil Stelinger
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Vzhůru za
zábavou
do města
Jaro je už tady a s ním i spoustu zábavy, která až do podzimu bude hýbat
naším městem. Ať fandíte sportu, hudbě nebo adrenalinu, připravte si diář
a poznamenejte si do něj akce, které jsme pro vás vybrali.

O. G. Brzobohatý –
Universum Tour

Kvůli čeho?
21. 3. – Studio Beseda

15. 3. – Kongresové centrum Aldis
Originální talk show s hercem Klicperova divadla Vojtěchem Bráníkem Dvořákem v roli bláznivého
moderátora Bartley McCormicka.
V minulosti show navštívil například herec Ondřej Malý či fotbalista Marek Kulič.

Ondřej Gregor Brzobohatý vystartoval na Universum Tour
2016/17 s novými písněmi, které
se objeví na jaře 2017 na stejnojmenném albu. Na současné turné
si pozval kromě své kapely několik
hostů.

Vojtěch Dyk & B-Side
Band TOUR
27. 3. – Kongresové centrum Aldis
Pro nové turné vyhlašuje Vojtěch Dyk
návrat k ryzím hodnotám. „Jde nám
o jednoduchost a maximální sdělnost,
a to by mělo být vidět i slyšet na pódiu
jak ve výpravě, tak v repertoáru,“ říká
Vojtěch Dyk.
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SNEAKERS BALL
1. 4. – T-BASS studio STROP
Na druhý ročník netradiční plesopárty
jen pro „teens“ můžete své ratolesti poslat s čistým svědomím, na akci je totiž
přísný zákaz podávání jakéhokoli alkoholu. Netradiční je i samotný dresscode – společenské oblečení doplněné
teniskami spolu s kšiltovkou.

Majálesový průvod
a Majáles open air

Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers

21. 4. – Šimkovy sady

26. 4. – Sál Filharmonie Hradec Králové

Největší festival (nejen) pro mladé
ve východních Čechách a zároveň
završení studentského týdne Majáles. Šimkovy sady opět rozezní písně
těch nejlepších českých kapel.

Znovu se budeme společně radovat ze
swingových kusů žhavých i sladkých,
v každém případě však uchu lahodících a za srdce beroucích.

Nova Cup 2017
30. 4. – Všesportovní stadion Malšovice
Nova Cup je seriál maratonu horských
kol (MTB) s mezinárodní účastí. Do
seriálu Nova Cup je zahrnuto 6 závodů na území České republiky a jeden
exhibiční závod v historickém centru
Hradce Králové tzv. Gočárovy schody

Vyběhněme s násilím

helicopter show

5. 5. – Univerzita Hradec Králové

13. 5. – Letiště Hradec Králové

Charitativní běh na podporu lidskosti a porozumění bude v květnu hostit krajská metropole.
Účastníci si mohou vybrat ze dvou
tras – 5 nebo 10 km. Výtěžek této
akce půjde na podporu neziskové
organizace NOMIA.

Oblíbená letecká show. Těšit se můžete na ukázky letecké a zdravotnické
techniky, praktické činnosti záchranářů, spolupráce složek IZS v rámci simulovaných zásahů a chybět nebudou
ani ukázky vrcholné pilotáže mnoha
typů vrtulníků i letounů, včetně letecké akrobacie.
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Blogerky
doporučují
Jsou mladé, krásné, úspěšné a na internetu je sledují tisíce fanoušků. Píšou o jídle, kráse, cestování i rodinných
slastech a strastech. Řeč je o blogerkách z Hradce Králové a okolí, které na síti sdílí své rady, tipy, zážitky
a exkluzivně je sepsaly i pro čtenáře Quartieru. Coolinářka pro vás recenzovala útulnou kavárnu na Pardubicku,
trojice NEzoufalých manželek zase přináší tip na výlet s dětmi. 😍

V Živanicích
dělají svou
kávou Itálii
čest
Coolinářka
Svatava Vašková
blogerka & autorka kuchařek

Nejen ve městech najdete skvělé kavárny!
Důkazem toho budiž kavárna a pekárna
Stiasini v malé vesničce Živanice nedaleko Lázní Bohdaneč. Vyrazila jsem tam
na snídani, prozřetelně na lačno, a dobře
jsem udělala! V útulném, svěžím prostředí
mě přivítala milá obsluha a já si dala jednu
z nejlepších káv, kterou jsem ve východních Čechách pila. Ve Stiasini se inspirovali
80

foto: Coolinářka

Itálií a rozhodně jí svou kávou dělají čest zdejší espresso je skvělé!
Tradičně se zde ale zabývají pečivem. Velký
důraz je kladen na kvalitu a postupně vý-

robu veškerého sortimentu zabezpečuje
právě živanická pobočka. Já ochutnala čerstvě upečený čokoládový koláč s višněmi,
domácí plněné muffiny a šneka z listového
těsta. V nabídce ovšem nechybí ani slané
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občerstvení – plněné croissanty, bulky či
bagety. Nejen ke snídani si zde můžete poručit i vydatnou polévku, míchaná vejce či
omeletu. Stiasini chystá v kraji ojedinělou
službu, kdy si už zanedlouho budete moct
objednat z uvedeného sortimentu dovážku
až domů nebo na pracoviště, podobně jako
když si objednáváte pizzu.
Takže až budete mít cestu kolem Živanic
nebo Rohovládové Bělé, kde je druhá pobočka, určitě se tu na kávu a něco malého zastavte. Ale možná do té doby Stiasini

Tipy

potkáte třeba na festivalu Rock for People,
kde je jejich sortiment už tradičně výbornou alternativou k obvyklým festivalovým
“pochutinám” z přepáleného tuku.
Sečteno a podtrženo, je vidět, že lidé kolem firmy Stiasini dělají svou práci srdcem
a i když mi bylo na začátku záhadou, jak
dokáží v tak malých obcích prosperovat, už
věřím, že to lze. Za kvalitou si zákazníci totiž rádi dojedou i do Živanic!

Coolinářka
•

Foodblog vzniká už druhý rok
a obsahuje recepty na snídaně,
polévky, masitá i zeleninová jídla
a jednoduché dezerty z kvalitních
a dostupných surovin.

•

Kromě receptů na něm najdete
i tipy na tuzemské hotýlky,
restaurace a kavárny.

•

Autorka má na kontě dvě
kuchařky: Coolinářka - testováno
na rodině a Vánoční kuchařka
pro kluky a holky.

Coolinářka

Milovníci
zvířat,
vyrazte do
Stěžer

NEzoufalé manželky
blogerky & aktivní matky na mateřské
(zleva: Romana, Barbora a Anna)

Když jsou na jednom místě společně děti
a zvířata, je o zábavu postaráno. My se
o takovou zábavu rozhodně ochudit nechtěly, a tak jsme dětem sbalily batůžky
a vyrazily s nimi do Zooparku ve Stěžerách.
Tato vesnička je od Hradce vzdálená jenom
3 kilometry a doveze vás tam i městská
hromadná doprava. Za lidových 60 korun
pro dospělého a 40 korun pro děti jsme
si užili atmosféru rodinného parčíku, kde
je vidět, že se zvířatům i úpravě pozemku
místní věnují s velkou péčí.
Než jsme stihli vůbec někam dojít, kluci se
zastavili v dětském koutku, kde se dá pomazlit s králíčky. To není nic až tak převratného, ale kdo by se rád nepomazlil s roztomilým králíčkem, že? Kdo by čekal domácí
zvířata, bude na velkém omylu. Samy jsme
vůbec nečekaly, že ve stěžerském zooparku

foto: Zoopark Stěžery

narazíme na mývala, rysa, lamy a klokany.
Naše děti exotika moc neuchvátila – nejvíc času jsme strávili u koní. Koníky jsme si
mohli nakrmit a pomazlit, prostě to, co vám
v normální ZOO nedovolí.
Půl dne bylo pryč jako mrknutím oka. Naštěstí jsme s sebou měli svačinky, protože
zde chybí občerstvení, pouze v hlavní budově se dá koupit pití a nanuk. Po oddechu jsme šli za papoušky. To jsme si užily
zejména my matky, protože papoušci jsou
vážně komunikativní, opakují nejen slova,
ale i gesta. Zážitkem dne bylo určitě hlazení zebry. Ten pruhovaný koník má prostě svoje kouzlo. Po celém dni na čerstvém
vzduchu jsme byly sice utahané víc než
děti, ale rozhodně to stálo za to.

NEzoufalé
manželky
Tři ženy, které pochází z Královéhradecka, a i když je pracovně pohltila Praha, do Hradce a okolí se
pravidelně a rády vracejí.
Romana Čížková Pavelková
•

Majitelka Agentury NEJ,
modelka, moderátorka, blogerka
a matka Maxmiliana (1,5 roku).

Anna Kubištová
•

Podnikatelka, blogerka a matka
v očekávání.

Barbora Blaskóvá
•

Koordinátorka, blogerka a matka
Jakuba (2,5 roku).

NEzoufalé manželky
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Knižní tipy
Pokud vás jaro zatím nevytáhlo ven a čekáte, až rtuť na teploměru ještě povyskočí,
nebo se vám prostě jen chce zalézt pod peřinu a začíst se, máme pro vás sedmero
jarních knižních tipů.

Padesát odstínů
temnoty

Doktor vězeňských věd
Renata Kalenská

E. L. James
Do kin přichází filmové a na pulty knižní
zpracování druhého dílu erotického románu o temných touhách v každém z nás.
Poté, co Anastasia Steeleová na vlastní kůži
pocítí, jak temná jsou tajemství Christiana
Greye, opouští ho. Přese vše, co se mezi
nimi stalo, na něj stále nemůže zapomenout. Když jí tedy Christian předloží novou
smlouvu, nemůže odolat a vrací se k muži,
kterého miluje. Postupně odhaluje všechna
tajemství a zjišťuje, že jeho padesát odstínů
šedi je temnějších, než si kdy dovedla představit. A zatímco Christian bojuje se svými
démony, Ana musí učinit nejdůležitější rozhodnutí ve svém životě…
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Jak uběhnout maraton
za 100 dní
Miloš Čermák, Miloš Škorpil

Spisovatel, autor Zdivočelé země a bývalý
politický vězeň Jiří Stránský je optimista
a vždy nad věcí. Žije totiž s přesvědčením,
že po světě zkrátka chodí lidé, jejichž jediným úkolem zde na zemi je škodit. Jiří
Stránský se ale nedá otrávit nikým a ničím – na to si toho prožil už dost. Lágr
v padesátých letech, další vězení v letech
sedmdesátých, po revoluci neustálý tlak,
aby konečně vstoupil do politiky. Nikdy
to neudělal. Za svůj život toho prožil víc,
než drtivá většina z nás. A je dobré se jeho
životním nadhledem trochu nakazit. Jiří
Stránský každé čtyři měsíce, jak sám říká,
umírá. Když se probere z nejhoršího, zapíše si: „Ještě jsem tady.“

Kniha představuje v krátkých kapitolách
praktický návod, jak se za 3 měsíce dostat
téměř z nuly na vysněnou metu 42 kilometrů 196 metrů — a nepřijít přitom o chuť
zkusit to znovu. V průběhu deseti let, jež
uplynuly od prvního vydání, měli autoři
možnost sledovat, jak se čtenáři a začínající běžci připravují podle jejich rad a tipů na
závody, sestavují si tréninkový plán, upravují jídelníček a běhají tak, aby se vyhnuli
zraněním. Stovky spokojených čtenářů–
běžců jsou zárukou, že nové vydání této
zásadní knihy je stále aktuální a potřebné
pro každého, kdo se rozhodl uběhnout maraton.
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Neznámí hrdinové –
Překvapivé příběhy
Pavel Taussig
Herec Oldřich Nový byl koncem války deportován do pracovního tábora, protože
se odmítl rozvést s židovskou manželkou
a tím jí zachránil život. Loutkář Josef Skupa
byl uvězněn za satirické vystoupení, do vězení se dostaly pro výstrahu i loutky Spejbla a Hurvínka. Alois Jirásek – komunisty
zprofanovaný spisovatel – podepsal jako
jeden z prvních Manifest spisovatelů a riskoval popravu. Lidický farář Josef Štemberka – nyní navržen na svatořečení – ač směl
Lidice 1942 opustit, šel s ostatními muži na
popravu, aby jim ulehčil přípravu na smrt.
Tyto – a řadu dalších reálných příběhů,
které jsou mnohdy napínavější než filmové
thrillery – připravil pro čtenáře renomovaný spisovatel a badatel Pavel Taussig.

Tipy

Zlatý kondom – Úvahy
o lásce ztracené
a nalezené

Neználek na Měsíci

Jeanne Safer

Lze bez přehánění říct, že Neználek patří
u nás k nejznámějším postavám dětské literatury 20. století. Celé generace vyrůstající
v průběhu posledních padesáti let Neználka
četly anebo o něm alespoň slyšely. Nic na
tom nemění fakt, že ruku v ruce s věhlasem
tohoto hrdiny sovětské literární trilogie jde
i stín zcela evidentní ideologické propagandy – dokonce se zdá, že právě zjevná tendenčnost námětu nabyla v průběhu času jistého kuriózního půvabu, který dodnes může
vzbuzovat ne-li snad sympatie, tak alespoň
shovívavost. Neználek na Měsíci představuje sci-fi pro děti od 8 let. Tradičně knihu
doprovází ilustrace Jaromíra Zápala.

Kniha pro všechny, kdo už někdy milovali.
Známá psychoterapeutka vypráví fascinující
příběhy ze života pacientů, účastníků výzkumů i ze svého osobního života o té nejtajuplnější věci na světě – o lásce. Doktorka
Jeanne Saferová věnovala značnou část své
mnohaleté kariéry v oblasti psychoterapie
zkoumání tabu, o kterých každý z nás ve
skrytu duše přemýšlí, ale o nichž jen málokdy mluvíme na veřejnosti. Ve svých textech
nás nutí červenat se, přestože tato témata
jsou přítomná v životě nás všech – od konfliktních sourozeneckých vztahů až po rozhodnutí nemít děti. V knize Zlatý kondom
zaměřuje svůj pronikavý a odvážný pohled
na téma, jež má nejuniverzálnější dopad –
na lásku ve všech jejích variacích.

Nikolaj Nikolajevič Nosov

Emil Stelinger

Houževnatost: Síla vytrvalosti a vášně
Angela Duckworth
Talent? Kdepak! Podle Angely Duckworthové je příčinou každého úspěchu houževnatost – kombinace dlouhodobé vášně pro jeden životní cíl a vytrvalost. V knize
na desítkách příkladů slavných osobností i obyčejných lidí ukazuje, že právě houževnatost rozhoduje o úspěchu člověka v životě mnohem víc, než jeho vrozený
talent či inteligence. Autorka svá tvrzení prezentuje na pozadí vědeckých studií
a výzkumu, nicméně kniha není jen akademickým klouzáním po povrchu, ale naopak čtivým svazkem. Kniha pro všechny, kteří chtějí přestat přešlapovat na místě
a pustit se konečně do něčeho skutečně velkého. „Fascinující exkurze do psychologického výzkumu úspěchu,“ napsal o knize The Wall Street Journal.
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Jaro v kině?
Silných filmových
zážitků čas…
Životopisný film Masaryk, první díl trilogie Jana Hřebejka Zahradnictví nebo
osmé pokračování Rychle a zběsile. Co přinese jaro v kinosálech prozrazuje
marketingový ředitel sítě multikin CineStar Tomáš Volt.

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě
multikin CineStar

Jarní měsíce v kinech vždy patřily mezi silnou část roku. Nevím, jestli je to tím, že i na
filmaře „jde jaro“, všechno se zelená a kvete
a vy můžete po příjemné procházce rozkvetlým sadem zajít se svou partnerkou či
partnerem do kina. A že bude na co se koukat i letos, o tom není pochyb.
Hned začátkem března proběhne slavnostní předávání prestižních filmových
cen Český lev a protože je CineStar letitým
partnerem, můžete se těšit na přehlídku vybraných oceněných snímků. Nebude
tak chybět například český film Masaryk
(premiéra 9. března) s Karlem Rodenem
v hlavní roli, který se pyšní neuvěřitelnými 14 nominacemi na Českého lva a který v hradeckém CineStaru můžete vidět
v předpremiéře už 3. března. Karel Roden
jako Jan Masaryk je opět více než přesvědčivý. Z českých snímků ještě zmíním rodinnou komedii Špunti na vodě. Film vypráví
o tom, jak to dopadne, když chlapi chtějí
vyrazit na pánskou jízdu sjíždět vodu, ale
dostanou s sebou na starost děti. Hvězdné herecké obsazení otců Pavel Liška, Jiří
Langmajer, Hynek Čermák a skvělé matky
v podání Anny Polívkové a Táni Vilhelmové.
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Zahradnictví: Rodinný přítel (CinemArt)

Já osobně se ale v nejvíc těším na filmovou
trilogii Jana Hřebejka Zahradnictví. První
díl se jmenuje Rodinný přítel a jeho premiéra připadá na 27. dubna. Celá trilogie
se odehrává na pozadí nejdramatičtějšího

období minulého století a časově předchází
kultovnímu snímku Pelíšky. Obsáhne 20 let
života postav, které musely v těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých
životů. Skvělé herecké obsazení (Aňa Geis-
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Vysokorychlostní

internet
již
od

199 Kč/měsíc!

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (Falcon)

Jaro v CineStaru bude silné i z pohledu americké produkce. Namátkou mohu
zmínit kultovní filmy jako Rychle a zběsile
8 (premiéra 13. dubna), Strážci Galaxie 2
(premiéra 4. května), Král Artuš: Legenda
o meči s neodolatelným Judem Lawem, pokračování legendární série filmů Vetřelec,
tentokrát s podnázvem Covenant od režiséra Ridleyho Scotta s Michaelem Fasbenderem v hlavní roli (premiéra 18. května),
a pokračování neméně úspěšné série Pirátů z Karibiku: Salazarova pomsta (premiéra
25. května) s hvězdným obsazením Johnny
Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom a Javier Bardem.

DOMÁCNOSTI

• stabilní rychlý internet
• možnost digitální televize
• zřízení a aktivace ZDARMA

FIRMY

• stabilní rychlý internet
• kamerové systémy
• služba „digitální ústředna“
• a další špičkové služby

Jediná skutečně optická síť
v Hradci Králové
a bezdrátový wi-fi internet.
KONTAKTUJTE NÁS OSOBNĚ,
TELEFONICKY NEBO E-MAILEM:

Mimi šéf (CinemArt)

A co by to bylo za kinoprogram bez rodinných a dětských filmů. Hned v březnu se
vše přebarví na modro, protože 26. března
chystáme Dětskou neděli s filmem Šmoulové: Zapomenutá vesnice. V dubnu pak
bude Dětská neděle s animovaným filmem
Mimi šéf, který si užijí i rodiče. Stejně jako
Dámské jízdy jsou i Dětské neděle doplněny bohatým doprovodným programem pro
děti.
A co jsme připravili pro fajnšmekry? Po
úspěchu koncertu skupiny Rammstein byl
zahájen předprodej na další koncert, tentokrát v Paříži s názvem Rammstein: Paris.

Vetřelec: Covenant (CinemArt)

KVALITNÍ PŘIPOJENÍ,
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP,
SKVĚLÉ CENY
A KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Nezapomněli jsme pochopitelně ani na
ženy. Připravujeme hned dvě Dámské jízdy, a to s filmem Rande naslepo (21. března)
a s filmem Dámská jízda (11. května). Ano,
čtete správně, jedná se o akci Dámská jízda
s filmem Dámská jízda. Samozřejmě platí,
že tyto akce jsou zpestřené bohatým doprovodným programem, ochutnávkami
a tombolou.

inzerce

lerová, Jiří Macháček, Ondřej Sokol, Lenka
Krobotová, Klára Melíšková, David Novotný, Karel Dobrý, Miroslav Táborský a další),
k tomu scénář Petra Jarchovského v režii
Jana Hřebejka - to vše slibuje velký zážitek. Další díly trilogie se jmenují Dezertér
(premiéra 28. září) a Nápadník (premiéra
16. listopadu). Aby byl zážitek pro hradecké
diváky ještě intenzivnější, jednáme s distributorem o speciálních projekcích s delegací filmu a protože Jan Hřebejk má Hradec
rád, tak určitě zavítají.

Tomáš Volt

Magnalink, a.s.
Na Brně 362/15
500 06 Hradec Králové
Zákaznická linka: 491 009 007
E-mail: info@magnalink.cz
Dostupnost služeb si můžete
ověřit na našem webu.

www.magnalink.cz
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Za hranice
všedních dní
doma i v Evropě
Milujete Hradec, ale přeci jenom byste se rádi podívali i někam dál?
Za hranicemi města i České republiky na vás čekají akce a události, kvůli
kterým rozhodně stojí za to koupit dálniční známku či letenku.

Matějská pouť

MotorTechna

25. 2. – 17. 4. - Praha, Výstaviště
Holešovice

15. 4. – Brno, Výstaviště Brno
Na burzu historických vozidel a výstavu historických automobilů láká
jako každoročně Brno. Návštěvníci
se mohou jako tradičně těšit na plejádu historických vozů, motocyklů,
součástek, náhradních dílů, sběratelských předmětů, dokumentace
a literatury. Akce se kromě jara pořádá i na podzim.

Nejznámější a nejnavštěvovanější
poutí v Česku je Matějská, pořádaná každoročně v jarních měsících.
Můžete tu vyzkoušet desítky domácích i zahraničních atrakcí. Po
ukončení Matějské pouti bude návštěvníkům parku po celý zbytek
sezóny k dispozici cca 22 atrakcí.

Filmový festival
v Cannes
17.–28. 5. – Francie, Cannes
Filmový festival v Cannes patří mezi
nejstarší a nejprestižnější akce svého
druhu společně s festivaly v Benátkách
nebo Berlíně. Krásná Francouzská riviéra přivítá letos výroční 70. ročník této
události.
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Cirque du Solei
18.–21. 5. – Praha, O2 Aréna

9. 10.

Veleúspěšná artistická skupina Cirque
De Solei přináší do Prahy dech beroucí
artistické výkony. To nejlepší z umělecké cirkusové tradice je ověnčeno pestrobarevnou kaleidoskopickou scénou
vypravenou v největší cirkusové manéži.

Velká cena Monaka

Prague Food Festival

25.–28. 5. – Monako, Monte Carlo

26.–28. 5. – Praha, Vyšehrad

Malá zemička – velká cena. Nejprestižnější Velká cena F1 v celém
seriálu závodů, která se koná již
od roku 1929. Městské úzké uličky
Monte Carla budou svědky dalšího
ročníku mistrovství F1 a vy určitě
nemůžete chybět!

11. ročník největší gastronomické události roku. Prague Food Festival je třídenní svátek jídla, který má v Čechách
již dlouholetou tradici. Pod širým nebem se na Vyšehradě koncentrují nejlepší šéfkuchaři a producenti nápojů
tuzemska.

inzerce

Jarní restart
pleti trendy
v líčení
Lehká nedbalost v líčení, pastelové barvy, jas a důkladná hydratace. Přesně to
pofrčí letošní jarní sezónu. Jak po mrazivé a dlouhé zimě probudit pleť a jak se
trendy nalíčit radí kosmetička a vizážistka Eliška Čejková.
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Móda & Beauty

Eliška Čejková
vizážistka & kosmetička

Jaro, to je především svěžest a jemné barvy
květů, což se každoročně projevuje i v jarních trendech líčení a ani letos tomu nebude jinak. Právě svěží a zdravě vypadající
pleť by měla být na jaře základem každého
líčení. Přirozený, lehký make-up doporučuji korunovat tvářenkou v pastelových
barvách, jako je například růžová či meruňková. Zdravému vzezření pleti lze pomoci
také použitím rozjasňovače. Na jaře bude
v líčení vévodit také lehká nedbalost, a to
zejména v oblasti líčení očí. Módní linky vytvoříte ideálně tužkou, kterou po nanesení
jemně rozpracujete – a rozhodně nemusíte
zůstávat jen u černé barvy. Rty pak lze nalíčit buď rtěnkou, nebo leskem ve výraznějších barvách. Avšak pamatujte – každý make-up vypadá nejlépe na kvalitně a správně
opečovávané pleti, proto není radno její
„údržbu“ zanedbávat.

Hydratujte pleť
Pleť po zimě je unavená častými a prudkými změnami teplot, působením extrémního
prostředí na pleť (silný mráz, vítr) a často
i nedostatkem hydratace. Z těchto důvodů
může docházet k pocitům pálení, svědění pleti, olupování a červenání. Na jaře (a
nejen tehdy) je třeba pleť hydratovat, více
vyživovat a připravovat na letní měsíce,
kdy bude vystavena slunečním paprskům.
Velmi důležitá je každodenní péče o pleť
doma, která by měla probíhat dvakrát denně. Vždy ráno a večer začněte kvalitním

povrchovým čištěním pleti (mléko nebo
gel a následně tonikum). Setření nečistot pouze tonikem nestačí – zbytky make-upu a veškeré nečistoty, které se nám
přes den „nalepily“ na pleť, a rovněž toxiny, které tělo vyplavuje kůží, z těla vodou
nesmyjeme. Přirovnávám to k situaci, kdy
byste chtěli umýt pánev po smažení jen
pod proudem vody. Čištění pleti micelární
vodou doporučuji pouze na občasné použití, třeba na dovolené. Každodenní rituál by
měl pokračovat nanesením séra podle typu
a potřeb pleti a aplikací krému. Zní to možná složitě, ale ve skutečnosti se jedná jen
o pár minut denně, při jejichž dodržování
se vám pleť dozajista odmění.

Nechte se hýčkat
Přibližně jednou za měsíc doporučuji návštěvu kosmetičky, která vaši pleť opečuje
odborně a případně vám i doporučí, jaké
přípravky je vhodné používat konkrétně
pro váš typ pleti. Rovněž poradí, co zabírá na problémy s pletí, které konkrétně vy
řešíte, případně pomůže odhalit, kde v péči
můžete chybovat. Já například preferuji
kosmetiku na přírodní bázi, která neobsahuje silikony ani ropné deriváty, čímž
nedochází ke zbytečnému zatížení pleti.
V zimních měsících a brzy z jara lze také
podstoupit ošetření chemickým peelingem, po kterém bude Vaše pleť skutečně
„jako nová“.

typ pleti, ale dá se využít i na tělová ošetření (např. na zpevnění pokožky nad koleny apod.). Principem tohoto ošetření je
frakční radiofrekvence, tedy cílené působení tepla v hlubokých vrstvách kůže, kde
jsou stimulována kolagenová vlákna k novotvorbě kolagenu, který zajišťuje pevnost
a pružnost pokožky. Výsledkem tohoto neinvazivního ošetření je tedy zpevnění pleti
a zjemnění vrásek. Konečný výsledek se
tvoří 4–6 měsíců po ošetření, ale částečné
zlepšení a zpevnění pleti klientky většinou
pozorují ihned po ošetření. Efekt vydrží
až několik let, ale samozřejmě záleží i na
následné péči. Závěrem ještě několik tipů
na dekorativní kosmetiku, která by se vám
mohla na jarní trendy líčení hodit:
• Tekutý make-up Teint Miracle od
Lancome krásně projasní vaši pleť
a vypadá přirozeně.
• Artdeco krémová tvářenka v odstínu 25
dodá vašim líčkům svěží nádech.
• Rtěnka Max Factor Colour Elixir
v odstínu 510 English Rose doladí
celkový dojem.
Eliška Čejková

Velmi zajímavou novinkou v péči o pleť je
v současné době ošetření pomocí přístroje zvaného Thermage, který slaví v České
republice skutečně velký „boom“. Jedná
se o ošetření, které je vhodné pro zralejší

inzerce
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Svatební zvony
zní…
On poklekl, ona řekla ano a než se nadějete, držíte v ruce pozvánku na
svatbu. Co si ale obléci, abyste se vyhnuli káravým pohledům ostatních
svatebčanů a novomanželům nekazili společné fotografie? Přečtěte si
naše tipy a nechte se inspirovat!
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Maminka nevěsty

Šátek

Jemné ladění tón v tónu je sázka na jistotu. Zejména pro
maminku nevěsty jsou takovéto barvy vhodné a pouzdrový
střih šatů dodává na formálnějším dojmu.

Dostatečně velký šátek je nenahraditelná součást šatníku nejen na svatbu.
K mnoha střihům šatů se sako či svetřík
nehodí, a tak se šátek přes ramena stane vítaným společníkem.

TopStyl boutique Hradec Králové,
www.topstyl.cz

Psaníčko
Krásné psaníčko se může stát dalším zajímavým prvkem celého outfitu.
Pokud nemůžete nalézt takové, aby
opravdu ladilo s botami, jděte cestou
kontrastu.

Sabina Kvak
svatební koordinátorka

deno na pozvánce,“ vysvětluje svatební koordinátorka Sabina Kvak z Hradce Králové.
Naopak s tabuizovanou černou nešlápnete
tak úplně vedle. Nejenže je přípustná, ale
rok od roku se stává více trendy.

BÍLÁ NENÍ DOBRÁ

MÉNĚ JE VÍCE NEPLATÍ

Základní pravidlo svatebního odívání zní:
v žádném případě nezastiňte nevěstu, koneckonců je to především její den. Bílé šaty
a kostýmky by tak při této příležitosti měly
dámy nechat hluboko ve skříni. „Jedinou
výjimkou je situace, kdy si snoubenci přejí
bílou svatbu. To by ale mělo být vždy uve-

Hluboké výstřihy, krátké sukně, odhalená
ramena? Na svatbu nepříliš ideální volba. To samé platí i pro průhledné materiály, vyzývavé rozparky a průstřihy. „Vždy
doporučuji respektovat místo, kde svatba
probíhá. Jinak se člověk obléká na svatbu
v kostele, jinak na svatbu na pláži nebo na

Boty
Vyberte si pohodlné boty na nižším
podpatku. Na letní svatby venku se hodí
i otevřené střevíčky, punčochy však
tentokrát nechte doma.
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louce. Pokud jde například o kostel, dámy by
neměly mít odhalená ramena. Proto radím
i v parném létě tu chvilku vydržet a na obřad obléci lehký svetřík nebo sako. To samé
platí i u sukní, minimální délka by měla být
ke kolenům,“ pokračuje svatební koordinátorka Sabina Kvak.

LEŽÉRNĚ VERSUS VKUSNĚ
Fascinátor
Pokrývka hlavy, která není ani klobouk,
ani čelenka, je velmi populární zejména v zahraniční. Například v Anglii přijít
s „nahými“ vlasy na svatbu by bylo absolutní fauxpas.

Poslední roky frčí ležérní svatby, kde se například u pánů na obřad nevyžaduje oblek.
I přes „volnější“ styl veselky jde však stále
o společenskou událost, a tak je i zde třeba
s výběrem oblečení postupovat obezřetně.
„Dají se pořídit velmi decentní plátěné kalhoty, které jsou zároveň vzdušné a muži si je
zvlášť na letní svatby velmi oblíbili. Přípustná u pánů je i rozhalenka nebo třeba svetr
s výstřihem do V. Jediné, přes co lidově řečeno nejede vlak, jsou klasické modré džíny,“
doplňuje Sabina Kvak.

Nude boty
Takzvaná nude či tělová barva bot je
skvělou volbou, pokud potřebujete univerzální pár, který se bude hodit opravdu ke všemu.

Sestra ženicha
Na letní svatbu venku jsou jako
dělané šaty v tlumených a pastelových barvách nebo se zajímavým vzorem. Takovýto model
nebude ani nudný, ani nebude
strhávat přílišnou pozornost, která náleží nevěstě.

Tip

u

Dámy, chystáte se na svatební obřad
například na louce a toužíte obout
své oblíbené lodičky?
Podívejte se po nástavcích na
podpatky. Nejenže se nebudete propadat hlínou, ale
ani se nebudou tolik ničit.
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TopStyl boutique Hradec Králové,
www.topstyl.cz

ZAPOJTE DOPLŇKY
Chystáte se na svatbu v určitém barevném
tématu a ve skříni nemáte nic, co by mu
alespoň vzdáleně vyhovovalo? Nemusíte hned utíkat do obchodu a utratit tisíce
korun za oblečení, které pravděpodobně
využijete jen pro tuto příležitost. Velkou
službu udělají chytře sladěné a zvolené
doplňky. „Dámám doporučuji obléknout
jednoduché šaty nebo overal a do dané
barvy sladit boty a kabelku. Hodně také na
svatbách vídám klasickou atlasovou mašli
uvázanou jako opasek, pracovat se dá také
velmi pěkně s barevnými šátky. To samé se
šperky – existuje cenově dostupná a vkusná
bižuterie, která krásně doplní celkový outfit,“ dodává Sabina Kvak.
(red)

jaro 2017

Móda & Beauty

kravata
Kravata se může stát skvělým kreativním doplňkem, kterým celý oblek
doladíte pro danou příležitost. Mezi
výraznější kravaty, které dodají vašemu outfitu na jedinečnosti, se řadí
například tato vysoce elegantní kravata v tmavě modré barvě s neobvyklým
vzorem. Ve společnosti s ní zcela jistě
vyniknete.

inzerce

Pánské hodinky
INGERSOLL The Regent
Automatic I00301

Svědek
Vhodné barvy obleku na svatbu jsou
černá, tmavé odstíny šedé a modré.
V případě, že se svatba koná v letním
období, můžete obléci také světlý pánský oblek. Pokud je událost laděna do
určité barvy, vázanka je nejjednodušším a nejefektnějším řešením.
TopStyl boutique Hradec Králové,
www.topstyl.cz

Stále ještě váháte, co na tento velký den
obléci? Zastavte se v TopStyl boutique na
Masarykově náměstí v Hradci Králové,
kde vám zkušené stylistky rády poradí
a vyberou to pravé přesně pro vás.

Hodinky jsou jistě doplňkem, do kterého se vyplatí investovat. Správný model
nikdy nevyjde z módy a již při prvním
stisku ruky dává o jejich nositeli jasný signál. Luxusní hodinky z nerezové
oceli v barvě růžového zlata s tmavomodrým koženým řemínkem nenechají
nikoho na pochybách o vašem vkusu.
Klenoty Buráň – OC Futurum
www.klenoty-buran.cz
13 570 Kč
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Příběhy
slavných letních
hitů
Jak vznikly hity Summer Night
nebo Lambáda? Víme a povíme!

Sejdeme se
u táboráku
Jak se tábořilo za komunistické
éry a jak děti tráví letní pobyty
v přírodě dnes?

Léto na grilu
Plánujete grilovačku? S našimi
recepty připravíte hostům
nezapomenutelný kulinářský
zážitek!

K rybníku,
nebo k moři?
10 tipů na letní cesty k vodě

Chcete být vidět v příštím vydání Quartieru? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz
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doporučuje
Doporučujeme služby profesionálů ve svém oboru. Budete královsky spokojeni!

Legalcom advokátní kancelář, s. r. o.
komplexní právní služby

TopStyl boutique
dámský a pánský boutique

Olfin Car, s. r. o.
prodej automobilů značky Škoda a Volkswagen

Obránců Míru 331,
Předměřice nad Labem
tel.: 777 118 385, www.legalcom.cz

Masarykovo náměstí (naproti kašně),
Hradec Králové
tel.: 495 511 230, www.topstyl.cz

Na Rybárně 1670, Hradec Králové
tel.: 495 000 555 pro VW a 495 521 222
pro Škoda, www.olfincar.cz

CVAKMAT, s. r. o.
zábavní fotobudka na svatby,
plesy, večírky

Sabina Kvak
svatební koordinátorka

Park Golf
golf resort, penzion a restaurace

tel.: 774 336 464, www.cvakmat.cz

tel.: 777 440 553, www.sabinakvak.cz

tel.: 491 611 948, www.parkgolf.cz
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K dostání na vybraných místech uvedených na
quartiermagazin.cz/distribuce
OC Futurum
obchodně zábavní centrum

Centrum SION
MŠ, ZŠ, SŠ, Křesťanské centrum

Great Lengths
světová špička v prodlužování vlasů

Brněnská 1825/23a, Hradec Králové
tel.: 495 260 981-3, www.futurumhradec.cz

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

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

Sledujte nás na sociálních sítích:
Quartier - královský magazín
quartier_magazin
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Bikero
vybavení pro cyklistické nadšence

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

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

5. května 835/10, Hradec Králové
tel.: 602 555 530, www.bikero.cz

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

Rybova 1904/23, Hradec Králové
tel.: 604 734 956, www.vinotekaumazlika.cz

dámský a pánský boutique
Masarykovo náměstí, Hradec Králové a Švehlova ulice 321, Hradec Králové
www.topstyl.cz

