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Monika Staňková, Michaela Zumrová a Jana Zbořilová v restauraci Aquarium v Hradci Králové

Editorial
Naše milé čtenářky a čtenáři,
máme za sebou zimu a to znamená jediné - je tu jaro!!! Také jste se tak těšili? Všechny tři jsme se
shodly, že se nemůžeme dočkat, až odhodíme zimní kabáty a vyrazíme vstříc prvním paprskům
jarního sluníčka. A jakmile bude svítit trochu víc, šlápneme do pedálů, přidáme do kroku, sedneme
na vlak - prostě vyrazíme ven, do přírody, na výlety, za poznáváním.
Proto je jarní Quartier plný tipů na to, jak prožít jaro. Na svých stránkách vás láká na „sto jarních
kilometrů“, připomíná dávnou i současnou tvář Velikonoc, radí ta nejlepší místa pro romantické
procházky Hradcem Králové, přináší inspiraci švédským životním stylem zvaným lagom a v neposlední řadě nabízí spoustu rozhovorů a čtení o zajímavých osobnostech a tématech, která byste
neměli minout.
Užívejte si dosyta jarních radostí a nezapomeňte, že jarní únava je jen pověra... jaro je takové, jaké
si ho uděláte!
Vaše
Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky magazínu

Michaela Zumrová
šéfredaktorka
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Zimní číslo s vůní
(lyžařského) vosku

O Vánocích se říká, že jsou to nejkrásnější chvíle roku. Schází se široká rodina, domácnostmi
se line vůně všemožných dobrot, zapalují se
svíčky a všichni alespoň na chvíli zpomalí. V redakci jsme se rozhodli vzít si onu magickou vánoční pohodu za svou a v témže duchu jsme
začátkem prosince představili v pořadí již šesté
číslo našeho magazínu. Pozvali jsme početnou
„magazínovou rodinu“, zapálili první svíčku na
adventním věnci a rozdávali sladké perníčky.
A protože zima koneckonců není jen o Vánocích, ale také o radovánkách na sněhu a lyžování všeho druhu, přijali jsme při této příležitosti
pozvání do královéhradeckého Bikera. Hosté
si mohli nechat zdarma seřídit a navoskovat
lyže či snowboard nebo si nechat poradit, která lyžařská bota je pro ně ta pravá. Příjemnou
předvánoční atmosféru dokreslil také dárek od
fotografa Jaroslava Klinského v podobě nástěnných kalendářů s fotografiemi Hradce Králové.
(red)
6

Vydavatelky královského magazínu Quartier s kalendářem od Jaroslava Klinského
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V

Clubu
to žije!

Desítky členů Quartier Clubu rozšiřují každý měsíc noví členové, a tak jsme na přelomu roku uvítali další přátele ve
skutečně královské společnosti. Quartier žije v rytmu Hradce, a proto podporuje například i hokejisty týmu Mountfield
HK. Z partnerství se můžou radovat i členové Quartier Clubu, pro které jsou pravidelně na vyžádání rezervována místa
ve skyboxu hradeckého stadionu.

t
společnos
královská
skutečně

i
olečnost

název sp

Clubu
Quartier
je členem
2018
7 - 31. 5.
1. 6. 201

v období

Monika Sta

ňková &

vydavate

Markéta Pfeiferová - Boutique
Paradis Fashion

Miroslav Jiránek - New Visit

Jana Zbo

lky magazín

řilová

u Quartier

Václav Derner - Filharmonie Hradec
Králové

Snímek zachycuje vydavatelky magazínu při předávání cen nejlepším hráčům zápasu hradeckých hokejistů s týmem Piráti Chomutov v úterý 23. ledna.
7
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Osobnost čísla

Ljuba Krbová & Pavel Rímský:

Jízda pokračuje!
Oba se narodili ve východních Čechách, hrají v divadle, televizi i filmu a své charismatické hlasy propůjčili řadě
hollywoodských hvězd. Ačkoli se Ljuba Krbová (59) a Pavel Rímský (69) dobře znají a několik let dokonce současně
účinkovali v nekonečném seriálu Ulice, společně se na place nikdy nesetkali. „My se zásadně potkáváme u cateringu,“
říká se smíchem ve společném rozhovoru pro Quartier Ljuba Krbová.

Příliš se to neví, ale oba jste původem
Východočeši. Pavel Rímský se narodil
v Pardubicích, Ljuba Krbová v Hradci
Králové.
LK: Ocenil jsi, že když byla řeč o Pardubicích, tak jsem na tebe necenila zuby, ani
nedělala ošklivé grimasy? Nic z té pověstné nenávisti Hradečáků a Pardubičáků ve
mně nezanechalo stopy!
PR: Abych ti pravdu řekl, tak je mi nějaká
nenávist úplně jedno. Sice jsem se narodil
v Pardubicích, ale hned mě odtamtud zase
odvezli.
LK: Takže se ti líbí víc Hradec?
PR: To zas ne, ale spíš než Pardubice mi
k srdci přirostla Přelouč, kde jsem měl
babičku s dědou a strávil tam velkou část
dětství.

Na druhou stranu k Hradci musíte
mít nějaký vztah, získal jste tu své
první divadelní angažmá – v tehdejším Divadle Vítězného února, dnešním Klicperově divadle.
PR: To rozhodně, sice už s Hradcem dobrých 40 let nesouvisím, ale je to krásné
město. Soutok, staré historické centrum,
Gočárova třída… rád na něj vzpomínám,
líbí se mi.
LK: Vždyť to říkám, Hradec u tebe oproti
Pardubicím jasně vede!
PR: Dobře, ale dotlačily jste mě k tomu
(smích).

Paní Krbová, vás rodiče z rodného
města také takřka hned odvezli – do
slovenského Prešova. Pak jste se ale
do Hradce zase na čas vrátila.
LK: Rodiče to měli tehdy složité s bydlením, a tak s mojí mladší sestrou žili v Pra-

ze, zatímco já jsem zůstala v domečku
u babičky a dědy na Slezském Předměstí. Bydlela tam s námi ještě dědova sestra
a mé dvě tety, takže si umíte představit,
jak jsem byla mezi tolika dospěláky rozmazlovaná. Ale neskutečně. Prožila jsem si
s nimi krásné dětství, jen pro rodiče to pak
musel být pořádný oříšek, když mě vyfasovali zpátky, protože jsem byla zvyklá na
opravdu velké hýčkání.

„Když jsme se s rodiči
přestěhovali do Martina, stal se
ze mě závodní lyžař.“

Jezdíte ještě občas do Hradce?
LK: Ano, přeci jen tam mám půlku rodiny,
navíc mě k němu pojí krásné vzpomínky
– hlavně na babičku Aničku. Byla to úžasná žena, která v mých očích nasadila laťku hodně vysoko. Až budu mít já jednou
vnoučata, postavím si ji na piedestal pro
její klid a trpělivost. Dodneška mám před
očima scénku, jak si moji bratři, sestřenice a bratranci udělali skluzavku do sklepa s uhlím a pak černí od hlavy až k patě
pobíhali domem, strašně zlobili a babička
stála s ledovým klidem v kuchyni a pekla
jim buchty. To je meta, na kterou se chci
jednou dopracovat.

Jak jste naznačila, pocházíte z velké
rodiny, jste nejstarší ze čtyř souro-

zenců – máte tři bratry a jednu sestru. Jaké to bylo být ta „velká ségra“,
navíc v převaze chlapů?
LK: Sestra se narodila poměrně brzy po
mně, kluci ale byli s větším odstupem
a první z nich se narodil, když mi bylo deset. To bylo moc fajn, protože jsem si náhle připadala hrozně dospěle. Chápete, já
jsem v deseti jezdila s kočárem s pravým
dítětem, ne s žádnou panenkou! Pravda
ale je, že tak v šestnácti se mi to začalo
zajídat, protože jsem nastoupila na konzervatoř a chtěla trávit čas spíš se svými
spolužáky než s důchodci na pískovišti,
hlídajíc své mladší bratříčky. Na druhou
stranu mi to ale dalo určitou průpravu pro
další život. Bráchové mi posléze moji péči
částečně vrátili, protože když už jsem pak
měla svoji dceru, tak mi jako mladí mužové
pomáhali.

Oba jste se v mládí často stěhovali –
paní Krbová žila v Berlíně, vy, pane
Rímský, zase ve slovenském Martinu. Jak na to vzpomínáte?
PR: Můj otec byl divadelní režisér a jeho
ostřejší povaha mu jednoho krásného dne
vysloužila angažmá v Armádním divadle
Martin. Přijeli jsme tam o prázdninách
mezi třetí a čtvrtou třídou obecné školy
a otec přede mě položil hromadu divadelních her ve slovenštině počínaje Jánošíkem a pravil – čti. Činil tak v domnění,
že se naučím slovensky, jenže já tam byl
v podstatě zoufalý a k ničemu se neměl.
Máma už nevěděla, co se mnou, a nakonec
mě přihlásila do lyžařského oddílu svého
tehdejšího šéfa v podniku Dílo. Martin
je pod horami a ne zrovna malými, a tak
se ze mě postupem času stal závodní ly9
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žař. Když mě pak v šestnácti zase odváželi zpátky do Čech, nevěděl jsem, jestli
se radovat, nebo brečet. Na jednu stranu
jsem se zpátky hrozně těšil, na druhou mě
mrzelo, že mi berou lyže a hory. Já totiž
nechtěl být hercem, chtěl jsem být tím
kreténem, co si hodí na záda obří krosnu
a odnese na Téryho chatu kamna. Toho
kreténa mi promiňte.

Vrátil jste se zpátky do Přelouče?
PR: Ne, začali jsme žít na Moravě v Uherském Hradišti. Tam jsem pokračoval ve své
rockerské kariéře, kterou jsem nečekaně
započal ještě v Martinu, kde si mě našla
jedna začínající rocková kapela. Takže ačkoli jsem srágora, můžu se pochlubit tím,
že jsem za svůj život hrál hned ve dvou
rockových kapelách.
LK: Nepovídej, a na co jsi hrál?
PR: Na basovou kytaru, ale moc mi to nešlo.
Učili mě totiž kluci z kapely podle toho, co
zrovna potřebovali, abych hrál. Taky jsem
zpíval.

Jak to, že kariéra rockera nedopadla?
PR: To je takový můj celoživotní osud –
zase jsem odtamtud odjel. Tentokrát do

Osobnosti čísla

Brna kvůli studiu. Kapela pokračovala beze
mě, prostě mě vykopli. V jisté chvíli vám
dojde, že ti, kteří jsou opravdu talentovaní,
se zlepšují rychle, kdežto vy pomalu. A tak
jsem zjistil, že zas tak velký rocker ze mě
nebude.

„Na úpravě dialogů se v dabingu
nemá šetřit. Když je v textu
‚cařice‘, tak je to v pytli.“

Vaší silnou parketou je dabing. Když
zavřu oči, je to, jako bych si povídala s Morganem Freemanem a Umou
Thurman. Jak vzpomínáte na své dabingové začátky?
LK: S dabingem jsem začínala v osmnácti a jsem nesmírně šťastná, že jsem mohla
pracovat s takovými osobnostmi, jako byl
pan Hrušínský nebo Cupák. Filmy se tehdy
dabovaly velmi poctivě, věnoval se tomu
dostatek času, úpravy textu byly perfektní.

Pro nás herce to byla svým způsobem i společenská událost, protože jsme se ve studiích potkávali s kolegy z různých divadel.

Pokud se nemýlím, tak už to dnes ale
neprobíhá. Každý herec si individuálně namluví svoje pasáže, které se
pak finálně pospojují. Už to není tak,
že by se dabovalo současně a herci na
sebe mohli reagovat. Který způsob
byl podle vás lepší?
PR: V obou metodách vidím plusy. V tom,
jak se to dělalo „po staru“ bylo nádherný,
že jsme se s kolegy potkali a říkali si třeba
milostný dialog z očí do očí, to mělo samozřejmě svoje. Na druhou stranu, i dneska
znám spoustu velmi kvalitních lidí, kteří to
„po novu“ dělají skutečně výborně. Znám
ale bohužel i velké zoufalce. Zrovna nedávno jsme se ženou seděli doma u televize,
koukali na historický film, a když se ozvalo:
„a teď přijde cařice Alexandra,“ tak jsem to
vypnul.
LK: Pravda je, že úprava dialogů je samozřejmě základ, na tom se nemá šetřit. Když
je totiž film dobře upravený, tak vám to
„klape“ ve správném rytmu do pusy i výrazové prostředky jsou nabíledni. Ale když je
tam cařice, tak je to v pytli (smích).

Kvalita tuzemského dabingu se před
pár lety hodně diskutovala. Herci si
stěžovali, že na nich studia šetří a nenechávají jim na práci dostatek času.
Jak to vnímáte vy?

Ljuba Krbová se svou seriálovou rodinkou. Foto: TV Nova
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LK: Celý ten spor byl v mediích prezentován tak, že jde o honorář, pravda ale byla
někde jinde. Za roky dabingové praxe už
mám nějakou laťku, pod kterou pochopitelně nechci jít, a tak v okamžiku, kdy
dabuji herečku, která je skvělá a kterou
jsem měla možnost dabovat už v mnoha
dobrých filmech, tak to chci prostě udělat
dobře. Bohužel praxe je někde taková, že
vám pustí červenou a vy jedete až do prvního zakoktání, a mnohdy by vás nechali
jet i dál. V ten moment se ozvu, říkám: „no
ale počkejte, ona vede monolog, ve kterém
třikrát změní výraz, jde z pláče do smíchu,
pak ztichne a já to nejsem schopná na první
dobrou dát, nechte mě to vrátit a pojedeme
ještě jednou.“ A když se z režie ozve: „To je
zbytečné, bylo to synchronní, pojedeme dál,“
tak máme zaděláno na problém. Jsem zručný dabér, jsem rychlý dabér, ale nejsem superman, a když to je dobrý film, tak by měl
být adekvátně nadabován a je hrozná škoda
tomu nevěnovat pozornost.
PR: Já to mám tak, že když mi to jde, tak
jedu, dokud to jde, a když mi to nejde, tak
si to nechám vrátit klidně pětkrát a s nikým
o tom nediskutuji.

Ljuba Krbová
•

Narodila se 5. července 1958
v Hradci Králové.

•

Má čtyři sourozence, jednu
sestru a tři bratry.

•

Je po třetí vdaná, jejím
manželem je Ondřej Neff,
z prvního manželství má dceru.

•

Patří mezi hlavní hvězdy seriálu
Ulice, ve kterém hraje už
13. sezonu. Objevila se ale
i v seriálu Přítelkyně z domu
smutku, Třetí patro nebo Anna
proletářka.

•

Svůj hlas propůjčila třeba Susan
Sarandon, Umě Thurman, Liz
Taylor nebo Emmě Thompson.

•

Dvacet let se věnuje bojovému
umění wu-šu, ráda cestuje a fotí.

Pavel Rímský
•

Narodil se 28. února 1949
v Pardubicích.

•

Jeho otec byl divadelní režisér,
bratr Petr Rímský je písničkář.

•

Je ženatý a s manželkou Irenou
má tři děti, synové Prokop
a Kryštof jsou taktéž herci.

•

Zahrál si ve filmu Učitel tance,
Jak ukrást Dagmaru, Ro(c)k
podvraťáků nebo v seriálu
Policie Modrava či Ulice.

•

Je vyhledávaným dabingovým
hercem, namluvil například
Morgana Freemana, Tommy Lee
Jonese, Sylvestera Stallone či
Jeana Reno.

•

Od roku 1997 je členem souboru
Divadla na Vinohradech.
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Osobnosti čísla

Ať nejsme jen negativní. Stala se vám
při práci za mikrofonem i nějaká
úsměvná příhoda?
LK: Pamatuju si, že jsem jako mladinká osmnáctka dabovala ve studiu s panem Haničincem, tehdejší hvězdou Divadla na Vinohradech, a moje postava zrovna běžela lesem.
Snažila jsem se tedy poctivě dýchat, skutečně to naplno prožít. Tehdy se ještě dabovalo po staru, takže jsme nejdřív měli několik
zkoušek a až pak jeli naostro. Rozsvítila se
červená, akce – já dýchám, dýchám a najednou se poroučím k zemi (smích). Když jsem
se probrala, skláněl se nade mnou pan Haničinec a říkal: „mladá, to nesmíš tak prožívat,
je to jenom dabing.“
PR: Já mám zážitek jako prase, ale to je
na knížku. To byste do rozhovoru musela
zkrátit, a to by bylo k ničemu.

Stává se vám, že vás lidé poznávají po
hlase?
LK: Stává a je to moc příjemné. Jeden váš
kolega mi kdysi řekl, že se mnou toužil udělat rozhovor, protože zbožňuje film Tootsie. Vyprávěl mi, že když se mu v pubertě
rozváděli rodiče a bylo mu ouvej, tak si ten
film pouštěl pořád dokola, protože ho můj
hlas uklidňoval. To byl krásný kompliment,
nikdy bych si nemyslela, že hlas může mít
pro někoho takový význam.
PR: To já mám se svým hlasem úplně jinou
zkušenost. Dřív mi holky zjihle šeptaly, že
je můj hlas eroticky vzrušuje. Dneska mi
děkují, že se jim u něj nádherně usíná.

„Dřív mi holky šeptaly, že je můj
hlas vzrušuje. Dneska mi děkují,
že se jim u něj dobře usíná.“

Když ne podle hlasu, tak z nekonečného seriálu Ulice vás lidé znají určitě. Paní Krbová alias Anička Lišková
v něm hraje nepřetržitě už takřka
třináct let. Pane Rímský, oproti tomu
vaše postava násilníka Kukačky už
z obrazovek zmizela. Není vám to
líto?
PR: Já to dvakrát nemusím - hrát v nekonečném seriálu. Navíc čím jsem starší, tím
méně bych do něj znova šel.
LK: Neboj, on je konečný pro každého
(smích).
PR: Vím, ale je to otročina. V době, kdy jsem
tam hrál, mě to ale bavilo, postava úchylného málem vraha byla rozhodně zajímavá.

Pavel Rímský jako Kukačka v seriálu Ulice. Foto: TV Nova

Nejvíc ale vzpomínám na to, jak dojemně se
o mě starala produkce. Pořád se snažili mi
dělat nějakou publicitu, že je Pavel Rímský
vlastně fajn chlap, ne jako ten bídák Kukačka. Asi aby mě babičky v krámě nemlátily
deštníkem. Dokonce jsme s Ilonou Svobodovou, kterou jsem v seriálu tak mučil,
udělali dvojrozhovor do jednoho časopisu,
že jsme kamarádi a nevraždíme se i mimo
kamery.

Vaše role v seriálech jsou obecně zajímavé. Třeba v Přístavu jste hrál němého štamgasta.
PR: To bylo smutné, protože tu roli jsem
tak trochu podědil po Borisu Hybnerovi,
který zemřel. Nejdřív jsem říkal, že po Borisovi nic přebírat nechci, ale scenáristi mi
slíbili, že to vymyslí nějak jinak. Nakonec to
skončilo tak, že původní štamgast odjel a já
jsem zaujal jeho místo jako nová postava,
ale stejně postižená. Nakonec jsem z toho
měl hroznou radost, protože to byl můj celoživotní cíl hrát šest set dílů v seriálu němého za stejný honorář (smích).
LK: Ano, to je dárek. Zrovna na dnešek jsem
se učila třicet stránek.
PR: Přesně tak, v Ulici to byla klasika a to
moc nemusím.

Paní Krbová, v životě postavy Aničky Liškové došlo v této sezoně Ulice
k dramatickému zvratu – vyšla najevo manželova nevěra a pro vás to tak
po mnoha letech znamenalo stěhování do jiných seriálových kulis. Jak na
vás ta změna zapůsobila?
LK: Teď se budete smát, ale když jsem přišla do svého nového seriálového bytu, vyjekla jsem: tyjo, já mám kuchyň! Po dvanácti
letech, a dokonce s tekoucí vodou! Nebudu
lhát, byla jsem u vytržení, skoro jako bych
ten byt dostala ve skutečnosti (smích).
V původním bytě Liškových se totiž úplně nepočítalo s tím, že se tam bude tolik
vařit. Jednou jsem tam byla o prázdninách
s manželovou vnučkou Dominikou a ona se
mě zeptala, kde máme kuchyň. V tu chvíli mi došlo, že ačkoli tady snad ze všech
ženských nejvíc vařím, stejně ty brambory
loupu vždycky v obýváku (smích). Vy se ale
ptáte spíš na zvrat v životě Aničky Liškové.
Musím říct, že jsem přijala s povděkem, že
se ta moje původně hodně submisivní až
puťkovská postava najednou začíná otrkávat a seznamovat s chlapy. Myslím, že to
může být tak trošku návod pro ženy, které
opustil chlap kvůli mladší ženě, což není
úplně neobvyklý model. Může to pro ně být
13
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Osobnosti čísla

taková jiskřička, že tím život nekončí, že
to může být jen nová kapitola – a vlastně
strašně fajn kapitola.

Se svým hlasem i vzezřením býváte
škatulkován jako „záporák“. Užíváte
si spíš tyto role, nebo naopak hodné
hochy?
PR: To záleží. Je ale pravda, že mě hodně
bavila moje poslední role mafiána v seriálu
Jiřího Stracha Labyrint.
LK: Vidíš, a já tam hrála oběť. Tak to jsme
se minuli.

Potkali jste se spolu vůbec někdy na
place?
LK: Ne, zatím se úspěšně míjíme.

V Ulici hraje shodou okolností i syn
Pavla Rímského Kryštof. S ním jste se
taky zatím herecky neprotnula?
LK: Také ne, Rímčáky potkávám zásadně
u cateringu (smích).

Vaše dcera je advokátka. Není vám to
líto, že se také nevydala na hereckou
dráhu?
LK: Moje dcera má tak krutou maminku, že
jí to sama rozmluvila.
PR: Já jsem to tedy vůbec neřešil, ať si děti
dělají, co chtějí.
LK: Já jsem jí jenom řekla, že na tohle povolání nemá povahu, protože je Johanka z Arku. Tak šla na práva a tam musela
skousnout mnohem víc (smích).

Anička Lišková se svým manželem Bedřichem v pekařství pana Stárka. Foto: TV Nova

„Mládí je hotové peklo. Fajn je to
tak od pětatřicítky.“

Paní Krbová, letos v létě oslavíte další kulaté narozeniny. Jak to jako žena
vnímáte?
LK: Nebudu lhát, je to už dost nepříjemné číslo, ale zatím jsem věk nikdy neřešila.
Asi proto, že všechno funguje, jak má. Ano,
mám vrásky kolem očí, asi už některé věci
nestihnu, ale určitě bych nechtěla, aby mi
bylo znova dvacet. Mládí je strašně těžká životní etapa, hotové peklo. Myslím si,
že fajn je to tak od pětatřicítky. Člověk už
má pocit, že nasbíral nějaké zkušeností,
vytvoří si hodnotový žebříček, nezblázní
se z každé kraviny a pokud o sebe dbá, tak
je i fyzicky na vrcholu. Ano, sice mi bude
v létě šedesát, ale zatím mi to nepřijde jako
žádná katastrofa.
14

PR: K tomu věku - nedávno jsem četl rozhovor s jednou mladou českou herečkou,
která na závěr říkala, že by se ráda v šedesáti otočila, podívala se zpět a řekla si: to
byla jízda! Tak jsem dostal chuť jí vzkázat,
že jsem se teda v šedesáti neotáčel a dokonce ani teď se neotáčím a že jízda pokračuje!

po stránce fyzické i psychické. Co vám ale
budu povídat, jsem jenom člověk a o Vánocích, když všude voní cukroví, kapr a salát,
hřeším o sto šest. Jenže pak si vzpomenu
na ty nebohé holky v kostymérně, které mě
musí do těch šatů stůj co stůj dostat i po
svátcích a dva dny před začátkem práce
zase uberu (smích).

Ženy a především herečky to ale mají
se stárnutím těžší – jsou pořád na
očích a ustavičně je někdo s někým
porovnává. Četla jsem o vás, že se už
dvacet let věnujete bojovým uměním,
to vás udržuje ve formě?

Je ještě něco, co byste si rádi splnili?

LK: Péči o svou tělesnou schránku beru
jako součást profese, kterou mám ráda.
Když přijdu na trénink, kde jsou mnozí
spolubojovníci o desítky let mladší, spíš mě
to vyhecuje, nechci si mezi nimi připadat
jako babička. Bojová umění mi pomáhají

LK: Ráda se nechávám od života překvapovat, už mi nachystal věci, které by mě
nenapadly ani v nejbujnější fantazii. A i ty
špatné, byly nakonec k něčemu dobré.
PR: Já se rád překvapuju sám, abych pak
nebyl překvapen. Nicméně chtěl bych zažít
pár dní na turné s Rolling Stones a jeden
večer s nimi poflámovat. To by mi k životu
docela stačilo.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora
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Zima někdy
i zahřála
Naprosto chápeme, že se už všemi smysly upínáte k jaru a za zimou byste
rádi zabouchli dveře. Dovolte nám však se na těchto stránkách za ní na
moment ohlédnout. Vždyť i přes všechny mrazy a plískanice nám dopřála
parádní zážitky.

ZLATÁ NOC
Doslova zlatý rok zažily v loňské sezóně
Sabina Kvak z Agentury Sabina (na snímku
vlevo) a Lucie Vitíková z Květinového studia
La Vital (na snímku uprostřed), a tak byl důvod k oslavě doslova nasnadě. Mimo to obě
dámy slavily „pracovní narozeniny“ – Agentura Sabina pět let na trhu a La Vital rovných deset. V nádherných prostorách Petrof

Gallery v Hradci Králové si v polovině ledna
zhruba stovka hostů užila například vystoupení komika a kouzelníka Richarda Nedvěda
či Saxofrancis Františka Šalandy. Na party
nechyběl ani Quartier zastoupený šéfredaktorkou Michaelou Zumrovou (na snímku
vpravo). Dámy, ještě jednou přejeme, aby
i další roky ve vaší kariéře i osobním životě
byly jen a jen zlaté!

SVÁTEK VÍNA silénos
Milovníci vína se ke konci mrazivého ledna
ocitli na chvíli v ráji. V kongresovém centru Aldis totiž proběhl již třetí ročník Svátku
vína Silénos. V řecké mytologii byl Silénos
vychovatelem a učitelem boha vína Dionýsa. V bájích se vyskytuje coby veselý stařík,
vyhledávající zábavu a pití. Letem vinařským
světem návštěvníky provedli taktéž bohové, ale už čeští. Byli to odborníci na slovo
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vzatí – profesionální vinaři. Každý ročník se
nese v duchu vybrané řeky, na jejímž břehu se vinná réva pěstuje. Ten letošní patřil
řece Rýn, a tudíž i Ryzlinkům rýnským. Návštěvníci procházkou však degustovali i další odrůdy prvotřídních vín ze všech kontinentů. K zakousnutí byly v nabídce výborné
delikatesy všeho druhu. O kulturní vložku se
postarala královéhradecká swingová kapela
a baletní vystoupení.

jaro 2018

WINTER GLADIATOR RACE
Rok 1780, kdy byl slavnostně položen základní kámen pevnostního města Josefov,
a slavnou éru gladiátorů od sebe dělí bezmála dva tisíce let. Okolnosti tomu chtěly, že
se od roku 2017 pořádají gladiátorské „hry“
přímo v prostorách pevnosti. Nejde o hry,
jaké známe z historie či z filmu s Russellem
Crowem, ale o běžecký závod s překážkami.
Letošní ročník se konal druhý únorový pátek

Kultura

a sobotu. První den více než 250 závodníků
pokořilo čtyři kilometry dlouhou trať. Po
cestě na ně čekalo přes patnáct překážek. To
ovšem nebylo nic oproti tomu, co čekalo závodníky v sobotu – trať dlouhá téměř sedm
kilometrů a 27 překážek. Museli se vypořádat
nejen s teplotou pod bodem mrazu, ale například i s proděním řeky po pás či plazením
pod ostnatým drátem do strmého bahnitého
svahu. Novinkou oproti loňskému závodu byl
Winter Kids Gladiator Race.

MASOPUST
Jitrničky, ovárek, tlačenky, prejty, gulášek –
sbíhají se vám sliny? Takové dobroty si mohli
návštěvníci dopřát na Šrámkově statku v Pileticích. O Masopustní neděli, která letos připadla na 11. února, se tam konaly pořádné zabijačkové hody okořeněné komentáři mistrů
řezníků. Nejen na pokrmy z prasátka se mohli návštěvníci těšit. Čekal na ně i maškarní rej.

KRÁLOVSKÝ PLES
Protančení střevíců, popíjení drinků, příjemné povídání či vyfocení na památku
s vaším oblíbeným hokejistou z hradeckého
klubu Mountfield HK. Tímto výčtem to ale
zdaleka nekončilo, o skvělou zábavu se postaral stand-up komik Karel Hynek. Návštěvníci si jako každý rok užili módní přehlídku,
kterou zpestřili i dva hokejisté, Martin Látal
a Petr Zámorský, když se na moment stali

Spolek lidové tvorby nechal děti a dospělé
nahlédnout do tajů tradiční uměleckých řemesel. Sami si tak mohli vyzkoušet tkaní, paličkování, předení na kolovrátku či zdobení
drobných předmětů. Došlo i na pečení chleba a smažení božích milostí. Boží milosti jsou
těstíčka ve tvaru obdélníčků, do kterých se
udělá křížek. Po usmažení se obalují v cukru.
Součástí masopustního veselí byl i trh a hrály
se „Pohádky za pecí“.

modely. Na seznamu letošních lákadel bylo
i půlnoční překvapení, které si vzaly za své
tanečnice s podobiznami hokejových hráčů.
Návštěvníci letos volili i největšího Sympaťáka plesu. Na plné čáře to vyhrál Radek
Smoleňák. Své dojmy a zážitky měli možnost
zachytit v jedním z fotokoutků. Naprostou
novinkou však byl CVAKBUS, fotobudka na
čtyřech kolech. Ples v opravdu královském
stylu se uskutečnil letos počtvrté a už teď se
těšíme na příští rok!

OTEVŘENÍ MAKRoNKOVÉ
VÝROBNY
Kdo by neznal Makronky Malý princ – sladké cukrovinky z Černilova od mladé maminky Radky Luňákové. Ta se za uměním
výroby těchto laskomin vydala až do Paříže
a v minulosti s nimi vyhrála místní podnikatelskou soutěž i titul Živnostník roku Královéhradeckého kraje. To ale není zdaleka vše,

začátkem roku se jí totiž povedl další úžasný počin, a to když úspěšně otevřela první
makronkovou výrobnu svého druhu v České republice. Sbíhají se vám už při pouhém
čtení těchto řádků sliny? Tak neváhejte vyrazit do některé z vybraných kaváren, kde
mají její makronky v nabídce, nikdy se tam
totiž dlouho neohřejí.
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Kaspar Zehnder
přebírá taktovku
nad hradeckou
filharmonií
Je všeobecně přijímaným tvrzením, že ideální věkový rozdíl mezi mužem
a ženou by neměl být vyšší než deset let. Protože první dáma místní
hudební scény, Filharmonie Hradec Králové, v letošní sezóně slaví čtyři
desetiletí své existence, nelze než vkládat naděje do angažmá jejího
nového šéfdirigenta, kterým se stal sedmačtyřicetiletý Kaspar Zehnder.
Švýcarský dirigent a flétnista Zehnder tak na postu šéfdirigenta královéhradecké filharmonie v září vystřídá
Andrease Sebastiana Weisera, který
zde působil od roku 2012. Spolupráce
Kaspara Zehndera s Filharmonií Hradec
Králové má již desetileté kořeny. Poprvé
přijal pozvání v roce 2008 a od té doby
vystoupil na zdejším pódiu několikrát
jako dirigent, potom také jako sólista,
a dvakrát dokonce jako dirigent i sólista
současně. V hledáčku médií se však Zehnder ve spojitosti s Filharmonií Hradec
Králové objevil už i dříve, a to na koncertech festivalu soudobé hudby Hudební
fórum Hradec Králové. Soudobá hudba
je ostatně také jedním z důležitých průsečíků v zájmech Filharmonie Hradec
Králové a jejího nového šéfdirigenta.
A jaká je vlastně úloha šéfdirigenta orchestru? „Kromě samotného dirigování
orchestru jej šéfdirigent musí vést v širším rozsahu také umělecky, podle svých
vlastních vizí. V úzké spolupráci s dramaturgem orchestru má značný vliv na
skladbu repertoáru, vedle toho řeší i personální otázky členů orchestru,“ vysvětluje ředitel hradecké filharmonie Václav
Derner. To chápe i novopečený šéfdiri-
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gent Kaspar Zehnder, který má celkem
jasnou představu o své úloze v čele zdejších filharmoniků. „Orchestr má ambice
a potenciál, je v něm mnoho spíše mladších hudebníků, s vážným zájmem o zvyšování kvality tělesa. Je zde samozřejmě
na čem pracovat – naštěstí! – ale cítím se
zde užitečný a vítaný. Cítím zde pochopení pro mé záměry a rád bych orchestr
dále rozvíjel a zvyšoval jeho úroveň,“ slibuje Zehnder.
Dirigování a hru na flétnu studoval
Kaspar Zehnder na Hochschule der
Künste Bern. Byl členem Evropské Mozartovy akademie, v letech 2005–2012
zastával pozici hudebního ředitele Centra Paula Klee v Bernu. Od roku 1999 je
uměleckým ředitelem festivalu Murten
Classics. V letech 2005–2008 stál jako
nástupce Jiřího Bělohlávka v čele Pražské komorní filharmonie. Od roku 2012
je také šéfdirigentem Symfonického orchestru Biel Solothurn (SOBS). Od svého debutu v milánské Scale v roce 2007
hostoval jako dirigent u předních evropských těles. Spolupracuje s význačnými
umělci jak zahraničními, tak českými.
Emil Stelinger

jaro 2018

Kultura

Do Kuksu se vrátí
baroko. Ale jen naoko.
V sobotu 16. června jeďte na Kuks. Zavřete oči. Představte si, že je znovu rok 1729. A zase je otevřete. No dobře, přímo
v 18. století se neocitnete. Ale v celém kukském údolí alespoň na tento jediný den ožije atmosféra horkého léta toho
roku, kdy se sláva Kuksu šířila celou Evropou. Vrátí se kejklíři, řemeslníci, šlechta i samotný hrabě Špork.

Když 26. července 1729 nad údolím v Kuksu
minula půlnoc, tichem teplé noci se ozval
dusot kopyt desítek koní. Pohár trpělivosti
mocných s výstřelky hraběte Šporka přetekl
a Kuks obsadili vojáci, kteří na šestou hodinu ranní ohlásili návštěvu hradeckého hejtmana Kryštofa Voračického z Paběnic.
Tento dramatický okamžik své historie si
Kuks připomněl už vloni prvním ročníkem
akce Baroko naoko. Tisíce návštěvníků sledovaly po celý den bohatý program včetně
scény zatčení hraběte Šporka hejtmanem
Voračickým, kterého ztělesnil skutečný hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.
Letošní ročník, který zve k návštěvě skvostného barokního areálu v sobotu 16. června,
se opět ponese v duchu vzpomínek na dobu,
kdy byl Kuks středem evropské zábavy. Do
Kuksu se vrátí barokní rej s živými obrazy

ze Šporkovy doby, divadlo a loutky, hudba
a tanec, dobové atrakce pro děti a na závěr
celého dne barokní ples Ctností a Neřestí.
Potkáte průvody urozených pánů, komtes
a dvorních dam, kejklíře, artisty a hudebníky. Kuks obsadí císařská kavalerie a hrabě
bude znovu zatčen. Uvidíte život ve vojenském ležení i turnaje na koních.
Barokní slavnost opět pořádá destinační
společnost Revitalizace Kuks, která je podepsána pod ceněnou rekonstrukcí a oživením podkrkonošské vesničky s hospitálem. „Když jsme Kuks po rekonstrukci před
třemi lety otevřeli, zdaleka jsme si nemysleli,
že máme hotovo. Věděli jsme, že ten hlavní
úkol nás teprve čeká – vdechnout život nejen památce, ale i celé obci, ve které leží. Baroko naoko je jedním z našich počinů, které
by tomuto záměru měly přispět,“ vysvětluje
Martin Puš, ředitel Revitalizace Kuks. Cení

si loňského zájmu o akci, která s podtitulem
„slavnost v Kuksu“ přilákala fanoušky historie, rodiny s dětmi i další zájemce o dobu
hraběte Šporka.
Výtěžek z akce byl vloni věnován na chystanou obnovu Braunova Betléma, unikátního sochařského díla v lesích u Kuksu,
a nejinak tomu bude i letos. „Znovu budeme
peníze, které vybereme, směřovat na tento účel. Proto samozřejmě uvítáme zájem
případných partnerů, kteří by se s námi
chtěli na slavnosti Baroko naoko podílet
a podpořit finančně nejen její konání, ale
tím zároveň i rekonstrukci Braunova Betléma,“ uzavírá Martin Puš s tím, že vše
podstatné o Kuksu a činnosti Revitalizace
Kuks najdete na www.zkuskuks.cz nebo
www.revitalizacekuks.cz.
Emil Stelinger
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Radio Černá Hora
ŽIVĚ
Nejen v éteru můžete držet krok s východočeským Radiem Černá Hora. Kromě Facebooku a Instagramu zásobuje
pestrým obsahem fanoušky i na svém Youtube kanále. Právě tam se před nedávnem rozjel unikátní projekt, který
přináší posluchačům zase trochu jiný pohled na tuzemskou hudební scénu.

Zpěvák Mark Ztracený ve studiu.

Na Černé Hoře to vždycky dělali trochu
jinak. Ačkoli jsou primárně rádiem, nebojí
se pozvat do studia muzikanty, tým kameramanů a spolu se zvukaři a režiséry tvořit
novou muziku v nových aranžích. Na jejich
youtubovém kanálu, potažmo Facebooku či
Instagramu, si tak můžete pustit už víc jak
jedenáct videí s živými akustickými nahrávkami známých písní Marka Ztraceného,
kapely Support Lesbiens, Mirai, Divokýho
Billa nebo třeba zpěváka Jakuba Děkana,
Voxela či Sebastiana. „Kapely si musí poradit s malým prostorem studia, místo bicích
se často používá cajon a akustické nástroje.
Natáčí se vždy naživo a v aranžích, které
obsáhnou nástroje, jež si muzikanti s sebou
přinesou do radia. Díky tomu má song at-

mosféru živého koncertu, čiší z něj čiré muzikantství,“ přibližuje Petr Sameš s tím, že
celé natáčení vyžaduje od interpretů specifický přístup, neboť trvá pouhé dvě hodiny.
„Po zvukové zkoušce a nastavení výsledného
zvuku se rovnou nahrává,“ vysvětluje.
„S celým nápadem přišel Honza Řičař, náš
moderátor, který má na starosti právě sociální sítě,“ dodává Petr Sameš a doplňuje, že
Honza přivedl i partu, která celý projekt realizuje. „Nejen hudební, ale i vizuální složka
je důležitá. Tým, který tvoří dále Láďa Novotný, Michal Rak a Adam Hubálovský, dělá
svoji práci výborně.“ A podle čeho se kapely
do projektu vybírají? Asi nikoho už nepřekvapí, že Radio Černá Hora jako východo-

česká jednička kope za místní muzikanty,
a tak hodnotícím kritériem výběru není ani
sláva, ani počty prodaných desek. „Vybíráme zpěváky a kapely, které mohou posluchači znát z našeho vysílání nebo pochází
z našeho regionu. Baví nás to moc, protože
vznikají opravdu unikátní hudební celky,
například Voxel nahrál svůj song sám bez
kapely za použití smyček, které pak vytvořily celý hudební podklad,“ dodává Petr Sameš
s úsměvem. Tento projekt je v české kotlině
jedinečným počinem.
Koho si pozve tým Radia Černá Hora do
studia příště? To je zatím tajemství, určitě
se ale máte na co těšit!
(red)
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Jakub Děkan v živém vysílání Radia Černá Hora, foto: Tomáš Karlík
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Anna Nováková-Kopecká:

Marionety jsou
můj život
Je již sedmou generací rodu proslulého průkopníka loutkářství Matěje Kopeckého, který se roku 1775 narodil
v Libčanech u Hradce Králové. Loutkoherectví má ve východních Čechách své pevné místo a české loutkářství
jako takové se v roce 2016 zapsalo na seznam UNESCO. Ačkoliv se Anna Nováková-Kopecká (65) v Hradci Králové
nenarodila, považuje ho za svůj domov. Tady zapustila své kořeny, když se její rodiče kvůli ní a jejímu mladšímu bratrovi
rozhodli vzdát kočovného života. „Vzpomínám si, že si nikdy nestěžovali, před námi určitě ne. Milovali divadlo a milovali
nás,“ vzpomíná s láskou na své rodiče. Sama u kumštu zůstala a k rodinné tradici mají blízko i její vnuci.

Za časů Matěje Kopeckého se kočovníkům přezdívalo komedianti,
v dnešní době to zní spíš pejorativně.
Jak to vnímáte vy?
Naopak, myslím si, že hanlivě to bylo vnímáno spíš dříve než dnes. Když vás někdo
z divadelního světa nazve komediantem,
tak je to vyznamenání, pocta. Vzpomínám
si na první třídu, kdy pro jednu doktorskou
holčičku chodila její babička a ta směrem
ke mně prohodila: „Hele, ta komediantka,
jaký má kalhoty.“ Máma mi pořídila pruhovaný černo-červený manšestrový kalhoty –
prostě ty nejkrásnější kalhoty. Do dneška si

pamatuji, jak mě to zabolelo, jak mi to nahlodalo mé dětské sebevědomí. Ale rodiče
si se mnou o tom popovídali a řekli, abych
se tím netrápila. A já je poslechla.

„Koně jsme si pořídili,
jen ta maringotka
nám chybí.“

A pak už vám to bylo jedno, byla jste
hrdá na svůj původ.
Já byla a stále jsem na své rodiče hrdá. Na
to, jak hráli, jak to všechno zvládali, jaký
jsme vedli krásný a pohodový život. Přes
zimu jsme bydleli v bytě v Novosedlicích
u Teplic. A od jara do podzimu kočovali s divadlem. Měli jsme svůj autobus, kde
bylo po stranách složený divadlo. Mladší
bráška Matěj spal v dětské postýlce a já
s rodiči na velikém gauči. A častokrát jsme
se ráno probudili a táta už přejížděl na další
štaci. Pro nás děti to byla pohoda, nic nám
nechybělo, ale pro ně to muselo být docela náročné. Nikdy si ale nestěžovali, před
námi určitě ne. A myslím si, že byli šťastní,
protože tu svou práci dělali zodpovědně
a s láskou. Milovali divadlo a milovali nás.

Jako dítě jste tedy spolu s rodiči
a bratrem kočovali, i když v trochu
moderním pojetí. Zanechalo to ve
vás, i přesto, nějakou touhu po cestování?

Anna Nováková-Kopecká s rodiči. Foto: archiv Anny Novákové-Kopecké
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To víte, že ano. Neustále mám chuť sednout do auta a někam jet. Nevydržím na
jednom místě. Když jsem čekala Rostíka,
počítala jsem, že s ním budu nějakou dobu
určitě doma. Jenže pak jsem se ocitla na
mateřské, manžel často zkoušel nebo hrál
v divadle a já doma nemohla vydržet. Vzala jsem kočár, šla na tramvaj a jela z jedné strany Prahy na druhou a zase zpátky.
Potřebovala jsem mít pocit, že cestuji, že
nezůstávám na jednom místě. Cestování
mám prostě v sobě.

jaro 2018
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Anna Nováková-Kopecká
•

Narodila se 4. prosince 1952 na
zájezdě ve Vrchlabí.

•

Má dva syny, Rostislava a Vítka.

•

V roce 1981 založila spolu
s manželem Rostislavem
Novákem Malé divadélko Praha.

•

Působí také jako dramaturgyně
dětských představení v divadle
JATKA 78.

•

Loutky a kočovný život jsou její
celoživotní láskou.

A nenapadlo vás, že byste si pořídili
autobus či karavan?
To nás napadlo mnohokrát, teď už bychom
to však nedali. Ale koně jsme si pořídili, jen
ta maringotka nám chybí (smích). Můj muž
od nás dostal kobylku Happiness k pětašedesátinám, ale po operaci páteře už na ní
jezdit nemůže. Je to riziko.

Když jste pak měla nastoupit do první
třídy, rodiče se kočování vzdali. Proč
se rozhodli usadit zrovna v Hradci
Králové?
Rodiče chtěli, abychom s bratrem měli
ucelené vzdělání a nestřídali školy. Přáli si,
abychom měli lehčí život a větší možnosti
než oni. Tou dobou hráli se svým divadlem
kolem Hradce a pozvali na představení tehdejšího ředitele dnešního Divadla Drak. On
nás potom pozval na oběd a všímal si, jak
se my, jako komediantské děti, chováme
u stolu. Z vyprávění rodičů vím, že byl velice spokojen, protože jsme s bráškou ten
den byli opravdu výjimečně hodní (smích).

Takže díky vám, dětem, nabídl ředitel
Draku rodičům práci v divadle?
To určitě ne, ale zřejmě si udělal celkový
obrázek o rodině tradičního loutkáře. Ta
doba (rok 1959, pozn. redakce) tradičnímu
loutkovému divadlu nepřála, začala nová
vlna – rodila se první profesionální loutková divadla, vycházeli první absolventi
loutkářské katedry DAMU a lidoví loutkáři
byli vytlačováni na okraj divadelního dění
i společnosti. Byli to zase ti komedianti ve
špatném slova smyslu. Rodiče to pochopili
a přijali změnu, prodali autobus i divadlo
a přestěhovali se z Novosedlic do Hradce.
Tatínek zpočátku pracoval jako technik,
pak se stal řidičem divadelního autobusu
a posléze dostával menší či větší role, díky
kterým se zase vrátil k tradičnímu loutko-

Anna Nováková-Kopecká se svými loutkami, mimo jiné s Baletkou starou 130 let. Foto: Jakub Misík

vému divadlu. A byly to opravdu jeho životní role - slavný FAUST a ENŠPÍGL. Maminka se věnovala nám, dětem, a ke svým
loutkám se začala postupně vracet až po
sedmi letech.

řině.“ Jenže mně to přišlo naprosto přirozené, jako hotová věc. Vyrůstala jsem v tom
prostředí, oba rodiče byli loutkáři, chodila
jsem do divadla za tátou, tak co bych jiného
měla dělat?

Když jste se rozmýšlela, jakým směrem se váš život bude ubírat, loutkoherectví pro vás byla jasná volba?

Nelitovala jste však někdy svého rozhodnutí? Neměla jste chuť tuto profesi pověsit na hřebík a zkusit něco
jiného?

Já jsem se popravdě moc nerozmýšlela.
Nejdříve jsem v Hradci vystudovala gymnázium a pak zkusila přijímačky na DAMU,
na loutkářskou katedru. Přijali mě. Brala jsem to jako samozřejmost, ne tedy, že
mě vezmou, ale spíš v tom smyslu, že jsem
o jiném oboru ani neuvažovala. I když mi
tatínek říkal: „Aninko, to není závazek vůči
rodině, že bys musela pokračovat v loutka-

Jenom jednou, byla to jen chvilka, vteřina.
Bylo to v době, kdy jsme hodně hráli, každý den měli představení, včetně víkendů,
a já už nevěděla, jestli se probouzím v Prachaticích nebo Brně, jestli spím u zdi nebo
uprostřed pokoje. V těch chvílích jsem
záviděla lidem, kteří chodí „normálně“ do
práce, odpracují si své a mají volno, čistou
23
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hlavu. Nikdy jsem svého rozhodnutí nelitovala. Vlastně ani nemůžu použít slovo rozhodnutí – nerozhodovala jsem se, doslova
jsem vplula do loutkářského života, a to
úplně přirozeně, bez nějakých vnitřních
bojů, čím chci vlastně být a co bude můj
život naplňovat.

Po absolvování pražské DAMU jste
tři roky působila v Naivním divadle
v Liberci, posléze založila i vlastní divadlo v Praze a roku 1983 jste se na
moment do Hradce vrátila, hostovala
jste v Draku. Jak vzpomínáte na práci
v hradeckém divadle?
Šlo o tátovo benefiční představení. Odcházel do důchodu a měl si vybrat hru, kterou
by chtěl dělat a vyhrála to stará loutkárna
Loupežníci na Chlumu, a obsadil do ní
i mámu a bratra. Naši přijeli na návštěvu
k nám do Prahy, malému Rosťovi byly tři
roky a Vítkovi šest neděl, povídali jsme si
a maminka se mě najednou zeptala: „Stýská
se ti po divadle, viď? Nechceš si to tedy zahrát místo mě?“ Táta druhý den přijel, naložil vaničku, kočárek, plínky a odjela jsem
do Hradce zkoušet. Maminka mi do divadla vozila oběd a Vítka na kojení. Potom mi
převezli z Prahy i malého Rosťu a mně začal kolotoč. Ráno s Rosťou do školky, pak
rychle nakojit Vítka, dojet do divadla, kam
mi ho máma o polední pauze zase přivezla, odpoledne sednout na kolo a vyzvednout Rostíka, nakrmit Vítka a zase se vrátit
do divadla. Když o tom zpětně přemýšlím,
nechápu, jak jsme to všichni zvládli. Bydlela jsem u rodičů ve dvoupokojovém bytě
s dvěma dětmi, přičemž tou dobou tam bydlel i bratr. Ale všechno jsme to zvládli. Byla
to krásná práce, dosti náročná, ale krásná.
S tátou jsem tenkrát hrála poprvé a, bohužel, taky naposled.

Kultura

Vaše děti po vás zdědily divadelní nadšení a vydaly se ve stejných
stopách, starší syn založil divadelní
soubor Cirk La Putyka a mladší syn
šéfuje jeho produkci. Máte i vnoučata. Pozorujete i u nich blízký vztah
k divadlu či k loutkám?
Nejstarší Kryštof (20) se zajímá o muziku.
Prostřední Matyáš (12) je po tatínkovi hyperaktivní dítě, hrál v představení FAMILY,
kde měl s dědou herecké dialogy a patřil
mu největší potlesk za jeho artistický výkon na trampolíně. Nejmladší Šimon (9) je
vyloženě komediant. Rád se předvádí a fakt
mu to docela jde. Na jevišti se vůbec nestydí, nemá žádnou trému. Když Mates
ulehl s těžkou angínou a syn Rosťa si lámal
hlavu, kdo ho zaskočí, protože dětská role
ve FAMILY byla důležitá, Šimon ho poslouchal a řekl: „Tati, já to za něj vezmu.“ Dva
dny poté se mělo hrát a on to dal. Všechno
dělal a říkal tak přirozeně, navíc působil na
jevišti neuvěřitelně mile. Ten má to hraní
opravdu v krvi. Poté, co se Mates uzdravil,
roli si bratrsky rozdělili a hráli oba.

Matěj Kopecký
•

Žil v letech 1775 - 1847.

•

Byl synem loutkáře Johanese
Kopeckého. Členové rodu si
za svůj kočovný způsob života
si vysloužili označení potulní
kejklíři.

•

Dodnes je považovaný za
patriarchu českého loutkářství,
proslul totiž svým vlasteneckým
postojem. Hry, a hlavně pak
pohádky, hrál především česky.

•

Hlavními tématy jeho her byly
Faust, český Honza a čerti.

•

Jeho tvorba se stala vzorem i pro
moderní filmové tvůrce – Jiřího
Trnku či Hermínu Týrlovou.

Máte loutku, která je vám nejmilejší?
Nedá se říct „nejmilejší“, protože když
chcete loutkařinu dělat a hrát, tak ty loutky musíte mít ráda stejně. Asi nejbližší mi
je ale loutka Baletky, protože to je taková
vzpomínka na moji rodinu. Právě s ní hrála
moje babička, maminka, a i náš syn Vítek.
Vahadlo je „ošahané“ už čtvrtou generací.
Má zkrátka svou historii a spojuje naši Kopečáckou rodinu.

Baletka je stará 130 let, hrajete s ní
ještě dnes?
Hraju s ní dodneška. Vzpomínám si, kdy
jsem s ní hrála úplně poprvé – bylo to na
Karlově mostě v létě po sametové revoluci.

Hráli jsme třeba až do dvou do rána. Lidi si
to vychutnávali, tu svobodu, volnost a pohodu. Všichni na sebe byli hodní. Mělo to
svou atmosféru, byl to nádherný rok.

Změnilo se nějak publikum od sametové revoluce? Vnímáte to?
Přijde mi, že po revoluci nastal jakýsi odliv, přestalo se s dětmi do divadla chodit.
Naštěstí to ale netrvalo dlouho a v současné době chodí lidi do loutkového divadla
docela dost a hlavně rádi. Někdy mám však
problém s přístupem rodičů k návštěvě divadla pro děti. Vadí mi, když děti chodí do
divadla v teplákách a tričku ušmudlaných
od písku. Chápu, že se někdo rozhodne na
poslední chvíli, že půjde, ale ty děti by už
od maličky měly vědět – jdu do divadla,
hezky se s maminkou a tatínkem oblečeme
a užijeme si to. Pak už to, bohužel, nedohoní, už budou chodit v roztrhaných džínách
i do Národního divadla.

Anna Nováková-Kopecká s manželem Rostislavem Novákem
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Divadlo Drak
slaví 60 let
Zatímco v lidském světě by byl už seniorem, v tom divadelním se k odchodu do důchodu rozhodně nechystá. Naopak,
má v plánu to pořádně rozjet! Divadlo Drak bude oslavovat po celý rok a na jarní měsíce jsme pro vás vytipovali pár
akcí, které coby příznivci loutkového divadla nesmíte vynechat. Společně za Quartier mu do další šedesátky přejeme
hodně úspěšných představení!

Výstava Nonperfektně
od Matase

Nedělání nás pozve do
Japonska

Divadlo v rámci svých oslav nezapomíná ani
na významné osobnosti, které se zapsaly do
jeho historie. Jednou z nich je i výtvarník
a scénograf Petr Matásek, který s divadlem
čtvrt století spolupracoval a jeho autogramem se pyšní až padesát inscenací. Společně s režisérem Josefem Kroftou spoluvytvářel úspěšná představení, jako je například
Šípková Růženka (1976), Sen noci svatojánské (1984) nebo Píseň života (1985). Celá
výstava je koncipována pohledem Terezy
Venclové, absolventky DAMU, kde léta působil jako profesor. Bude zahájena 17. března
v 17 hodin a navštívit ji můžete až do září.

Co lepšího dělat v neděli než nicNEDĚLÁNÍ. Tak vezměte celou rodinu a vyrazte do
divadla. Program s lákavým názvem připravili lektoři a dobrovolníci. Od 14 hodin
vás zvou na hry a dílny s japonskou tématikou a od 16 hodin sehraje soubor Damúza
loutkové představení Momotaró. Tradiční
japonský příběh bude vyprávět o sirotkovi, který jednoho dne připlul bezdětnému
páru po vodě schovaný v broskvi (japonsky momo). Nedělní program proběhne 15.
dubna v labyrintu, v tom divadelním, samozřejmě. Že jste tam ještě nebyli? O důvod
víc tam určitě zajít!

Bílý Tesák –
z románového hrdiny na
jeviště
Jste fajnšmekři dobrodružné literatury?
A četli jste slavný román od amerického
spisovatele Jacka Londona? Chtěli byste ho
vidět v divadelním podání? Tak si v diářích
rezervujte datum 3. května. Od 19 hodin
se na jevišti znovuzrodí příběh o zvířecím
hrdinovi – psovi, jemuž v žilách koluje vlčí
krev. Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček do
představení zapojili celou mužskou část
souboru, ale i fantazii a moderní divadelní
techniku. Výsledkem bude strhující představení, které zaujme jak děti, tak dospělé.
Adéla Němečková
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Životní styl

Hygge je out,
letos vede Lagom
„Lagom är bäst,“ praví jedno slavné švédské přísloví. Ve volném překladu to znamená „Ani málo, ani moc, tak akorát je
nejlepší“. Rok dva sedmnáct se nesl ve stylu dánského hygge – domácí pohodičky. Tomu s osmnáctkou na konci však
vévodí švédský lagom, že by opak?

#HYGGE
Čtete si u otevřeného okna, zatímco venku padá letní deštík. Ležíte pod stromem
a pozorujete, jak sluneční paprsky prosvítají
v koruně stromu. Sedíte na špalku u táborového ohně, zpíváte trampské písně a opékáte špekáček. Stojíte u okna, zahaleni v dece,
26

s horkým čajem v ruce a pozorujete, jak
se ve světle pouliční lampy sype sníh. Jdete z práce a cestou domů vám pod nohami
šustí spadané listí. Vyběhnete do ulic, cítíte hřejivé teplo na tváři, slyšíte zpěv ptáků
a vzduch voní jarem. Pokud jste se alespoň
v něčem našli, pak jste hygge.

Dánové jsou jedni z nejšťastnějších národů
na světě, přestože jim 179 dní v roce proprší.
Know-how jejich šťastného způsobu života
spočívá zkrátka ve všem, co jim zpříjemňuje
každý den, a nejen z jejich domácností utváří teplé a útulné útočiště. Receptem na štěstí je – uvařit si kakao, zapálit vonnou svíčku,

navléct si huňaté ponožky, vlézt si pod deku,
zavrtat se do měkoučkých polštářků a hrozně si to užívat. V uplynulém roce fotografie
s hastagem hygge vládly Instagramu. Hygge
však není jen slovo, je to stav mysli. Je to
o atmosféře a zážitcích, o pocitu bezpečí,
o umění navodit útulno, o odpočinku, o hledáních ztracených sil a nové inspirace. Když
vařit, tak se sklenkou dobrého vína. Když
pracovat na zahradě, tak v hezkých holínkách. Když uklízet, tak s hudbou v uších.
Zkrátka frustrace a deprese mají dveře zavřené, vítá se vše, co nás činí spokojenými. Jednou z ingrediencí může být i úplná
maličkost – oheň v krbu, kvalitní čokoláda,
rodinné fotoalbum, film, oblíbená mikina,
posezení s přáteli u šálku horké kávy. Kouzlo přítomného okamžiku vydá za novou kabelku, super „fáro“ či poslední typ mobilu.

#LAGOM
Letošním trendem Instagramu ale bude
postování s lagom. Pokud chcete jít s dobou, doporučujeme odhodit deku, vzdát se

mazlivých ponožek a sfouknout svíčky. Důvod, proč švédský styl dobývá svět, spočívá
v absenci zbytečného zdobení a hromadění
věcí. Švédi jsou nositeli rčení, že v jednoduchosti je krása. Decentní, svěží, praktický
a elegantní – takový je lagom. Minimalismus
je lagom. Rovnováha je lagom. Zlatá střední
cesta je lagom. Recyklace? Rovněž lagom.
Jste profesionál, tvrdě pracujete, budujete
kariéru, ale ne na úkor jiných částí svého
života – své rodiny, přátel a koníčků. Váš
život je tedy harmonický. Myslíte na ostatní
– nikdy si na párty nenaberete tři chlebíčky najednou. Nemusíte mít všechno nutně
nové a nejlepší – jezdíte do práce na starém,
ale nově natřeném kole. Pokud to tak je, pak
žijete v duchu lagom. V případě, že se nedokážete oprostit od vašeho „to do listu“,
je nutné zavést po hodině usilovné práce,
ať už v kanceláři nebo při čištění koupelny
doma, pětiminutové přestávky. A i když to
může být lákavé, snažte se je všechny nevyplňovat sociálními médii. Co takhle pokec
s kolegou? Dalším způsobem, jak praktikovat lagom, je věnovat se své zálibě, a přitom

trávit čas se svým protějškem. Čtěte si svůj
oblíbený časopis v neděli u odpolední kávy,
ale přitom ležte vedle partnera, který zrovna sleduje hokej. Na Instagramu sledujte
jen lidi, kteří se vám líbí, kteří jsou pro vás
inspirativní. Nezatěžujte se sledováním lidí,
které vlastně ani nemáte rádi a věnujete jim
pozornost jen z pouhé zvědavosti. Lagom
je o rovnováze a životě, který je jednodušší a čistší – nemáte víc, než potřebujete.
Zatímco hygge vás se svou horkou čokoládovou atmosférou donutí uklidnit a na moment zapomenout na to špatné, co se děje,
lagom není jen okamžitý stav blaženosti, je
to životní styl.
Švédský způsob života se také objevuje v bytovém designu, módě a jídle. Pokud chcete
být in, šetřete s jídlem, které dáváte na talíř.
Oblékejte se ležérně, nevyzývavě, pohodlně a noste přírodní barvy. Při zařizování
domácnosti myslete jednoduše, prakticky
a úsporně. I v tomto případě vítězí přírodní
barvy a materiál.
Adéla Němečková
27
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Kamera, klapka…
Hradec!
V uličkách starého města si snadno najdete Tichý úkryt, protože na Vyšší princip nelze spoléhat. Při procházce Labskou kotlinou si zase opatříte 105% alibi..život je totiž někdy drama – třeba jako v Sarajevu 1914. A možná se ještě
Letos v září zamilujete. Kdo ví, třeba vaší láskou bude Kantor ideál. Oni totiž Muži nestárnou. Zveme vás k procházce
filmovými zákoutími Hradce Králové.

Vyšší princip
Asi nejslavnější film, který byl v Hradci
natočen. Drama z období druhé světové
války s vynikajícím Františkem Smolíkem
v roli profesora, připomínajícího „vyšší
princip mravní.“ Hradec Králové je kulisou
příběhu z temného období heydrichiády a filmové plátno tak městu propůjčilo
ponurou náladu. Atmosféricky silné jsou
především scény natáčené na Velkém náměstí, kam se pro filmové kamery vrátila,
byť jen jako kulisa, kašna, která dříve skutečně stávala před radnicí. Ostatně i tato
budova hrála ve filmu výraznou roli –
představovala velitelství Gestapa. Emočně
nejsilnější, téměř závěrečná scéna útěku
matky popraveného studenta dala zase
vyniknout uličkám starého města. Objevuje se i Střední zdravotnická škola, která
ve filmu představovala gymnázium.

vyšší princip

1

2

1–4 – historické centrum města
(Vyšší princip, rok výroby: 1960, distributor: Ústřední půjčovna filmů,
Česká televize)
28
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letos v září

1

2

3

Letos v září

4

5

1 – pohled na hradecké věže od muzea
2 – Eva Pilarová
3–4 – Hotel Grand
5 – Pražský most
6 – fakultní nemocnice
7 – pohled na město z Rozárky

Zapomenutá romance, kterou už dnes znají jen pamětníci natáčení nebo skuteční filmoví nadšenci.
Líčí celkem banální příběh lásky Pavla a Hanky a na
dnešní dobu je možná přespříliš naivní a dětinský,
nicméně ve své době patřil k tomu lepšímu, co
v socialistické kinematografii vzniklo. Pro Hradečáky je film zajímavý tím, že zachycuje jejich město
na začátku šedesátých let a že prakticky veškeré jeho exteriéry, kromě jediné scény v pražském
planetáriu, vznikly v hradeckých ulicích. Podrobně
zachycují labské nábřeží, mosty, všesportovní stadion, Gočárovu třídu, ale také méně obvyklá místa – zaniklou benzinku v Kuklenách, legendární
Palmovou zahradu, prostory biskupství nebo plotišťský viadukt ještě v jeho původní podobě. Perličkou je účinkování Evy Pilarové.

(Letos v září, rok výroby: 1962,
distributor: Ústřední půjčovna filmů)

7
6

sarajevo 1914

1

2

3

4

1–2 – most a vodní elektrárna Hučák
3–4 – nábřeží Labe

Sarajevo 1914

(Sarajevo 1914, rok výroby: 2014,
distributor: Česká televize)

Asi nejvíc se Hradec Králové pro filmovou
kameru změnil v koprodukčním snímku
Sarajevo 1914 o atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu. Východočeská
metropole si zde zahrála dějiště zločinu,
balkánské Sarajevo. Posun směrem na východ se samozřejmě musel projevit, a tak
zasvěceného diváka pobaví třeba záběr na
panorama hradeckých věží přes elektrárnu

Hučák, ovšem s přidanou štíhlou siluetou
minaretu. Dějištěm útoku se stalo Velké náměstí, první pokus o atentát byl natočen na
nábřeží u Pražského mostu. Film zaměstnal
na několik dnů i řádově stovky Hradečáků,
kteří se objevili ve velmi pečlivě kostýmovaném komparzu. Kromě ulic města se film
natáčel i v nedalekém Josefově.
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105% alibi

105% alibi

1

2

Otto Lackovič a Josef Vinklář jsou mladí, zamilovaní a nechtíc se zapletou do
dvojnásobné vraždy. Klasika české filmové detektivky a jeden z filmů, které
zobrazují kromě notoricky známých
hradeckých staveb i místa, která dnes
již neexistují. Na samé hraně jejich existence filmaři zachytili například stavby v ulici O. Březiny, která kdysi ústila
v místě dnešní budovy finančního úřadu. Pokud se sem chcete podívat, máte
přece jen šanci – torzo ulice je dodnes
dostupné průjezdem z Gočárovy třídy,
několik málo domů tu dokonce i zůstalo. V Šimkově ulici byla policejní služebna, zahrálo si také Ulrichovo náměstí
s legendárním bufetem Na Baště nebo
tehdy ještě novotou zářící Labská kotlina I. Bonus pro Hradečáky: zločiny na
plátně po boku Karla Högera řeší hradecký rodák Josef Bek.

3

1–2 – ulice O. Březiny
3 – Labská kotlina
4 – bufet Na Baště na Ulrichově náměstí
(105% alibi, rok výroby: 1959,
distributor: Ústřední půjčovna filmů,
Národní filmový archiv)

4

tichý úkryt

1

2

3

4

5

tichý úkryt

1 – Pražský most a náplavka
2 – Anna Geislerová a Zuzana Stivínová
na Eliščině nábřeží
3 – Muzeum východních Čech
4 – Okresní dům z Kotěrovy ulice
5–6 – kostel Nanebevzetí Panny Marie
7 – Bílá věž a katedrála Sv. Ducha
8 – podloubí na Velkém náměstí
(Tichý úkryt, rok výroby: 1996,
distributor: Česká televize)

Tichý úkryt
Válečné drama, které zápletkou připomíná známější Hřebejkův film Musíme si
pomáhat, se natáčelo v ulicích historického centra, v areálu ZVÚ, ale i na loukách
kolem Hradce a pod Kunětickou horou.
30

6

7

Muzeum východních Čech se kvůli filmovým kamerám proměnilo ve velitelství
Gestapa, zahrály si i interiéry. Snímek
před více než dvaceti lety natáčela americká produkce, přesto si v něm zahrála
řada českých herců včetně Tomáše Hanáka, Zuzany Stivínové nebo tehdy mladičké

8

Anny Geislerové. Uličky starého města se
proměnily ve skutečně působivou scenérii válečného příběhu. Při stavění zábran
s ostnatým drátem v Tomkově ulici jde
mráz po zádech, stejně jako při shromažďování židovských obyvatel před Městskou hudební síní.
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nespavost

2

1

5

4

3

byl jednou jed

en polda II

1 – náplavka u Labe
2–3 – Galerie moderního umění
4 – pěší zóna ve Švehlově ulici
5 – alej v Lipkách
(Nespavost, rok výroby: 2009, distributor: Česká televize)

1

2

nuda v brně

1 – Dlouhá ulice (sídlo Radia
Černá Hora)
(Nuda v Brně, rok výroby:
2003, distributor: Bontonfilm)

(Byl jednou jeden polda II - Major Maisner opět zasahuje!,
rok výroby: 1997, distributor: Nový oceán, Astra Film)

…a další

1

Větší či menší role si Hradec Králové zahrál i v dalších filmech.
V některých se jen mihnul, třeba v Nudě v Brně, kde se objevil vlastně
jen jediný dům z Dlouhé ulice. V jiných měl zase zásadní význam,
jako třeba v televizním snímku Nespavost, v němž se objevila tehdy
čerstvě zrekonstruovaná labská náplavka, budova Galerie moderního
umění, pěší zóna nebo alej v Lipkách. Řádil tu i potrhlý major Maisner
v druhém dílu filmové série Byl jednou jeden polda – na náměstí
Svobody se filmovalo přepadení banky. Meziválečná filmová éra se
v Hradci také několikrát zastavila, Kantor ideál vyučoval v Gymnáziu
J. K. Tyla a mezigenerační romance Muži nestárnou kromě
hradeckého panoramatu využila i zdejší lázně s vlnobitím. Jedno
z posledních natáčení ve městě vedl režisér Bohdan Sláma, který
tu, převážně kolem Labe, pořídil některé scény do svého snímku
Bába z ledu.

1–2 – Gymnázium J. K. Tyla
(Kantor ideál, rok výroby: 1932, distributor:
Moldavia, Česká televize)

kantor

1–2 – náměstí Svobody

ideál

Emil Stelinger

2
1

1–2 – náplavka u Labe

muži n

estárn

ou

(Bába z ledu, rok výroby: 2016,
distributor: Falcon)
bába z

ledu

1
2

2
1 – Velké náměstí
2 – Městské lázně

1

(Muži nestárnou, rok výroby: 1942, distributor: Lucerna film,
Ústřední půjčovna filmů)
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Jen vy dva a váš velký den. Nekonečné výhledy
do krajiny, která láká vyzout
střevíčky a běžet daleko. Perfektní gastronomie, co vás přesvědčí,
že láska prochází žaludkem. Luxusní apartmá pro svatební noc.
Ať je svatba v K-Triumfu váš
životní triumf!

Foto: Matěj Sládek, vizážistka: Lenka Sládková, květiny: La Vital, koordinace: Sabina Kvak,
šaty: Salon Bella, sweet bar: Angi dorty, šperky: ALove, model: Alena Klapková, Jan Vurm.

jaro 2018

Životní styl

Svatba snů?
V K-Triumfu!
On poklekl, ona řekla ano a svatební přípravy se roztáčejí na plné obrátky. Hledáte ideální místo, kde svůj velký den
uskutečnit? Už nemusíte, Hotel K-Triumf ve Velichovkách nabízí vše, na co si i ta nejnáročnější nevěsta vzpomene.
Absolutní soukromí, dokonalé výhledy do přírody, komfortní ubytování, skvělou kuchyni i luxusní wellness.

Ať už sníte o veselce ve velkém stylu nebo
ji naopak chcete pojmout jen jako příjemné posezení s rodinou a nejbližšími přáteli,
v Hotelu K-Triumf promění váš sen ve skutečnost. Svatbu vám připraví doslova na klíč
v jakémkoli stylu včetně obřadu. Dle přání
zajistí koordinátorku, výzdobu i kompletní
catering. „Nabízíme snoubencům i možnost
grilování, k dispozici jsou taktéž vinné salonky pro skutečně intimní oslavu, nechybí
venkovní bazén a wellness. Jako bonus mohou novomanželé strávit noc v našem luxusním svatebním apartmá zcela zdarma,“
vypočítává výhody svatby ve Velichovkách
ředitelka Hotelu K-Triumf Kamila Řípová.
Hotel disponuje celkem 125 lůžky, takže
po dlouhých oslavách pohodlně uložíte ke
spánku i široké příbuzenstvo včetně známých a přátel, v sále je potom k dispozici
300 míst na sezení. „Velmi oblíbené jsou
svatby venku s výhledem na naši nádhernou
oboru s daňky. Pro tyto účely máme k dispozici rozlehlou terasu, kam usadíme až 180
hostů,“ doplňuje Kamila Řípová.
Právě nádherná příroda zcela nedotčená další zástavbou je hlavním lákadlem
resortu. Nemusíte se tak bát, že by vám

svatební party rušili zvědaví sousedé, náhodní kolemjdoucí nebo zarputilí zastánci
zákazu rušení nočního klidu. „Svatebčané

mají u nás absolutní soukromí, kolem dokola
jsou jen lesy, louky a naše obora. Chováme
vlastní zvěřinu, skot Charolais a Přeštická
prasátka, k hotelu patří také stáje s koňmi zkrátka oáza,“ potvrzuje s úsměvem Kamila
Řípová. Jeden skoro až žasne, že tahle idylka lázeňské vesničky se nachází pouhých
20 kilometrů od Hradce Králové.
Ať tedy chystáte svatbu pro dva nebo dvě
stě lidí, neopomeňte se při výběru toho
pravého místa zajet podívat i do Velichovek. Můžeme slíbit, že jedinečná atmosféra Hotelu K-Triumf vás uhrane natolik, že
dámy dávno pod čepcem zatouží po novém
obřadu.
Michaela Zumrová, foto: Matěj Sládek
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Nová tvář Aquapury
Nadační fond Aquapura přivítal s novým rokem i novou tajemnici – sympatickou studentku Adélu Vágnerovou. Ačkoli
jí letos bude teprve dvaadvacet, hýří nápady a s rozvojem nadace pomáhající lidem s poruchou srážlivosti krve neboli
tromboembolií má velké plány: „Ráda bych rozjela semináře a workshopy pro veřejnost. Chystám se zaměřit především na mladé dívky a ženy, aby se dozvěděly víc například o rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce,“
prozradila v rozhovoru pro Quartier.

Aquapuru založili před sedmi lety
manželé Pavel a Monika Staňkovi
s cílem pomáhat pacientům s tromboembolií, kterou sami trpí. Jak to na
vás zapůsobilo?
V momentě, kdy jsem si vyslechla jejich
příběh a důvody, které je vedli k založení
nadačního fondu, byla jsem si jistá, že chci
být součástí Aquapury. Líbí se mi skutečnost, že za ní stojí lidé, kteří si v souvislosti se svým onemocněním prošli velkými
zdravotními problémy, a přesto neztratili
chuť pomáhat ostatním pacientům. Navíc
ze své zkušenosti vědí nejlépe, kde pomoc
chybí a co konkrétně je potřeba zlepšit. To
vnímám jako obrovské plus.

Nadační fond Aquapura pravidelně
daruje nemocnicím v Královéhradeckém kraji lékařské přístroje, podporuje výzkum v oblasti hematologie,
věnuje se také osvětové činnosti.
Máte vy osobně nějakou vizi nebo cíl,
kam nadaci posunout?
Myslím, že za těch takřka sedm let, co
Aquapura funguje, odvedla velký kus práce. Mým cílem je určitě udržet její dobré
jméno a pokud možno ještě posílit její aktivity. Jsem přesvědčena, že klíčová je pre-

Tromboembolie
Jedná se o poruchu rovnováhy
mezi tvorbou a likvidací
drobných sraženin v krvi.
Projevuje se trombózou, tedy
vznikem krevní sraženiny,
která může i embolizovat. Toto
onemocnění postihuje nejčastěji
lidi v produktivním věku a může
být dědičné.

vence, proto bych ráda rozjela
víkendové osvětové semináře
a workshopy pro veřejnost, zejména pro mladé dívky a ženy.
Je důležité, aby se dozvěděly
například o rizicích spojených
s užíváním hormonální antikoncepce. Chtěla bych také točit videorozhovory s pacienty
a šířit tak jejich příběhy, aby se
o tromboembolii více hovořilo.
Přece jen patří mezi kardiovaskulární choroby, které jsou
v České republice třetí nejčastější příčinou smrtí. V souvislosti s tím se moc těším na spolupráci s odborným garantem
Aquapury doc. MUDr. Petrem
Dulíčkem, PhD., z II. interní
kliniky oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice
Hradec Králové. Je to skutečně
kapacita ve svém oboru.

Kromě toho ale pořádá
Aquapura i mnohé sportovní akce na podporu svých
aktivit, například benefiční
golfový turnaj nebo běžecký
závod.
Za to jsem taky moc ráda
a doufám, že jich do budoucna
ještě přibude! Jsem nadšenec
a sport miluju – běhat umím,
jen ten golf se budu muset doučit (smích). Věnuji se i tréninku mladých
hokejistů, zkrátka sport a zdravý životní
styl ke mně patří a mám radost, že můžu
tyhle svoje „lásky“ propojit i s prací.

Letos oslavíte 22. narozeniny, prozradíte, jaké máte plány do budoucna?

lové, mám letos další velký cíl: dokončit
v létě bakalářský titul na místní univerzitě.
Poté bych chtěla dálkově studovat marketing v Praze a v budoucnu zkusit získat
titul MBA. Vím, nejsou to zrovna malé cíle,
ale miluji výzvy, a stejně jako mé působení
v Aquapuře, i tohle je jedna z nich.

Poté, co jsem se přestěhovala z rodného
Rychnova nad Kněžnou do Hradce Krá-

Michaela Zumrová
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Okamžiky, které si
chcete pamatovat
Svatba, to jsou především emoce. Emoce, které si chcete pamatovat do konce života. Volbu fotografa, který zachytí
váš velký den, tedy není radno podcenit.

pro svatebčany i zábavné focení. Vybrat si
můžete ze dvou typů – klasické fotobudky
plné všemožných rekvizit nebo unikátní fotobudky na čtyřech kolech, která se s vámi
a vašimi hosty může pohodlně přesouvat
z místa na místo. „Většinou si snoubenci objednávají CVAKMAT či CVAKBUS na večerní
oslavu, skvěle se ale hodí i na dobu po obřadu,
kdy s již novomanžely odjíždíme fotit portrétní fotografie a svatebčané čekají na jejich
návrat. Za tu dobu jim tak mohou nafotit
vtipné fotky do alba, připsat gratulace nebo
různé vzkazy,“ říká o svých doplňkových
službách Jakub Misík. Pokud tedy chystáte
příští rok svatbu, už víte, komu volat, ale
zbytečně neotálejte. Vdavekchtivých párů je
totiž hodně.
(red), foto: Jakub Misík

Jaký by měl být člověk, který s vámi stráví
celý svatební den od ranních příprav nevěsty přes obřad až po večerní party? Mílý,

usměvavý a za každých okolností profesionální? Pak pro vás máme jeden tip – fotografa Jakuba Misíka z Hradce Králové.
Úsměvů má na rozdávání a jeho osobitý styl
zdobí svatební fotografie desítek párů z celé
České republiky. „Při výběru fotografa je
samozřejmě důležité dbát na jeho portfolio,
ale zároveň by bylo dobré si s ním dát i předsvatební schůzku, abyste si ověřili, jestli vám
sedne i jako člověk, což je neméně důležité,“
říká Jakub Misík a jedním dechem za sebe
dodává: „Svatba je velmi osobní záležitost. Je
mi proto velkou ctí, když mi snoubenci věnují
svou důvěru a pozvou mě, abych tyto jedinečné životní okamžiky sdílel s nimi a pořídil jim na ně nezapomenutelné vzpomínky.
Každá svatba je jiná, zábavná, dojemná, plná
překvapení. To mě na tom moc baví.“
A protože svatba není jen o obřadu, prvním tanci nebo házení kytice, ale především o pořádné oslavě, nabízí Jakub Misík
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Jakub Misík
•

Pětadvacetiletý profesionální
fotograf z Hradce Králové

•

Věnuje se svatební, portrétní
i reportážní fotografii

•

Stojí za zrodem fotobudky
CVAKMAT a fotobudky na
čtyřech kolech CVAKBUS
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Škola základ života!
Jak najít tu nejlepší?
Každý rodič chce pro své děti to nejlepší, a pokud jen trochu může, udělá vše proto, aby jim to nejlepší poskytl. Skutečnost je taková, že naše děti většinu svého dětství nestráví s rodiči, ale ve škole. O to více je důležité, jakou školu či
školku pro ně vybereme, neboť výrazně ovlivní nejen jejich dětství, ale celý další život. Zkrátka – škola základ života!

Ať bydlíme kdekoli, školu máme většinou
téměř za rohem. Často jsou nově opravené, mají velká hřiště, učí v nich kvalifikovaní učitelé. Přesto mnoho rodičů se svými dětmi za školou dojíždí přes celé město
a někdy za školu i připlácí. Zajímalo nás
38

proč. Co je k tomu vede? A co je v jejich
rozhodování nejdůležitější? Z rozhovorů
s rodiči, kteří mají toto dilema za sebou by
se dalo říci, že důvody, které je přesvědčily, byly třeba prostředí, v němž děti školní
léta stráví, atmosféra, vztahy mezi spolu-

žáky i kantory, práce s nadanými dětmi či
s dětmi, které potřebují podpořit v tom, co
jim nejde. Roli hraje nejen řešení znalostí,
ale podněcování dětí k rozvíjení osobnosti, schopnosti samostatně myslet a jednat,
důraz na individualitu a péči o osobní roz-
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vat touhu po vědění a poznání a nebýt v jejich očích stát jen nutným zlem, a úspěšně
ji rozvíjejí. „Děti se učí bez zbytečného stresu a strachu. To je u nás naprostý základ.
Snažíme se vytvářet jim pohodové, klidné
a podnětné prostředí, kde se učí, protože
to má smysl, nebojí se udělat chybu, ptát
se a mají chuť rozvíjet vlastní potenciál.
Klíčová je spolupráce s rodiči, kterou stavíme velmi vysoko – jsou to jejich děti pro
něž chtějí to nejlepší a my jim v tom pomáháme. Proto spolu s nimi pro děti stanovujeme například vzdělávací cíle v rámci
některých předmětů,“ přibližuje ředitelka
ZŠ Sion Jana Kočnarová.

voj každého dítěte, dosahování maximálních studijních výsledků v prostředí, kde
škola není nutné zlo a děti neztratí chuť se
vzdělávat a dozvídat se něco nového.
Znovu a znovu se dozvídáme, že všechny
tyto požadavky v Hradci Králové splňuje Základní škola Sion J. A. Komenského.
Škola má patnáctiletou tradici, není to
tedy žádný alternativní experiment, ale
roky osvědčená škola, která prokazuje, že
ačkoli její přístup je jiný, přináší výborné
výsledky. Tak to ale ostatně mají všechny
školy pod značkou Sion, jako například
mateřská škola. „Tam je onen ´jiný´ přístup v lecčems ještě zásadnější vzhledem
k tomu, že mezi 3. a 7. rokem života se zásadně utváří osobnost dětí a některé rysy,
které se v tomto věku utvoří, se později takřka nedají změnit,“ upozorňuje zakladatel
školy Denis Doksanský s tím, že rozhodně
nedoporučuje k řešení školy přistupovat
v duchu známé fráze „zvládli jsme to my,
naše děti to zvládnou taky.“
Proč si tedy hradečtí rodiče vybírají Základní školu Sion? „Samozřejmě jsme věděli, že to máme blíž do školy, která je hned
v sousední ulici. Ale taky jsme věděli, že
chceme pro naše děti to nejlepší. A upřímně, na tom nehodláme šetřit čas ani peníze.
Já sama jsem jako dítě na své základní škole
šťastná nebyla a pamatuju si na to dodnes.
V mnohém mě to na dlouhá léta ovlivnilo.
Když vidím, jak jsou naše děti v Sionu spokojené, neměnila bych,“ říká jednoznačně
jedna z maminek a usmívá se, když pozoruje své děti při hře s ostatními spolužáky.

Pro dalšího z rodičů byla zase volba Základní školy Sion otázkou hodnot „Dnešní
doba je dost rychlá, uspěchaná a někdy se
v ní zapomíná na hodnoty, na nichž naše
společnost stojí. Proto mě těší, že v Sionu
se dětem věnují i v tomto směru a v rámci školního života dětem přirozeně předávají morální hodnoty a dotýkají se tak
i jejich charakteru. Myslím, že je to dobrá
užitečná výbava pro to, aby v životě uspěly.“ vysvětluje, když ráno přichází se svým
synem do šatny. Jiný úhel pohledu nabízí
jeden z tatínků. „Náš syn nejprve chodil do
tak zvané normální školy, kousek od našeho
domu. Ráno jsme to měli pěkně po cestě do
práce, odpoledne ho zase pohodlně vyzvedávala babička, která bydlí s námi. Postupně jsme se ale ve škole rozkoukali a zjistili,
že děti tu nejsou vždycky na prvním místě.
Spíš jsme byli svědky hledání důvodů, proč
něco nejde, než nacházení řešení. Sice šlo
o banální problémy, ale bylo jich už tolik,
že nás to, upřímně řečeno, přestalo bavit.
Na náš názor a připomínky se totiž ohled
příliš nebral. Syn tedy šel na několik dnů
na zkoušku do Sionu a pak jsme mu dali vybrat, jestli se chce vrátit do původní školy,
kde měl kamarády, nebo jestli chce zůstat
v Sionu. Jak vidíte, jsme tu,“ usmívá se hrdý
otec cestou na rodičovskou schůzku. Ty
jsou mimochodem na Sionu velmi neformální, s občerstvením a kávou a hlavně
dostatkem času si popovídat o každém
z dětí. Učitelé jsou tu s rodiči tak dlouho,
jak je třeba.
V Sionu se řídí tezí Jana Amose „škola
hrou“, kdy by škola měla v dětech vzbuzo-

ZŠ Sion ve svých přístupech navazuje na
svou školku, jež je mnohými považována
za nejlepší ve městě pro svou rodinnou
atmosféru i všestranný rozvoj dětí. Obě
školy spolupracují se sdružením Mensa,
tak i s Domem dětí a mládeže Nová generace, aby dětem poskytly maximální možnosti vzdělávání. Ze všech těchto důvodů
se tak každý rok desítky rodičů v Hradci
Králové i okolí rozhodnou pro méně pohodlnou volbu vozit své děti právě sem,
s přesvědčením, že vzdělání je investice
do budoucnosti a to, v jakém prostředí
děti stráví většinu dětství, stojí za každý
kilometr i korunu navíc.
Příkladem za všechny budiž známý moderátor Mirek Vaňura, jehož obě mladší děti
studují na školách z rodiny Sion, a který
říká: „Kdybych se měl znovu rozhodovat,
kam je přihlásím, moje volba by byla jasná
a zcela stejná!“
Emil Stelinger

Pololetní vysvědčení
Ochutnávkou školního života a její
atmosféry je například nedávné
předávání pololetních vysvědčení. Jelikož školáci na prvním stupni jsou námořníky, cestujícími po
celém světě, vysvědčení je zastihlo právě v Rusku a to na cestě po
transsibiřské magistrále. Celý první stupeň se tedy 31. ledna vypravil
na cestu vlakem. Školáci vyrazili do
muzea železnice v Jaroměři, kde
jim po zdolání této trasy bylo vysvědčení slavnostně předáno. V ZŠ
Sion totiž věří, že právě zážitky dětem pomáhají utvrdit to, co se ve
škole naučí. Možná i Vaše děti čeká
brzy podobná školní cesta...
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Lucie Mansfeldová:

Od baletu k fitness
Jako dítě se věnovala baletu i fotbalu, také tancovala. Ve dvaceti si řekla, že se sportem bude živit a otevřela první jumping fitness centrum svého druhu v Hradci Králové. Uprostřed sídliště a s jedinou klientkou. U cvičení na trampolínách
ale zdaleka neskončila. Dnes sídlí v centru města, provozuje tři velké tréninkové sály a lekce má i na měsíc dopředu
plné. „Cvičení pro mě není o hubnutí, je to životní styl,“ říká osmadvacetiletá majitelka FitStyle Lucie Mansfeldová.

Ve dvaceti jste si při škole otevřela fitko. Neměla jste obavy, jak to zvládnete?
Popravdě ani ne. Dost mě to bavilo, a tak
jsem si z toho nedělala těžkou hlavu. Říkala jsem si, že nemám co ztratit. Ve dvaceti
je člověk plný energie a nevadí mu zkoušet
něco nového i za cenu, že to třeba nevyjde.
Přes den jsem se věnovala studiu na univerzitě, po odpolednech jsem sháněla prostory
nebo nakupovala vybavení, takže po čase
jsem mohla otevřít večerní lekce jumpingu
pro veřejnost.

Jumping v té době nebyl moc známý.
Co si vzpomínám, tak tehdy frčel hlavně aerobik. Jaké byly vaše začátky?
40

V roce 2010 to všechno začínalo, lidé skupinová cvičení moc neznali. Existovaly posilovny, to ano, ale co je třeba funkční trénink,
flowin nebo zmiňovaný jumping, neměly
klientky ani tušení. Byla jsem vlastně vůbec
první, kdo tu lekce jumpingu nabízel. Začínala jsem na Hvězdě s jednou klientkou, pak
se dvěma, s pěti…po půl roce se to rozkřiklo a já musela přibrat druhou trenérku. Po
nějaké době už jsme měly lekce plné i týden
dopředu, což bylo při kapacitě 20 míst už
slušné.

Kde jste se inspirovala právě pro jumping?
Poprvé jsem se s ním seznámila v Liberci,

odkud pocházím. Kamarádky mě vzaly na
první lekci a dodneška si vzpomínám, že
jsem si připadala, jako bych snad nikdy nesportovala, vůbec mi to nešlo. Ani do zrcadla
jsem se na sebe nechtěla podívat (smích).
Nicméně mě to hrozně chytlo a postupně
jsem na sobě začala vidět pokroky, formovala se mi krásně postava a řekla jsem si, že
je to to pravé. V Hradci navíc nic takového
nebylo, viděla jsem v jumpingu velký potenciál a myslím, že jeho popularita neklesá
ani dnes. FitStyle je taková „mekka“ jumpingu v Královéhradeckém kraji – původně se
jmenovalo Jumping studio Percy. V současné době pořádáme dvě až tři lekce denně.
Osobně si zakládám na tom, aby používané
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Co všechno najdete
ve FitStyle?
Jumping – cvičení na trampolínách
Alpinning – chůze na pásu do kopce
s aerobními prvky
TRX – závěsný systém, silový trénink
Břišní pekáč Hanky Kynychové –
formování břišních svalů, posílení
pánevního dna
Flowin – komplexní funkční trénink,
posiluje břišní a zádové svaly
Piloxing – spojuje box, pilates
a tanec
Drumfit – cvičení s fitness paličkami
Power jóga – zapojuje hluboké
svalstvo
Bosu – dynamické balanční cvičení
HIIT – intenzivní intervalový trénink
pro rychlé odbourávání tuků
Solárium – uvolnění svalů a pěkné
opálení
Kinesiotaping – barevné pásky na
regeneraci přetížených svalů

náčiní bylo kvalitní. Například trampolínky
na jumping prošlapeme během dvou let. Výhodou ale je, že skáčeme pořád na nových
modelech (smích). Na hodiny k nám chodí
dokonce i trenérky z jiných fit center pro
inspiraci.

Nebojíte se, že si tak vychováte konkurenci?
Dřív jsem se možná obávala, ale později
jsem to začala brát jako poctu. Říkám si, že
když už přišly pro inspiraci, tak jim ukáži,
co umím. Přítomné trenérky v sále poznám
na první pohled, aniž by se mi představily.
O to víc se snažím vydat ze sebe absolutní
maximum (smích).

Ve FitStylu nabízíte zhruba deset
různých cvičení od jumpingu přes
flowin, bosu, piloxing, TRX až po alpinning. Podle čeho jednotlivé sporty
vybíráte?
Všechno jsou to dynamická cvičení – skvělá na formování postavy a odreagování.
Vybírám je podle vlastního pocitu, zkrátka
co mě baví. Mám je vyzkoušené a většinu
i sama lektoruji. Kromě jumpingu třeba
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Břišní pekáč Hanky Kynychové, což je cvičení na posilování břišních svalů. TRX je
zase komplexní cvičení s vlastní váhou těla
na popruzích. Alpinning kombinuje chůzi
do kopce s aerobními prvky. Ten zatím nabízíme v Hradci jako jediní, v naší nabídce
se jedná o „nejmladší“ sport. Je to dost nákladná záležitost na vybavení, takže jsme si
na něj musely s klientkami trošku počkat.

Kdybych se k vám rozhodla začít
chodit cvičit, jakým sportem je ideální začít? Upozorňuji, že jsem úplné
nemehlo…
Určitě doporučuji vyzkoušet všechny
sporty, ať zjistíte, co vás baví a co splňuje
Vaše požadavky. Cvičit se Vám bude lépe
po dvou až třech lekcích, když si začnete
zvykat na kroky, pohyby. Chce to jen chvíli vydržet. Obecně ale myslím, že můžete
jít na jakékoli cvičení, protože na začátku každé hodiny se účastníků ptáme, kdo
přišel poprvé, a vysvětlíme úplné základy.
Lekci si pak sama přizpůsobíte nebo vám ji
přizpůsobí lektor. Pokud ale přijde někdo,
kdo není vůbec zvyklý cvičit, tak doporučuji začít s flowinem. Je skvělý na zpevnění
středu těla, odstraňuje tělesné disbalance,
které má většina z nás. Cvičení je založeno
na tlaku, který vyvíjíte přes podložky, (tzv.
„pady“ - z angličtiny), na speciální desku.
Přidáváním síly do podložky, vytváříte vyšší
intenzitu cviku. Obtížnost si můžete uzpůsobit také vlastním rozsahem pohybu. Je to
podobné jako TRX, jen jednodušší. U TRX
jste totiž zavěšená ve vzduchu, takže se
musíte opravdu maximálně zpevnit, abyste
cvik správně provedla. Osobně na něj ale
nedám dopustit, na postavě opravdu rychle
vidíte výsledky, neuvěřitelně formuje tělo.

měsíc s tím, že nezáleží na tom, kdy si ji
koupíte, platí zkrátka měsíc a je opravdu
neomezená - žádné skryté podmínky. Platí
na všechny sporty v nabídce bez výjimek.
Pořádáme dopolední lekce, další pak od
čtyř odpoledne do osmi večer – to však již
probíhá ve třech sálech souběžně. Když má
tedy klientka ještě po TRX sílu a je místo,
pokračuje třeba na alpinning. Já osobně
cvičením žiji. Dobíjí mě energií, přestože
mívám i čtyři lekce denně.

Chodí k vám klientky spíš s touhou
zhubnout nebo se vyřádit a upustit
páru?
V průběhu let se to hodně změnilo. Když
jsem cvičila ještě na Hvězdě, chodily ke
mně ženy mezi dvaceti a padesáti a chtěly
se odreagovat po škole, práci, pořádně se
vyskákat na trampolíně. Bavilo je to a zároveň viděly výsledky i na postavě. Když jsme
se přesunuly s trenérkami do centra, začaly
jsme přidávat další sporty, aby to klientky
neomrzelo, a najednou už bez toho nemohly být. Cvičení se pro ně stalo životním
stylem. Skončí v práci a jdou cvičit, některé
pak rovnou přecházejí na další lekci. Naše
typická klientka se ukáže minimálně třikrát
do týdne. Ty s neomezenou permanentkou
chodí denně i na více lekcí.

Jak neomezená permanentka funguje?

Michaela Zumrová
foto: Jakub Misík

Lucie Mansfeldová
•

Narodila se 12. prosince 1989
v Liberci.

•

Odmala se věnuje sportu.
Prošla si baletem, fotbalem
i cheerleadingem na sportovních
utkáních.

•

Vystudovala finanční
management na Univerzitě
Hradec Králové a management
podniku na Univerzitě Pardubice.

•

Kromě sportu ráda cestuje po
Asii a popíjí dobrou kávu ve
společnosti přátel.

Neomezenou permanentku vydáváme na
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Gastronomie
jako alchymie
V showroomu Petra Hübla to vypadá trochu jako v kavárně, baru a laboratoři zároveň. Pytlíky s výběrovou kávou
střídají lahve drahého alkoholu, různé baňky a destilační kolony. „Tímhle žiju už víc jak deset let,“ říká s úsměvem
původně vyučený kuchař-číšník, který se úspěšně věnuje fenoménu molekulární gastronomie a vede cateringovou
firmu Beverage book.

Petr Hübl
majitel cateringu
Beverage book

Tekutý dusík, suchý led, zlatavý prášek –
látky, které se člověku dostanou do ruky
málokdy, jsou Petrovým denním chlebem.
S jejich pomocí vytváří nevídané pochoutky,
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které dokonale matou smysly a zanechávají
za sebou překvapivý gastronomický zážitek.
„Nedávno jsem třeba připravil kaviár, který
vypadal úplně jako z ryby. Měl totožnou barvu i tvar, a byl dokonce servírovaný v identických plechovkách. S rybou ale jinak neměl
nic společného, vyrobil jsem ho z rumu a maracuji. Když do toho hosté kousli, zažili doslova ovocnou explozi. Ten výraz překvapení
v jejich očích byl k nezaplacení. To mám na

své práci rád, baví mě zkoušet stálé nové věci
a možná i trošku šokovat,“ říká o své praxi
v molekulární gastronomii Petr Hübl.
Jeho cesta k této profesi však vedla poměrně spletitými cestami, původně totiž pracoval v kavárně. Brzy však zběhl a začal se živit
jako barman. „Je to trochu paradox, pracoval
jsem v kavárně, ale nejvíc mě bavilo házet lahvemi a dělat show. Vyrazil jsem tedy na bar-

jaro 2018

manský kurz a naučil se pár triků, ve kterých
jsem se chtěl posouvat dál. Náhle jsem stál na
rozcestí, bavilo mě totiž oboje,“ vzpomíná na
svoje začátky Petr Hübl. S molekulární gastronomií se pak poprvé setkal v Brně v proslulém baru Havana, který v současnosti
aspiruje na světový rekord v největším počtu výběrových rumů pod jednou střechou.
„Kolega kuchař mě jednou vytáhl na přednášku Romana Vaňka (zakladatel Pražského kulinářského institutu – pozn. redakce)
o molekulární gastronomii, a to mě úplně
dostalo. Dal nám do ruky vývar v injekční
stříkačce, tekuté nudle a mohli jsme si čmárat. Hrozně mě to chytlo,“ vzpomíná na dobu
před šesti lety Hübl.
Když už začínalo být rodilému Moravákovi
Brno malé, přišlo znamení doslova z nebes.
„Během novoročních oslav od jedné z rachej-
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tlí chytil celý podnik a do základů vyhořel.
Vzal jsem to jako jasný signál a jel zkusit
štěstí do Prahy. Tam jsem měl původně taky
pracovat v baru, ale nakonec mě nevzali,
a tak jsem nastoupil překvapivě opět do kavárny,“ říká se smíchem. Molekulární gastronomie se však už nevzdal a stal se prvním
soutěžícím v historii, který její přednosti
využil na prestižním klání baristů už v roce
2012. „Vymyslel jsem si koncept kávy a dezertu v jednom. Kávu společně s makadamovým
oříškem a dalšími přísadami jsem nasypal
do šlehačkovače, přidal zakysanou smetanu
a smíchal. Vím, zní to hrozně nesourodě, ale
chutnalo to skvěle. Mělo to texturu pěny, takových větších bublinek. Z poloviny se to dalo
pít a z poloviny jíst,“ popisuje Petr Hübl svou
soutěžní pochutinu. Největší úspěch potom
zažil, když se stal třetím nejlepším baristou
pro rok 2015 v soutěži Mistr kávy, a to opět

za použití technik molekulární gastronomie.
„To už jsem věděl, že chci jít cestou vlastní
cateringové firmy, kde spojím obě své lásky,
které mě provázejí celý profesní život – bar
i kavárnu.“ A co všechno můžete u Petra
Hübla ochutnat? Třeba zmrzlinu z Baileys za
použití suchého ledu, becherovkové ravioli
plněné omáčkou z hrušek, zázvoru a máty,
špagety Sex on the beach, tagliatelle z vanilkového likéru a kávové chia, cappuccino
v cukrové kouli s kokosovou omáčkou nebo
chupito v kostce.
Sbíhají se vám nad všemi těmi úžasnými
fotografiemi sliny? Tak hlavně opatrně, ne
každé jídlo totiž chutná tak, jak se na první
pohled může zdát...
Michaela Zumrová
foto: archiv Petra Hübla
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Chutné jarní
variace
Od novoročního předsevzetí už nějaký ten pátek uběhl, jaro nám netrpělivě klepe na dveře, léto je mu nekompromisně v patách a vy jste stále neshodili poctivě nabraná vánoční kila? Je tedy nejvyšší čas se vymanit ze zimního
spánku, „slézt z pece“ a začít s detoxem. Quartier vám přináší pár tipů, jak si něco zdravého, ale chutného připravit.

Zelené smoothie
Ingredience:
hrst čerstvého špenátu
1 banán
½ avokáda
1 kiwi
voda
Všechny ingredience rozmixujte do hladka a ihned podávejte.
Drink je plný vitamínů, které jsou
nezbytné pro správné fungování
organismu. Smoothie vám může
posloužit i jako vydatná snídaně.
Na zdraví!

Pomazánka
z ředkviček
Ingredience:
svazek ředkviček
jarní cibulka
2 vejce
150 g bílého smetanového jogurtu
100 g nastrouhaného tvarohu
100 g nastrouhaného tvrdého sýra
1 lžíce olivového oleje
špetka soli, pepře a cukru
pažitka
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Nejprve uvařte vejce natvrdo. Ředkvičky umyjte, odřízněte z nich kořínky i nať a najemno nastrouhejte.
Dobře je vymačkejte a zbytečnou
vodu slijte. Umytou cibulku najemno nasekejte a přidejte k ředkvičkám.
Vše spolu s jogurtem, tvarohem, sýrem, olejem a nahrubo nastrouhanými vejci dobře promíchejte. Nakonec
pomazánku osolte, případně opepřete a dle chuti oslaďte. Podávejte
s vámi oblíbeným pečivem a navrch
posypte čerstvou pažitkou.

Losos s chřestem a cherry rajčátky
Ingredience:
400 g menších brambor
2 lžíce olivového oleje
4 výhonky zeleného chřestu
2 větší větvičky rajčátek
1 lžíce vinného octa
2 filety z lososa (cca 300 g)
sůl, pepř
citrónová kůra
čerstvý kopr
čerstvá bazalka
Nejprve si předehřejte troubu na 220 °C (horkovzdušnou na
200 °C). Do zapékací mísy dejte vydrhnuté brambory a promíchejte je se lžící olivového oleje. Pečte zhruba 20 až 30 minut,
dokud nezačnou hnědnout. Poté přidejte chřest, kterého nejprve zbavte dřevnatých konců a přepulte. Vraťte na 15 minut
zpět do trouby. Rajčata můžete rozdělit, ale ponechte je na větvičkách. Naskládejte je do zapékací mísy a pokapejte vinným
octem.
Mezi zeleninu a brambory vložte lososa, posypte ho pepřem
smíchaným s najemno nastrouhanou citrónovou kůrou a koprem, osolte a pokapejte olivovým olejem. Pečte ještě asi 10 až
15 minut. Pokrm podávejte posypaný lístky bazalky.

Salát z Lyonu
Ingredience:
směs zelených salátů (například polníček,
rukola, baby špenát)
slanina
vejce
jarní cibulka
bageta nebo toastový chléb na krutonky

Zálivka:
1 lžíce vinného octa
1 lžička soli
1 lžička dijonské hořčice
1 lžíce olivového oleje
1 stroužek česneku

Nejprve důkladně umyjte listy salátu. Pokud
nemáte odstředivku, nechte je dostatečně oschnout. Poté listy natrhejte na menší
kousky a připravte do misky nebo hlubokého talíře, kam přidejte i cibulku nakrájenou
na kolečka. Nyní si nachystejte ingredience
na zálivku. Šlehejte ocet se solí, dokud se
sůl zcela nerozpustí. Poté přidejte hořčici,
olej a nasekaný česnek. Takto připravenou směs důkladně znovu prošlehejte, až
vznikne krásně hladká zálivka.

Už zbývá jen připravit zastřená vejce, slaninu a krutony. Slaninu nakrájejte na malé
kousky, toastový chléb či bagetu na malé
kostičky. Všechno vložte do teflonové pánve, není třeba používat žádný olej či jiný
tuk, a opečte dokřupava.
Následně přiveďte v hrnci k varu vodu,
do které přidejte trochu vinného octa. Až

voda začne mírně vřít, roztočte vodu do
víru a doprostřed vyklepněte vejce. Vidličkou opatrně přetáhněte bílek přes žloutek.
Vařte asi 2 minuty, žloutek musí zůstat tekutý. Vejce opatrně vytáhněte děrovanou
naběračkou. Nyní na připravenou směs zelených salátů nasypte krutony se slaninou,
nahoru přidejte vejce a přelijte česnekovou
zálivkou.
45
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V Assenze to není
jenom o kávě
Po ránu voňavé lívance či nadýchanou omeletu, k obědu poctivý vývar nebo krůtí prso marinované v bylinkách a rajčatový kuskus a při večeru k lahvi dobrého vína lahodné tapas. Sbíhají se vám sliny? Tak neváhejte a vyrazte do útulné
kavárny Assenza Café & Tapas na pěší zóně v centru Hradce Králové, kde vám všechny tyto gastronomické zážitky
rádi dopřejí.

Ačkoli se Assenza Café & Tapas může zdát
na první pohled jako klasická kavárna, už
na druhý pohled (do jídelního lístku) zjistíte, že nabízí mnohem víc než jen kvalitní
kávu a dezerty. Kromě tradičních sendvičů
a míchaných vajíček si tu můžete vychutnat třeba domácí lívance s ovocem nebo
vaječné omelety. A to nejen do 11 hodin
dopoledne, jako tomu bývá u těchto typicky snídaňových pokrmů zvykem. „Když
dostanete chuť na lívance ve tři odpoledne,
u nás je dostanete. A nejen ve všední dny,
otevřeno máme i o víkendu, přičemž nabídka zůstává stejná,“ říká za Assenzu Café &
Tapas Jiří Bodlák s tím, že to není zdaleka
jediný důvod, proč stojí za to k nim na pěší
zónu vyrazit.
Kavárna, která dostala jméno podle malebné italské vesničky na břehu jezera
Lago di Garda, totiž láká i na pestré polední menu. Vybrané delikatesy se vaří v „sesterské“ restauraci Aquarium v Rybově ulici
a můžete si tak být jisti, že vám naserví-

rují pokrmy vždy profesionálně připravené a z nejčerstvějších surovin. V nabídce
nechybí rozličné polévky, zapečené brambory, saláty nebo čerstvé těstoviny – a to
i o víkendech! Tudíž, pokud se vám v sobotu nebo v neděli nechce vařit, už víte,
kam se vydat.
Dalším trumfem v pomyslném rukávu
Assenzy jsou potom večery. Jen si to představte: po procházce historickým centrem
pozvednete sklenici výborného italského,
španělského nebo francouzského vína
a mezi řečí vychutnáváte lahodné tapas
- prvotřídní sýry, sušená rajčata, olivy či
šunku. A jste rázem ve Středomoří, i když
sedíte „jen“ v centru východočeské metropole. Tapas v Assenze zkrátka umí - není
náhodou, že znějí i v jejím samotném názvu.
Tak tedy neváhejte a přesvědčte se na
vlastní chuťové buňky! Kavárna Assenza
otvírá každý všední den v 8 hodin ráno

a zavírá úderem 21. hodiny. „Jezero a majestátní hory jako v italské Assenze vám zajistit nedokážeme, ale vynikající jídlo, kávu,
víno, dezerty a pohodovou atmosféru však
ano,“ říká s úsměvem Jiří Bodlák a zve srdečně na návštěvu.
(red)
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Klient je vždy
na prvním místě
Veronika Stehlíková je poradkyní v f.privée, privátní divizi společnosti Fincentrum,
která se zaměřuje výhradně na bonitní klienty.
F.privée pomáhá klientům najít vyšší výnos, ošetřit rizika a snížit poplatky.

jsem dostala do emailu konkurenční nabídku
s žádostí o názor. Pokud byla opravdu
dobrá, posvětila jsem ji. Měla jsem bohužel
velmi úzké mantinely k tomu, abych se
mohla některým nabídkám vyrovnat.
Od nadřízených jsem občas slýchávala,
že kopu více za klienty než za banku. Ale
o tom právě práce poradce je, klient je vždy
na prvním místě.

Musel to být velký krok,
udělat takovou změnu.

Veroniko, co vás přivedlo do f.privée?
První impulz přišel od mého bývalého
nadřízeného v Komerční bance Pavla
Onufera současného oblastního ředitele
f.privée. Práce v instituci mě bavila, ale
nabídka spolupráce s f.privée mi otevřela
dveře zase dál, byla pro mě výzvou. Po setkání s Martinem Kovářem, zakladatelem
a ředitelem divize f.privée, jsem věděla,
že je to to pravé a bude to fungovat.

Jak jste si tím mohla být jistá?
Jistotu mi dávali samotní klienti. Často
se mnou chtěli řešit investice, vklady,
pojistky, nebo úvěry, které měly uzavřeny
u konkurenčních společností. Mnohokrát

Opustit jistotu nebylo jednoduché. Přesto
nelituji ani trošku. Pro mě byl hnacím impulzem
fakt, že si budu moci organizovat čas, jak
potřebuji já, rodina i klienti. Mám dva syny
a jsem ráda, že se jim teď mohu více věnovat.
Zvládáme i aktivity, které při běžné pracovní
době nejsou možné. Jde sice často o složitou
organizaci, ale vzhledem k tomu, že mám
velkou podporu manžela, jde nám to dobře.

Co s klienty nejčastěji řešíte?
Vždy musím klientovi naslouchat a znát
jeho cestu – kde je teď a kam chce dojít.
Já mu pak pomůžu v tom, jak tam dojít.
V zásadě klientům nabízím dlouhodobý
vztah založený na vzájemné důvěře, lepší
zhodnocení prostředků, ošetření rizik,
zajištění jich samotných, rodiny a majetku
a v neposlední řadě úsporu na poplatcích
a celkovou analýzu toho, zda produkty,
které využívají, jsou výhodné pro banku
nebo pro ně samotné.

Jaká je největší
přidaná hodnota f.privée?
Absolutní svoboda. Dokážeme klientovi
zprostředkovat na trhu prakticky cokoli.
Navíc se věnujeme mnohem menšímu
záběru klientů, než v bance. Je to záměr,
protože jedině tak můžeme o klienta
stoprocentně pečovat. Samozřejmě nepracuji sama, mám k ruce profesionální
asistentku. Kromě toho máme v f.privée
k dispozici analytický tým, který nám
pravidelně poskytuje informace o vývoji
na trzích a pomáhá nám rozkrývat,
co jednotlivé produkty skutečně obsahují.

Máte mezi klienty
i právnické osoby?
Právnické osoby samozřejmě nejsou mou
hlavní náplní práce, přesto jich mám ve svém
portfoliu hned několik. Tím se dostáváme
zpět k dlouhodobému vztahu a komplexnosti
služeb. Spokojený klient mi důvěřuje a nemá
proto problém se mnou probrat i záležitosti
týkající se firemních investic.

V f.privée pracujete již přes rok,
oceňují klienti službu, kterou
nabízíte?
Ano, oceňují. Důkazem toho jsou mimo
jiné doporučení, která moji klienti předávají
svým známým, kolegům nebo obchodním
partnerům. Spokojení klienti jsou pro mě tou
největší odměnou.

www.fprivee.cz
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Restaurant GRILL Duran:

25 let na scéně
hradecké gastronomie
Duran, Holata, Syrový. Tři jména spojená s vyhlášenou restaurací na konečné linky číslo 25 hradecké MHD. První
jí věnoval jméno, druhý proslavil její servis, třetí kuchyni a později vzal pod křídla i celý její provoz. Grill Duran Restaurant slaví letos přesně čtvrtstoletí od otevření. „Původně sem měli Hradečáci jezdit na guláš, koleno a kuře. Oni
ale naštěstí chtěli víc,“ vzpomíná s úsměvem na začátky Duranu v Hradci Králové jeho současný majitel a někdejší
šéfkuchař Jiří Syrový.
a tak oslovili svého známého Petra Holatu,
který pracoval jako vedoucí číšník v Hotelu Černigov, a nabídli mu, že tu postaví
restauraci a jeho pověří provozem.

Vy jste původně taky pracoval v Černigovu, ale jako kuchař. Tak jste se dostal k pozici šéfa kuchyně v Duranu?
V Černigovu tehdy pracovali všichni, kdo
chtěli být u řemesla a dělat ho na místní
špičkové úrovni. V době, kdy dostal Petr
Holata nabídku rozjet v Hradci tak velkou restauraci, jsem ale vařil v Mnichově.
Jednoho dne mi zavolal a nabídl mi, že si
můžu postavit vlastní kuchyň. Bylo mi tehdy nějakých 27 let a neváhal jsem.

Jaké byly ty začátky?
Restaurant Grill Duran v prvních letech svého fungování, foto: archiv

Restaurace Duran přivítala první
zákazníky v roce 1993 a vy jste byl
v pozici šéfa kuchyně u toho. Jak na
ty úplně první dny fungování vzpomínáte?
Cítili jsme obrovský tlak, zodpovědnost.
Na zahajovací raut tehdy přišlo 300 lidí!
Pan Duran se vrátil do Hradce, byla to velká událost. Podobně, jako když se v Hradci
otevřelo Makro a všichni se nedočkavě jeli
podívat, jak to tam vypadá a co všechno
tam mají. Zároveň to byl velký risk, protože podobná restaurace tady do té doby
neexistovala – bez ubytování a s kapacitou
250 míst. Nebylo s čím srovnávat, na co
ten koncept napasovat.

Tomáš Duran, podle kterého se restaurace jmenuje, žil před revolucí
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„Lámali jsme si hlavu, čím toho
Hradečáka zaujmout, aby k nám
z města přijel.“

Ač jsme v branži nebyli nováčci, zažívali
jsme spousty „poprvé“, všechno pro nás
bylo nové a nevyzkoušené. Lámali jsme si
hlavu, čím toho Hradečáka zaujmout, aby
k nám z města přijel. Tehdy jsme totiž byli
de facto na konci města, kolem dokola byla
pole, jen naproti stálo pár paneláků plných
převážně vojáků z povolání a na louce za

v Rakousku, kde úspěšně podnikal
právě v gastronomii. Co ho přimělo
vrátit se na východ Čech?
Duranovi působili v Hradci Králové coby
pekařská rodina už od dob první republiky. Za komunismu, někdy kolem roku 1962,
se rozhodli emigrovat a sametová revoluce
pro ně byla impulzem, jak své jméno vrátit zpět ke kořenům, do rodné země. V té
době už v Rakousku vedli několik podniků,

Fotografie z roku 1992, těsně před začátkem stavby
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sehnali maximálně mraženou, všude nám
dokola nabízeli jenom takový ten základ:
celer, mrkev, petržel a brambory.

A po těch třech týdnech jste u kolen
a kuřat zůstali nebo jste proti vůli
pana Durana rozšířili nabídku i o jiná
jídla?
Naštěstí to rozsekli sami zákazníci. Tehdy moc restaurací v Hradci nebylo, co si
vzpomínám, tak existovala akorát Restaurace U Radnice a U Nouzů, takže lidi byli
natěšení na něco nového a chodili často.
Po měsíci zjistili, že koleno, kuře, žebírka i guláš už ochutnali a chtěli něco víc.
Zákazníci si pamatovali, že jsem v Černigovu připravoval třeba krevetové koktejly
a začali se po nich ptát. Tak jsem oprášil
své zkušenosti z Německa a začal vařit víc
podle sebe.
Jiří Syrový jako šéfkuchař Duranu

barákem jezdil pan Machek s traktorem
a sekal otavu. Pravdou je, že to tu krásně
vonělo senem (smích).

Na čem jste se nakonec shodli, co
bylo tím lákadlem?
Pan Duran viděl ve vídeňském Prátru
úspěšnou restauraci pana Kolaříka a chtěl
jeho koncept přenést i do Hradce. Měl
představu, že se tu budou vařit a grilovat
kolena, kuřata a že si na zahrádku pod
kaštany sedne 500 lidí a bude jim u piva
strašně hezky. My jsme s Petrem Holatou
byli trochu skeptičtí, protože jsme chtěli cílit na náročnější klientelu, chtěli jsme
dělat slušnou gastronomii za příjemnou
cenu. Nechcete se ale hádat s majitelem
a investorem, a tak jsme zhruba tři týdny
poslušně vařili kolena, spareribsy a cibulové kroužky, které tu mimochodem děláme dodneška. Konkrétně u těch spareribsů jsem pochyboval hodně, říkal jsem si,
který Hradečák přijede na kraj města okusovat kosti. Nakonec se ukázalo, že jsem se
mýlil, žebírka se neuvěřitelně chytla a lidi
na ně chodí dodnes. Jenže, když už chodili zákazníci, řešili jsme opačný problém
– dodavatele. Neumíte si představit, jaký
byl tehdy problém domluvit s masnou, aby
nám ta žebírka rovnou sekali a dováželi po
kusech. Dodnes si vzpomínám, jak jsem
vysvětloval jednomu řezníkovi, že půlka
prasete je mi pro tyhle účely k ničemu.
No, vyhodil mě s tím a uspěl jsem až asi
na sedmý pokus ve Skaličanu, kde jsme
se domluvili, že jim na to koupíme speciální pilu. To samé se řešilo se zeleninou.
Když jsme chtěli třeba brokolici, tak jsme

Teď po 25 letech můžete hodnotit,
kam se Duran za tu dobu posunul?
Duran byl vyhlášen pro svůj skvělý servis,
který rozjel Petr Holata na place. Nastavil
poctivou a vstřícnou atmosféru mezi zákazníky a v tom se nám, myslím, daří pokračovat i nadále. Poctivost a serióznost
jsem se snažil držet i v kuchyni. Dbal jsem
vždycky na to, abychom vařili z čerstvých
surovin a aby to jídlo odcházelo z kuchyně vařící. Dodnes považuji za jeden z největších zázraků, když dostanu na stůl talíř
s jídlem, ze kterého se kouří. Takže v tom
se u nás za 25 let moc nezměnilo, ačkoli
Petr Holata po zhruba deseti letech odešel
a postavil se na vlastní nohy. To byl možná
nejdramatičtější moment v celé éře re-

staurace. Pan Duran nejdříve přemýšlel,
že ji prodá, po delších úvahách jsme se
ale dohodli, že její provoz převezmu já se
svým bývalým spolužákem a kamarádem.

Bylo pro vás těžké najít za sebe jakožto šéfkuchaře náhradu?
Tenkrát to bylo složité, protože řada zaměstnanců, pochopitelně v nejistotě
z toho, co bude po odchodu pana Holaty, dala výpověď. Na druhou stranu, v té
době nebylo moc míst, kde by mohl člověk
pracovat v takovém prostředí a na takové
úrovni a s jistotou příjmu, a tak se to kuchyně tolik nedotklo. Vařil jsem s nimi do
té doby denně, měl je vychované, a tak ta
jídla dokázali v pohodě produkovat i beze
mě. Navíc i v době, kdy jsem se stal majitelem, jsem v restauraci a hlavně v kuchyni
trávil spoustu času. Věnoval jsem se spolu
s týmem zachování zažitých standardů,
které se nám dodnes daří držet, a troufám
si říct, že nadále navyšovat.

Kdo stojí tedy za Duranem dnes?
Kuchyni jednoznačně drží šéfkuchař Tomáš Andr, je to velký dříč. Post pana Holaty, tedy šéfa placu, bravurně zastává
provozní Lukáš Jedlička, a já jsem rád, že
do jejich práce nemusím téměř zasahovat.
Provozujeme i úspěšnou cateringovou divizi, o kterou se stará Martin Kvak. Jsem
velice pyšný, že tu se mnou pracují lidé,
v kuchyni i na place, kteří tu jsou skutečně od samého začátku, celých 25 let. To je
myslím naše nejlepší vizitka.
Michaela Zumrová

Jiří Syrový při rozhovoru pro Quartier, foto: Jakub Misík
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Jaro v truhlíku
Už Viktor Hujer v legendárním snímku Marečku, podejte mi pero dobře věděl, že švestičky z vlastní zahrádky budou
zaručené terno. Proto, abyste vlastními výpěstky zazářili i vy, hned ale nemusíte sázet strom, dokonce nemusíte vlastnit ani tu zahradu. Pro začátek bohatě postačí pár truhlíků na terase, balkóně nebo parapetu. Bez větší námahy v nich
vypěstujete voňavé jahody, rajčata, hrášek nebo chilli. A protože na jaře je ideální čas začít, přinášíme vám pár tipů, jak
na to! Abyste si taky mohli dovolit. Na ukázku. Z vlastní zahrádky.

Rajčata
Ideální pro pěstitele začátečníky. Budete
potřebovat dostatečně slunné stanoviště
a středně velkou nádobu nebo jutový pytel
o průměru alespoň 25 centimetrů. Pokud se
rozhodnete vlastní rajčátka „vypiplat“ už od
semínek, musíte zasít nejpozději v polovině
března do malých vaniček či kelímků s otvory na dně. Pro balkónové zahradničení volte
keříkové odrůdy. Dorůstají roztomilých 40
centimetrů, plodí opravdu štědře a navíc
máte na výběr z nepřeberného množství
velikostí, barev i tvarů. Budoucí sazeničky
pak položte na teplé a slunné místo a nezapomínejte zalévat.
Zhruba v polovině května, až přejdou „ledoví muži“, můžete vzrostlé sazeničky přesu52

nout ven. Z vaniček či kelímků je přesaďte
do větší nádoby, ideálně vybírejte z těch samozavlažovacích. Díky nim nebudou rostliny strádat suchem ani v těch největších
vedrech a můžete se od nich na pár dní bez
výčitek hnout.
Abyste mohli v létě trhat plné misky voňavých rajských jablíček, je důležité správně
namíchat zeminu. Připravte si klasický zahradnický substrát, který koupíte v každém
zahradnictví nebo hobbymarketu, a smíchejte ho v poměru 1:1 s kompostem. Na
dno nádoby pak nasypte trochu chlévského
hnoje (taktéž seženete v obchodě) a poté
přidejte namíchanou zeminu. Nezapomeňte
na pravidelnou a vydatnou zálivku a těšte se
na keříčky obalené vlastnoručně vypěstovanými rajčaty. A pozor, rodí až do září!
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Papriky a chilli
Pokud se rozhodnete pěstovat rajčata, není
jediný důvod, proč nedat šanci i paprikám.
Pěstitelský postup je takřka totožný, stejně
jako rajská jablíčka potřebují i papriky slunné stanoviště a častou zálivku. Jen pokud
půjdete cestou piplání od semínka, začněte dříve – zasít musíte nejpozději začátkem
března. Až budete mladé sazeničky přesouvat v druhé polovině května ven, připravte
si dostatečně hlubokou nádobu o průměru
alespoň 30 centimetrů. Dejte pozor, abyste
sazenice zalévali opravdu poctivě a pravidelně – substrát by měl zůstat stále mírně
vlhký, nikoli však přemokřený. Pokud se
rozhodnete pro větší odrůdy, musíte počítat

Hrášek a fazole
Vzpomínáte na ten úžasně sladký hrášek,
který jste jako děti s chutí pečlivě vyzobávali z lusku? Že byste si to letos zopakovali?
Proč ne, co se pěstování týče, je to takřka
bezúdržbová zelenina. S výsevem hrášku
vydržte přibližně do poloviny dubna, kdy se
teploty pohybují kolem 10 stupňů. V truhlíku nebo květináči vytvořte čtyři centimetry
hluboké důlky. V případě truhlíků se vám
v pohodě vejdou dvě řady s pěticentimetrovými mezerami. Nádobu situujte na slunné
místo (pozor ale na přímé slunce) a jakmile
rostlinky vykouknou, píchněte k nim tyčky,

i s nějakou oporou, která rostlině pomůže
šťavnaté plody udržet. Nicméně věřte, že
ani ty keříčkové nejsou k zahození a budou
od vás vyžadovat méně údržby.
Jak by řekl klasik, pokud to máte rádi trochu
ostřejší, doporučujeme vysadit malé chilli papričky. Nezaberou moc místa (postačí
nádoba o průměru 20 centimetrů) a dělají velkou parádu. Stejně jako u klasických
sladkých odrůd existují v různé škále pálivosti, obrovský výběr velikostí, tvarů a barev
papriček ani nemusíme zmiňovat. Jen pozor
při sklizni, doporučujeme trhat a následně
krájet v rukavičkách.

po kterých se budou pnout. Z odrůd určitě
vyzkoušejte hrášek cukrový – kromě kuliček
totiž můžete sníst i celý lusk a je to opravdová dobrota!
Oproti tomu fazole jsou na pěstování trochu
náročnější, a to především z pohledu prostoru (ostatně to věděli už bratři Grimmové). Budete potřebovat větší nádobu o průměru asi 30 centimetrů, na druhou stranu
v ní ale bezpečně vypěstujete hned tři rostlinky. Pro účely balkónového zahradničení
volte keříčkovou odrůdu. Nepotřebuje totiž
oporu a roste krásně do výšky, takže harmonicky doplní keříčky s rajčaty a paprikami.

Jahody
Kdo by jedl podtržené jahody ze Španělska
nebo Egypta, když se jim tak dobře daří na
českých polích a záhonech! Vysaďte populární celoroční jahody a sklízejte šťavnaté
červené plody od konce května až do září.
Skvělé jsou i měsíční – malinkaté jahůdky se
specifickou chutí a vůní. Na balkón se zvlášť
hodí převislé typy, které lze zasadit do zá-

věsných květináčů, a tak vám nezaberou
místo na podlaze. Aby měly sazenice dostatek prostoru vyhnat šlahouny, pořiďte jim
nádobu o průměru alespoň 35 centimetrů.
Ideální čas na výsadbu jahod přichází v dubnu či květnu, záleží, kdy chcete začít sklízet. Až půjdete sazenice vybírat, dbejte na
to, aby netrpěly zažloutlými flíčky na listech. Kromě častého a vydatného zalévání

potřebují jahodníky v průběhu sezony také
přihnojit. Na to jsou červené krásky háklivé, neboť z půdy čerpají v průběhu plození
spousty živin, kterých mají v truhlíku omezenější množství než na volném záhonu. Pro
malé plochy na balkóně či terase ale bohatě
postačí speciálně namíchané hnojivo pro jahody z obchodu, které jednoduše přidáte do
vody, se kterou zaléváte.
53

Brambory
V tomto případě zahoďte truhlíky i květináče a pořiďte pytel. Ideálně z přírodní jutoviny, který se mezi ostatním osazenstvem
balkónu bude náležitě vyjímat. Sežeňte si
sadbové brambory (nejlépe pozdní odrůdu),
ustřihněte pytli rohy (aby měla kudy odtékat
voda) a naplňte ho zhruba 20 centimetrů silnou vrstvou substrátu. Na ni položte tři hlízy
klíčky nahoru a zasypte. Jakmile vykouknou první výhonky, přisypte substrát a takto pokračujte, dokud to půjde. Dejte pozor,
abyste zeminu po přisypání nepřitlačovali

a neudusávali. Brambory pro svůj růst potřebují dostatečně kyprou půdu, kterou bohatě proudí vzduch. Rovněž se snažte zeminu
v pytli udržovat vlhkou, ale ne mokrou – hlízy
by mohly začít hnít.
Doba výsadby závisí na počasí, nejdříve se
však začíná v dubnu, kdy venkovní teploty
neklesají pod osm stupňů. Nic však nezkazíte, když první hlízy ukryjete do hlíny až začátkem května. Sklízet můžete v momentě,
kdy začne bramborám žloutnout a uvadat
nať.

Bylinky
Do čaje, drinku nebo na pizzu – bylinky
zkrátka potřebujete a ruku na srdce: jeden
truhlík navíc se vám ještě vejde. Začátkem
března vysejte semínka, případně v květnu
nakupte sazeničky (jedna vyjde na zhruba
20 korun) a bez obav posaďte různé druhy
do jedné nádoby. Meduňka, šalvěj, tymián,
k tomu třeba máta (pokud toužíte po té do
mojita, sáhněte po mátě klasnaté), bazalka
či levandule. Minimální pěstitelské úsilí stojí také petrželka, kopr nebo pažitka. Bylinky

jsou pěstitelsky sympatické i tím, že toho poměrně hodně vydrží a kromě svých léčivých
účinků také krásně vypadají a voní. Taková
meduňka je dokonce mrazuvzdorná a můžete ji tak pěstovat celoročně, šalvěj například
zase odpuzuje hmyz, čímž se stává vítanou
součástí okrasy okenních parapetů.
Taky už máte chuť nasadit rukavice a zabořit
ruce do hlíny? Tak směle do toho a bohatou
úrodu k tomu!
Michaela Zumrová
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Když máš v chalupě
orchestrion…
nebo Wi-Fi
Nakoupit jídlo, naložit auto, vyrazit pár kilometrů nebo i víc z města a… víkend na chalupě je tu! Český fenomén chalupaření nemá ve světě v takovém rozsahu obdoby, shodují se všichni, kdo někdy psali podobné články o českém chalupaření, jako je tento. S jarem je tu chalupářská sezóna znovu, a tak Češi, jinak až 23. nejšťastnější národ světa, jsou
opět po dlouhé zimě radostí bez sebe.

Kdy a jak se z Čechů stali chalupáři? Možná, že až za socialismu, kdy v útěku na venkov viděli jediný únik z života v paneláku
možný bez výjezdní doložky a devízového
příslibu. Možná už za první republiky, když
fascinováni rodokapsy a westerny začali
trampovat a v prvních chajdách kolem Sázavy zpívali o řece, která hučí v klínu rozervaných skal. Ale dost pravděpodobně
nikdy nezapomněli na svůj venkovský původ, jak tomu chtěl Přemysl Oráč, když si
na své novomanželce kněžně Libuši vyžádal, aby jeho lýkové střevíce byly uloženy
na věčnou paměť prostého původu jeho
budoucím potomkům.
Pomyslné střevíce z lýčí tak obouvají každý
rok statisíce Čechů, kteří koupili, zdědili,
opravili nebo jinak přišli k venkovské chatě
či chalupě. Zatímco v dobách totality pro
ně chalupaření bylo jakýmsi paralelním životem, dnes podnikají svou „cestu z města“, aby se do roubených chalup, zahradních chatek i vesnických domků skryli před
ruchem velkoměsta a všudypřítomným
stresem. Rozvážou kravaty, obují holínky,
odloží mobil, přestávají mailovat, berou lopatu, začínají plet. Místní v nich už mnohdy
přestali vidět „lufťáky“, jak se víkendovým
či prázdninovým hostům na venkově říkalo,
a často je přijali do své velké rodiny.

zet rázovitý montér s dobrým srdcem Bohouš Císař. Chodili spolu na ryby, zpívali si
s orchestrionem, dvořili se Jiřině Bohdalové alias Dáše Fuchsové. To leckterým jejich
současným následovníkům často nestačí.
Na své chalupy nechávají zavádět internet,
wi-fi musí mnohdy dosáhnout až na druhý
konec zahrady, kamna nahrazuje ústřední
topení, světnici vévodí televizor s nabídkou
programů v satelitní šíři.

Někteří dnešní chalupáři se však přece jen
liší od těch televizních z legendárního seriálu s Jiřím Sovákem a Josefem Kemrem
v hlavních rolích. Penzionovaný revizor Evžen Huml odešel do venkovského stavení
hledat klid a mír, který mu pomáhal nachá-

Ale většina českých chalupářů je pořad taková, jak je popsal František Nepil, autor
bible českého chalupářství Jak se dělá chalupa: „Lidé jako by se rozkročili přes několik
století najednou: zrozeni ve století dvacátém
stojí jednou nohou v kosmickém, dvacátém

prvním století, kdežto tou druhou, chalupnickou nohou se opírají o devatenáctý či
ještě dřívější věk doškových střech svých
pradědů. Od pondělního rána do pátečního
odpoledne stojí za pultem, u elektronkových
počítačů, soustruhů, řídících pák či registratur a v pátečním podvečeru – obtěžkáni
nevídaným množstvím převelkých a nesourodých zavazadel – navracejí se do časů
F. L. Věka, M. D. Rettigové či rychtáře Vaváka. Jenomže se nepřevlékají za F. L. Věka,
nýbrž do zednického, zahradnického či jinak
hastrošovitého oblečení a až do nedělního
podvečera zakoušejí dobrodružství, hrdinství, útrapy i velkolepost fyzické práce.“
Emil Stelinger
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Svátky života
Velikonocemi každým rokem ožívá nejen příroda, ale také mystérium znovuzrození Ježíše Krista. Byly to však vždy
svátky křesťanského významu, nebo je jejich původ pohanský? Podle jakého pravidla se určuje datum Velikonoc?
A jak je to se zvony, které odlétají do Říma? Připomeňte si s námi oslavy Velikonoc a vítání jara v dávných tradicích
i současnosti.
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„SMRT NESEM ZE VSI, NOVÉ
LÍTO DO VSI...“
V dávných dobách, dlouho před příchodem misionářů, pohanský lid během období Velikonoc vítal jaro. Oslavoval jarní
rovnodennost, probouzení přírody, její
plodnost a snad i trochu naději na nový život a lásku. Příchod jara totiž při tehdejším
způsobu obživy znamenal jediné – začátek
nového zemědělského roku. Zároveň se
lidé loučili se zimou, třeba staroslovanským lidovým zvykem – vynášením smrtky, takzvané Morany, ze vsi. Ve slovanské
mytologii se traduje, že Morana byla bohyně zimy, noci a smrti. Stalo se tak zvykem figury z došku, oblečené do ženských
šatů a ozdobené stuhami nebo kraslicemi,
za zpěvu obřadních písní vyprovodit ven
z vesnice a pak je utopit v řece či spálit.
Lidé se přitom smrti vysmívali, že už jim
nemůže uškodit, protože byla nadobro
vyhnána. Na Moravě se tento zvyk ve své
původní podobě udržel dodnes. Lidé tu
dokonce věří, že pokud se někdo z domu
obřadu nezúčastní, čeká je do roka vážná
nemoc, ba dokonce smrt.

40 DNÍ A 40 NOCÍ
Slovanský název Velikonoce je odvozen
od „veliké noci“ – noci, kdy se udály veliké věci – Kristus začal žít nový život. Vstal
z mrtvých, vstoupil na nebesa a posadil
se po pravici Boha. Bible vypráví příběh
o smrti Syna božího na kříži, kterou to však
všechno neskončilo, ba naopak – potvrdilo se, že smrt je teprve začátek. Tři dny
po ukřižování vstal totiž Ježíš z mrtvých.
A taková je podstata Velikonoc v křesťanském pojetí. Pro věřící je to nejvýznamnější církevní svátek, důležitější než Vánoce,
nad čímž nejeden ateista může vskutku
nevěřícně kroutit hlavou.
Podle katolické tradice jsou Velikonoce
vyvrcholením postního období. Lidé si
však uměli s přísným půstem poradit po
svém, a tak se mnohdy dostalo i na sklenku něčeho ostřejšího. U nás na Hradecku
proto vznikla nová tradice: napití kořalky
o Popeleční středě v létě ochrání před
štípáním much a komárů. Půst trval bez
nedělí čtyřicet dní. Každá neděle během
těchto šesti týdnů nese svůj název podle
původních zvyklostí. Během první, Černé neděle, se nejenom vdovy, ale všechny ženy a dívky oblékaly do černého. Na
Pražnou – druhou postní neděli se jedla
upražená obilná zrna či klasy neboli praž-
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mo. „O třetí neděli co nejvíce kýchat!“, radí
starodávné přísloví. Neboť ten, kdo uposlechne, může podle počtu kýchnutí spočítat, kolik let se ještě bude těšit zdraví. Na
Družnou neděli přicházel vždy ženich do
stavení, kde bydlela jeho milá. O Velikonocích pak proběhly již oficiální námluvy.
Pátou neděli, Smrtnou, se vynášela smrtka
a s ní symbolicky i zima. Na Květnou neděli
se světily větvičky jívy, tzv. kočičky, které se pak v domácnostech dávaly ke svatým obrázkům či křížům. Chránily i úrodu
a zásoby, stačilo jen větvičku zapíchnout
na okraj pole nebo položit do sklepa.

ZVONY ZVONÍ JEN CHVÍLI
Po Květné neděli přichází Pašijový nebo
chcete-li Svatý týden. Jedná se o poslední
období půstu a má připomínat utrpení Ježíše Krista. Vše začalo osudnou středou –
dnem, kdy Jidáš zradil Krista. Den poté se
Ježíš v modlitbách loučil, což si dnes připomínáme bohoslužbou Gloria in excelsis
Deo (Sláva na výsostech Bohu). Poté hlahol
zvonů utichá, neboť se připravují k odletu přes Apeniny směrem na jih do italské
metropole.
Pověst říká, že žádný zvon nesmí zůstat
doma, jinak uvrhne obec do velkého neštěstí. První letí nejstarší zvony, jelikož
jsou znalé cesty. Za nimi se drží menší
a dávají bedlivý pozor, aby se neztratily.
Celý průvod uzavírají dva největší a nevýznamnější – Zikmund z chrámu svatého
Víta a Marie z Týnského chrámu – které
již po léta slouží jako stráž.
Po celou dobu nepřítomnosti zvonů jsou
kostely tiché, umlknou i varhany. Mlčení
kostelů vyjadřuje hluboký smutek – zatčení Páně, jeho utrpení a pohřbení. Důvod, proč se zvony vydávají až do Říma, je
prostý – letí si pro papežské požehnání za
celoroční službu, svědomitou práci a věrnost církvi. Následně se vrací zpět na svá
místa a s radostným bimbáním hlásí: „Byl
jsem tam! Byl jsem tam!“ Toto sobotní zvonění má prý až čarovnou moc. Kdo si chce
na celý rok zajistit pevné zdraví, nechť se
v tento čas umyje ve studánce.

PAŠIJOVÝ (SVATÝ) TÝDEN
Škaredá středa: Na den, kdy byl Kristus
zrazen Jidášem, by se lidé neměli mračit,
aby jim to nezůstalo po zbytek roku.

Beránek
V den poslední večeře Páně se
jedlo pečené jehňátko. Obětováním mladého berana si tak lidé
připomínali samotného Krista.
Chudí připravovali sladkého beránka z těsta.

Jidáš
Je pečivo z kynutého těsta, jež
má svým válcovitým tvarem připomínat provaz, na kterém se
zrádný Jidáš oběsil. Hospodyňky
na něj o Zeleném čtvrtku zadělávají. Připravuje se z bílé mouky
a medu.

Koledování
Věděli jste, že správně se má koledovat od půlnoci do půlnoci
a ne jen do pondělního poledne?
Chodit koledovat přímo domů by
se mělo jen k příbuzným a známým, nikoliv k cizím lidem! Venku ovšem žádná pravidla neplatí,
tam je možné vyšlehat jakoukoliv
dívku.

Mazanec
Musí být podle dávných tradic
kulatý a lesklý, aby tak připomínal slunce, díky kterému na jaře
všechno ožívá a roste. V dřívějších dobách nebyl mazanec sladký, ale připravoval se ze sýra a vajec. Těsto se správně zadělávalo
na Bílou sobotu.

Vajíčka
Plodnost, nový život a návrat jara
od pradávna u pohanů symbolizovala právě vajíčka. Ve spojení
s křesťanskou oslavou Velikonoc
se vejce připodobňovalo k hrobu, ve kterém je ukryt život.
Symbolicky tak bylo spojováno
s Kristovým zmrtvýchvstáním.
Barvení a zdobení vajíček se region od regionu odlišuje. Uvařená barevná vajíčka dostávají kolednici o Velikonočním pondělí,
vyfouknuté skořápky se používají jako dekorace.
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KDYŽ JE MĚSÍC V ÚPLŇKU…
Proč se Velikonoce slaví každý rok jindy?
Odpověď leží ve hvězdách. Velikonoce jsou
jediným svátkem bez pevně stanoveného
data. Určuje se podle prvního úplňku po
jarní rovnodennosti. Mohou tak připadnout
na jakoukoliv neděli mezi 22. březnem a 25.
dubnem. Zaleží na postavení planet. V případě, že ale první jarní úplněk připadne na
neděli, slaví se Velikonoce až o týden později. V křesťanském pojetí navazuje na tyto
slavnosti velikonoční doba v délce 50 dní,
jejímž vyvrcholením jsou svátky Seslání Ducha svatého, tzv. Letnice. Křesťanské přípravy a oslavy Velikonoc tak trvají řádově
desítky dní.

Paškál
Je vysoká svíce s vyrytým křížem
a řeckými písmeny alfa a omega,
které označují Krista za počátek
a konec všeho. Nesmí chybět letopočet, uvádějící délku Kristovy
vlády, a do kříže vsazených pět
kadidlových zrn coby pět ran
Kristových na kříži. Vždy večer
na Bílou sobotu se před kostelem
rozdělává obřadní oheň a od něj
se paškál zapaluje.

Pomlázka

Zelený čtvrtek: Je spojován s Kristovou
poslední večeří. Měly by se jíst jen zelené
pokrmy, jako je špenát či kopřivy, aby byl
člověk zdravý. Říká se, že při posledním
zvonění byste si měli zacinkat penězi, aby
se vás po celý rok nepustily.
Velký pátek: Je vzpomínkou na ukřižování
Krista a měl by se nést ve znamení smutku, ticha a rozjímání. V tento den se drží
největší půst, dříve se jedly jen jidášky.
Traduje se, že v tento čas země vydává své
poklady a podle pověstí se i na chvíli otevírá hora Blaník.
Bílá sobota: Oficiálním velikonočním startem je obřad v noci ze soboty na neděli,
dne Zmrtvýchvstání Páně. Ježíš byl v tento
den ukládán hrobu. V rámci křesťanských
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tradic by se sobota měla nést v duchu příprav na slavnost Vzkříšení, hospodyňky se
zase mají věnovat vaření a pečení obřadních pokrmů. Poprvé od čtvrtka se rozeznívají zvony a zapaluje paškál.
Boží hod velikonoční: Z gastronomického
hlediska se jedná o klíčový den Velikonoc.
Přichází totiž velké hodování po dnech
hladovění. V neděli se jedí pokrmy posvěcené v kostele a každá návštěva musí být
takovým jídlem obdarována.
Velikonoční pondělí: V současnosti je
hlavní dnem oslav. Podle starodávné tradice chlapci koledují a pomlázkou šlehají
děvčata, aby neuschla. Ta je za to poté obdarovávají kraslicemi.

Její název vychází ze slova „pomlazení“ – omlazuje totiž každou ženu, jež je ošlehána. Měla
by být vlastnoručně upletená
z vrbových proutků. Podle pohanských pranostik se s její pomocí vyháněla i nemoc či špatná
nálada. Vedle obdarování vajíčky
a cukrovinkami by měla také každá dívka chlapci na pomlázku
přivázat pentli.

Řehtačky, klapačky,
valcha a trakač
Podomácku vyrobené dřevěné
nástroje byly zvučným poselstvím blížících se Velikonoc. Dříve se s nimi od čtvrtka do soboty
svolávalo k bohoslužbám, protože zvony umlkaly. Avšak původním smyslem řehtání bylo zahnat
Jidáše.

Koleda z okolí
Hradce Králové
„O srdce jediný,
propuk se čas,
dejte mi vajíčko,
sic přijdu zas,
červený nebo bílý.“

VELIKONOCE NA
KRÁLOVÉHRADECKU
„O tom, jaké zvyky se v dnešních domácnostech dodržují, můžeme jen polemizovat. Věřící lidé o Květné neděli
však stále chodí světit kočičky do kostela. Na Zelený čtvrtek se v domácnostech
vaří něco zeleného – špenát, kapusta
– a pečou se jidáše. Tvar jidáše se na
Hradecku od běžného odlišuje – má tvar
brýlí (ležící osmičky) nebo písmene S,“
prozrazuje Jitka Kučerová z Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti,
která mimo jiné připravuje vzdělávací
programy na Šrámkově statku v Pileticích. Dodává, že pochopitelně se na
Bílou sobotu v řadě rodin stále zdobí
vajíčka, pečou mazance a velikonoční
beránek. Aby se veškeré velikonoční
zvyky nesmrskly do jediného dne a nestaly se tak tradicí spíše jen pondělních
pomlázek, snaží se Hradecká kulturní
a vzdělávací společnost zvyky v Hradci
udržovat a připomínat. Každý rok se
například vynáší Smrtholka z města.
„Je to dřevěný kříž, který se v Jiráskových sadech u altánu ozdobí. Obalí se
slámou, navléknou se na něj ženské
šaty a vytvoří ošklivý obličej. Korále má
z vyfouklých vajec, které symbolizují
prázdnotu a smrt. Za zvuku folklórních
říkanek ji pak hodíme na soutoku do
vody,“ vysvětluje a připomíná, že letos
Smrtná neděle vychází na 18. března.
A na závěr jedna místní pověst. Na
Královéhradecku se vypráví, že když
Ježíš Kristus a svatý Petr putovali po
okolí, našli nocleh u jedné hospodyně.
Ta však svým nečekaným hostům neměla co nabídnout k snědku. Rozklepla tedy vejce a upekla ho na pánvičce.
Poutníci se najedli a odešli. Druhého
dne našla hospodyně místo skořápek
plátky zlata.
Adéla Němečková
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S jarem do toho
šlápnem
šlápněte do pohorek, do pedálů na kole či na plyn v autě – záleží na vás, co je vám bližší. Rozhodně ale vstaňte
a pojďte. Naproti dobrodružství, poznání nebo výzvě. Ty nejlepší příběhy se nepíšou doma na gauči. Musíte vstát a jít
za nimi. Ideální starter? Sto jarních kilometrů!
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NA SKOK DO ROMÁNU
„Začasté chodila babička s dětmi na delší
procházky, třebas do myslivny nebo do mlýna, nebo zašly do lesa, kde ptáčkové líbezně
zpívali, kde byly pod stromy měkounké podušky a tolik vonných konvalinek rostlo.“
Četli jste Babičku z pera Boženy Němcové
a ve svých představách si vykreslovali místa,
kudy románová postava chodívala? Pakliže
ano, zajeďte se podívat do Ratibořic, tady
se vám veškeré představy zhmotní. Právě sem totiž autorka roku 1854 situovala
děj svého nejslavnějšího románu. Projdete se tak po místech, kudy kráčela všemi
milovaná babička, její nejmilejší vnučka
Barunka, noblesní vévodkyně Zaháňská,
láskou poblázněná Viktorka, ba dokonce
i věrní psi Sultán a Tyrl. Babiččino údolí vás
svou malebností dozajista chytne za srdce.
Vzpomenete si, kdy naposledy jste se ocitli na místě, nad kterým jakoby čas neměl
žádnou moc? Při návštěvě na vás dýchne
atmosféra dávných časů. Naučná stezka
začíná u Barunčiny školy v České Skalici,
kam se z Hradce Králové dostanete pohodlně autobusem. Značená cesta vás povede
krajinou podél toku řeky Úpy do Ratibořic
a skončí na Rýzmburku. Budete procházet kolem Ludrova mlýna s mandlem, kde

KDYŽ DO RÁJE, TAK DO
ČESKÉHO
Pokud vás nebaví upravené a honosné parky, ale nespoutaná příroda, vyražte do turisty hojně vyhledávané oblasti, vzdálené jen
necelých padesát kilometrů severozápadně
od Hradce Králové. „Do Českého ráje, cesta

si mnohý čtenář vzpomene na žertovného
„pana otce“. Z dálky vás bude vítat sousoší
babičky a všech jejích vnoučat se čtyřnohými kamarády, jehož autorem je Otto Gutfreund. Poblíž se nachází chátrající Panská
hospoda, kde sloužila Kristla. Cesta vás dál
povede ke Starému bělidlu – roubence, kam
spisovatelka zasadila ústřední děj Babičky.
Od něj uvidíte splav – tam dívka zlomená

láskou vhodila své děťátko do řeky a posléze mu nebohá chodila zpívat ukolébavky.
Při cestě do Ratibořic nesmíte opomenout
zámek a přilehlý park, kde snad spatříte
i spanilou Hortensii, schovanku vévodkyně
Zaháňské. Pokud máte čas a chuť, vyšlápněte si do kopce k Rýzmburskému altánu.
Cestou si trochu máknete, ale odměnou
vám budiž krásný výhled.

příjemná je,“ tvrdí ve své písni Ivan Mládek.
Jaký dopravní prostředek pro své cestování
zvolíte, je jen na vás. My však doporučujeme
vlak. Jet na výlet mašinou totiž patří, a stále bude patřit, k těm zábavnějším a dobrodružnějším zážitkům. Navíc, není nic lepšího, než si po túře natáhnout nohy, nechat se
ukolébat rytmem vlaku a přenechat starosti

s řízením pro změnu někomu jinému. Za
hodinu a dvacet minut se ocitnete v Jičíně,
odkud je to do údolí skal už jen pár šlápnutí
do pohorek – tři a půl kilometru cesty vám
zpestří malebné Jinolické rybníky. Řádně si
vychutnejte i pohled na Prachovské skály,
které si možná pamatujete z filmu Marie Poledňákové Jak dostat tatínka do polepšovny,
kde si přes ně malý Vašík s tatínkem zkracovali cestu do obchodu. Toto skalní město
nepatří jen horolezcům. Jeho kouzlo mohou
objevovat jak ryzí výletníci, tak i sportovně
naladění jedinci. Na jednom místě tu naleznete vše, co k dokonalému výletu potřebujete – nespoutanou přírodu, hluboké ticho,
romanticky těsné uličky, a když budete mít
štěstí, možná potkáte i místní zvířecí obyvatele. Čekají tu na vás udržované cesty a prohlídkové okruhy. Volit můžete ze dvou, přičemž ten první je ideální pro méně náročné
turisty - třeba pro rodiny s malými špunty
a pro letmé shlédnutí dominant Prachovských skal. Je dlouhý asi jeden a půl kilometru a zabere jen tři čtvrtě hodiny volné chůze. Pokud se však chcete se skalními masivy
seznámit důkladněji, nebojte se zvolit delší
okruh, který pohodlnou chůzí ujdete za necelé dvě hodiny. Trasu dlouhou tři a půl kilometru by si měli projít především ti, kteří
jsou zde na návštěvě poprvé.
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TOUR DE CHLUM
„Život je jako jízda na kole. Chcete-li si udržet rovnováhu, musíte být stále v pohybu“,
řekl Albert Einstein a my mu musíme dát
za pravdu. Není nic lepšího než si po dlou-

ZKUS DOJET AŽ NA KUKS
Abyste se ocitli ve skvostné Francii, nemusíte urazit nezbytných tisíc kilometrů,
stačí jen nasednout na kolo a vyrazit na
výlet za českým Versailles. Tak je totiž
přezdíván barokní areál Kuks, který francouzský skvost připomíná zejména svou
elegancí a desítkami nádherných soch
od Matyáše B. Brauna, které se nachází
uvnitř hospitálu i v jeho okolí. Do Kuksu
vede z centra Hradce Králové cyklostezka
dlouhá přes třicet kilometrů. Je to skvělá
trasa pro všechny, kteří se nechtějí příliš
zapotit a rádi se kochají krajinou. A že je
co obdivovat! Po cestě narazíte například na barokní kapli Zjevení Páně, zámek
a zámecký park ve Smiřicích či pevnost
Josefov. Navíc převážná část vede krásnou krajinou v těsné blízkosti řeky Labe,
kterou v Jaroměři vystřídají Metuje a Úpa.
Cyklostezka je vhodná pro běžná kola, pohodlně ji projedete i s dětským vozíkem.
Ačkoliv se vám trasa nebude zdát příliš
náročná, určitě vám vyhládne. Naproti
hospitálu přes údolí jistě najdete hned několik možností, jak doplnit energii. Pokud
pak posilněni zatoužíte po terénní vložce
nebo pro vás zkrátka cesta na Kuks byla
jen rozcvička, doporučujeme zajet si do
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hé zimě pořádně protáhnout nohy. Zaručí
vám to notnou dávku endorfinů. Okruh
bojištěm bitvy z roku 1866 je dlouhý čtyřicet kilometrů. Začít můžete na náměstí
Svobody u Pražského mostu v Hradci Krá-

lové. Odtud vás trasa povede po Labské
cyklostezce až do Lochenic, kde přejedete
železniční trať, a pak už se budete jen zuby
nehty držet žluté turistické značky. Ta vás
zavede do Nedělišť, odtud na Chlum a dále
přes Dlouhé Dvory a Střezetice na Probluz.
Zde si začněte všímat modré barvy – pojedete tak přes Dolní Přím k Hrádku u Nechanic. Z Hrádku se vrátíte po zelené značce zhruba dvě stě metrů až k silnici. Tady
se barvy opět změní a vy budete pronásledovat červenou. Po ní pokračujte do Radíkovic, pak do Těchlovic, které projedete
po hlavní silnici rovně na Stěžery. Po cestě
budete míjet zajímavé objekty, u kterých
by byla škoda na moment neslézt z kola.
Například ZOO park ve Stěžerách, zámek
Hrádek u Nechanic, Muzeum války 1866 na
Chlumu i samotných Chlum. V areálu historického bojiště jedné z nejkrvavějších bitev prusko-rakouské války se nachází více
než 460 pomníků, hrobů, hromadných pohřebišť i symbolických památníků, z nichž
nejvýznamnější jsou přístupné právě i pro
cyklisty. Dokonalý rozhled po celém bojišti
vám nabídne šedesát metrů vysoká vyhlídková věž postavená roku 1999.

nedalekého Braunova Betléma. Čeká tam
na vás docela slušný výšlap, kde se dost
pravděpodobně konečně lehce zadýcháte.
Betlém se nachází v lese, takže jízda bude
tak trochu připomínat freestyle. Pokud

však nepatříte do kategorie výkonnostních jezdců, mějte na paměti, že vás čeká
ještě cesta zpět. Abyste pak samým vysílením neházeli kolo do „žita“, nepřeceňte
po zimě své síly!
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SLALOM MEZI STROMY
Stát se na chvíli součástí lesního života,
poznat tajemství lesa doslova od kořenů,
projít se v korunách stromů, postupně
vystoupat výš, pomyslně až nad střechy
všech paneláků, a podívat se na svět z ptačí
perspektivy. Láká vás to, že? Tak nasedněte
do auta, do navigace naťukejte Janské Lázně a „tradá“ za svěžím jarním vzduchem.
Řeč je o Stezce korunami stromů, která
se nachází v samotném srdci majestátních
lesů Krkonošského národního parku. Trasa,
která vás tam bude čekat, je dlouhá přes jeden a půl kilometru. Můžete se kochat druhově pestrým lesem či nerušeně načerpávat nové znalosti prostřednictvím spousty
informačních tabulek, které budete po
cestě potkávat. Čeká tu na vás i unikátní
naučné centrum, ve kterém se ocitnete
v podzemí, v jakési dřevěné „rozhledně“.
Na vlastní oči tak uvidíte pod povrch půdy.
O jedinečný výhled na vrcholky vzdálených
hor se postará čtyřicet pět metrů vysoká
vyhlídková věž. Pokud se vám dolů nebude
chtít jít po svých, můžete využít jiné alternativy, byť poněkud adrenalinové. Uprostřed věže se totiž vine více jak padesát
metrů dlouhý tobogán. Vězte, že kvůli
němu si stezku vyšlápnete i víckrát, ale
i ten výhled samozřejmě stojí za to! Jakoby

KRÁLOVSTVÍ ZA VÝLET
Pokud se ještě necítíte na pořádnou túru,
vřele doporučujeme zajet se autem podívat
na přehradu Les Království, která se nachází nedaleko Dvora Králové nad Labem.
Když se řekne přehrada, mnozí si představí

na dosah ruky budete mít okolo sebe lesní
mohykány, z nichž mnozí si ještě pamatují
období, kdy Janské Lázně nebyly ani měs-

ošklivou šedivou horu betonu, jejíž hlavní
funkcí je zadržovat vodu. Hyzdí tak okolní krajinu i samotnou řeku, a přes ni vede
nejlépe železný oprýskaný most. To ale
není tento případ. Jakmile na místo dorazíte, budete mile překvapeni. Tato přehrada

tysem. Stálo tu jen několik domů, mlýn,
hostinec a lázeňský dům. Jsou staré přes
sto padesát let.

totiž dokonale spojuje technické provedení s estetickou stránkou architektury. Je
postavena v romantickém duchu – zdobí
ji dvě brány s věžičkami. Své pojmenování tak nenese nadarmo, už z dálky totiž
vypadá jako pohádkový hrad usazený doprostřed lesů. Součástí je i domek hrázného, stojící opodál na pravém břehu. Poznáte ho podle dominantní věže s cimbuřím.
Přehrada nese název po rozsáhlém lesním
údolí Království, zbytku starého hraničního
hvozdu, který lemuje levý břeh řeky Labe.
Až se tedy dostatečně nabažíte pohledem
na přehradu i výhledem z ní, vydejte se na
krátkou nevinnou procházku do lesů. Po
takové vám jistě vyhládne a jestli holdujete specialitám z grilu a udírny, v restauraci
Les Království si zaručeně vyberete. Restaurace, která každoročně otevírá začátkem jara, se nachází v krásném prostředí
Štěrbovy vily. Tu vybudovali bratři Štěrbové, kteří se osobně podíleli i na stavbě
samotné přehrady. Dobroty vám připraví
přímo před vašima očima a spláchnout je
můžete jedinečným Štěrbovým pivem – to
nikde jinde neochutnáte.
Adéla Němečková
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Svrhněte OlfinCar
z běžeckého trůnu!
Nejen prodejem a servisem aut žije OlfinCar. V neděli 27. května třeba sponzoruje trutnovský půlmaraton, a při té
příležitosti vyzývá ostatní firmy v regionu, aby postavili čtyřčlennou štafetu a zkusili týmu OlfinCaru uzmout jeho
dosavadní neporazitelnost. „Sport, jak známo, sbližuje, tak pojďme společně soupeřit a v cíli to pak náležitě oslavit,“
vzkazuje majitel OlfinCaru Viktor Kuhn, který se letos chystá zaběhnout rovnou celou trasu závodu v délce 21 kilometrů.

zvládne celou trasu půlmaratonu. „Naše
štafeta byla zatím vždycky zlatá a jsem osobně hodně zvědavý, zda letos najdeme přemožitele,“ vyzývá Viktor Kuhn firmy v regionu k účasti. Ostatně ani my z Quartieru na
startu rozhodně nebudeme chybět!
Tak si nezapomeňte poznačit datum
27. května do svých diářů, pokud se zaregistrujete do konce března, čerpáte zvýhodněnou cenu. Děti mají online registraci
navíc zcela zdarma. Každý závodník, který
půlmaraton uběhne, se v cíli může těšit na
medaili, vítězové jednotlivých kategorií pak
získají také hodnotné ceny a samozřejmostí jsou i prize money. Tak nashle na startu!
Michaela Zumrová

Na start v pořadí již třetího ročníku
OlfinCar Trutnovského půlmaratonu se
letos postaví třeba místní rodačka, přední
česká atletka a běžkyně na lyžích Eva
Vrabcová Nývltová nebo Anežka Drahotová,
která je juniorskou mistryní světa v chůzi
na 10 kilometrů. Chybět nebudou ani další
význačné regionální osobnosti z oblasti
sportu či byznysu. „Letos přislíbil účast
i paralympionik Aleš Kisý, který absolvuje
spolu se svými kamarády půlmaraton
ve štafetě na handbike. V jednání je
rovněž účast české reprezentace skokanů
a basketbalistek,“ říká jeden z organizátorů
a vedoucí trutnovského oddílu běžeckého
lyžování Olfin Car Ski teamu Trutnov
Tomáš Síč.
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Pro účastníky je připraveno několik tras,
kromě půlmaratonské „jednadvacítky“, si
můžete zaběhnout i kratší desetikilometrový okruh a zazávodit si na speciálních
trasách mohou i děti a náctiletí. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program jako
půjčování koloběžek, malování na obličej,
k dispozici bude rovněž fotokoutek a prodej batůžků, triček a čelenek s logem akce
či ochutnávka zdravých potravin a různé
související soutěže.
Tradičně oblíbené jsou u závodníků trutnovského půlmaratonu štafety. Princip je
jednoduchý: složíte čtyřčlenné družstvo
a každý jeho člen potom běží přibližně pětikilometrový úsek, dohromady tak štafeta

Tváří trutnovského půlmaratonu je
Eva Vrabcová Nývltová
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„Superstór“
pro cyklisty
Také přemýšlíte, kde sídlí všechny velké eshopy, které vídáte na prvních
místech vyhledávačů? O jednom z nich víme, že v Hradci Králové!

PRODEJ
S helmou Uvex City Light vás
rozhodně nikdo nepříhlédne má totiž vestavěné LED osvětlení.
Bezpečností faktor je u této
značky standardem.

V Bikeru (největší hradecké kamenné prodejně s koly)
nevíte kam s očima, přestože mají vystavenou jen malou
část sortimentu. Tyhle věci se prostě nedají kupovat jen
online. Osedlat, osahat, pohladit, vyzkoušet! V Bikeru umí
spojit tyhle věci dohromady – jejich eshop boduje v hodnocení Heureky (99 %).

SERVIS
Servisované a čisté kolo prostě jede líp. To je stará pravda. Servis královéhradeckého Bikera je skvěle vybavený
a neradi tu říkají ne. To znamená, že vás obvykle nevyženou, když přijedete s kolem na opravu bez ohlášení.
A má to logiku, rozbité kolo většinou o sobě taky nedává
vědět s čtrnáctidenním předstihem. Navíc už od druhého
nejlevnějšího servisního balíčku máte mytí zdarma. Svoje
kolo pak nepoznáte!

99%
www.bikero.cz
Skvělá vychytávka - láhev
Fidlock. Magnetický
zámek jde použít tam,
kde se s košíčkem
nevejdete. Konec
vypadávání láhve během
divoké jízdy. Navíc se
trefíte na „první dobrou“.

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE

Focus Bold 2 Electric MTB - německá technologie
ve službách zástupce střední třídy elektrokol.
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Pokud vám nestačí možnost si jakékoliv
kolo vyzkoušet fyzicky v obchodě nebo
na cyklostezce v blízkosti Bikera, vyražte na testovací dny na hory. Pro letošek
jsou ve hře minimálně dvě akce – oficiální demotým značky Rocky Mountain přijede předvést, co tyhle kanadské skvosty umí v terénu a podruhé se
představí sortiment německého Focusu.
Sledujte Facebook a včas se dozvíte, kdy
a kde. Jedinečná šance pro ty, kdo se letos chystají koupit nové kolo.

UNIKÁTNÍ SLUŽBA - DOVOZ DOMŮ
Garance doručení zboží druhý den. Díky vlastní kurýrní dopravě si to mohou dovolit. Skvělá možnost pro ty, kdo si něco
vyberou a chtějí to hned. Můžou si říkat: Jen jednou se vyspím
a budu TO mít doma! Navíc, kolo, které si takhle objednáte až
do obýváku, je složené, seřízené a sedněte si – u kol nad 30
tisíc korun je tahle libůvka ZDARMA.

SEZÓNNÍ USKLADNĚNÍ
Pokud bojujete s místem a nemáte kam dát kolo v zimě nebo
lyže v létě, můžete využít uskladnění sportovní výbavy. Navíc
vaše kolo či lyže projdou servisem v ceně téhle služby.

ŘÍČKY
Dalo by se říci odloučené pracoviště Bikera. Hradec je, přiznejme si na rovinu, rovina. Sjezdový areál v Říčkách je ideálním místem, kde můžete vyzkoušet sjezová „celopéra“ i fatbiky
v jejich přirozeném prostředí. Celou sezónu si můžete zařádit
pod vlivem adrenalinu při sjezdu na kolech Rocky Mountain,
které si tady můžete půjčit. K dispozici jsou i juniorská kola.

Značka Castelli
je již desítky let
synonymem
pro absolutní
světovou špičku
v oblasti oblečení pro
cyklistiku. Udává směr
vývoje cyklistického oblečení
po celou dobu historie
cyklistiky – jako první použilo
pro výrobu cyklistického
oblečení umělých vláken.

Focus Izalco Race ROAD - lehké silniční kolo s cenou
okolo 25 tisíc korun. Paradoxně bez větších kompromisů
ve výbavě a kvalitě.

Všechny produkty jsou dostupné
na www.bikero.cz

BIKERO CYKLOMARATON
Druhý, dalo by se říct, už „tradiční“ cyklistický závod, který musí
každý Hradečák s kolíčkem na nohavici absolvovat. Do diáře si poznamenejte: 4. června 2018. Letošek bude spojený s Bikerem ještě
víc, než loni. A to doslova. Nechte se překvapit.

VYJÍŽĎKY – ŠVIHY
Už tradiční výjezdy v pohodovém tempu okolo Hradce (a někdy
se opravdu končí v malé zahrádce). Tyhle oblíbené akce jsou pod
taktovkou některého z bývalých závodníků nebo nějaké legendy
cyklosportu.

25%

sleva
na servis

Po předložení tohoto kupónu 25% sleva
na servisní balíček včetně mytí v Bikeru
- namísto 950 korun jen 700 korun.
Svoje kolo po tomto zásahu opravdu
nepoznáte!
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Noví Votroci se rodí
ve fotbalové akademii
Máte doma malého Beckhama a rádi byste nastartovali jeho fotbalovou kariéru? Přihlaste ho do nejlepšího klubu
v regionu. V čem je Fotbalová akademie lepší oproti běžným fotbalovým klubům, nám vysvětlil šéftrenér přípravek
FC Hradec Králové Rahimič Mirza.

Rahimič Mirza
šéftrenér základny přípravek
Fotbalové akademie
FC Hradec Králové

Když se řekne „fotbalová akademie“, co
si pod tím mám jako laik představit?
Naším cílem je vést děti a mládež ke sportu, především tedy k fotbalu. Snažíme
se vychovat mladé fotbalové talenty pro
A tým FC Hradec Králové či regionální
fotbalové týmy. V rámci spolupráce se ZŠ
Sever nabízíme možnost co nejefektivnějšího propojení kvalitního tréninkového
procesu a úspěšné školní docházky. Chceme, aby hráči měli co nejlepší výsledky ve
škole a zároveň hráli fotbal na výkonnost68

ní úrovni. Tréninkový a vzdělávací proces
je sklouben tak, aby měl žák jasně daná
pravidla a režim, byl si vědom svých povinností, a zároveň se učil samostatnosti. Podněcujeme v nich nejenom kladný
vztah k fotbalu, ale také rozvíjíme přátelské vztahy, smysl pro disciplínu a týmovou
práci.

Jenom se více zaměřujeme na fotbal, jako
například hudební školy na hudební výchovu. Zasáhli jsme do tělocviku a rozšířili ho o další hodiny. Například dopolední
tréninky nejsou jenom o fotbale, jde o všeobecný pohyb. A tak kluci dělají gymnastiku, trénují rychlost a obratnost a hrají
míčové hry.

V čem spočívá propojení se základní
školou?

Jak vypadá takový běžný den fotbalového školáka?

Příchod na Fotbalovou akademii vyžaduje
nástup na ZŠ Sever. Díky tomu můžeme
aktivně sledovat nejen fotbalový rozvoj,
ale také školní výsledky a kázeňské prohřešky. Fotbal a škola fungují paralelně,
vůbec nezasahujeme do běžných hodin,
jako je matematika, čeština, angličtina.

Tréninky začínají v osm ráno, s vyšším věkem se pak posouvají už na sedmou či půl
osmou. Chlapec ráno přijde do školy, první hodinu má tedy tělocvik-trénink a poté
běžné předměty, které mu končí většinou
o půl třetí odpoledne. Následuje odpolední trénink. Ve čtyři hodiny má „odpra-
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cováno“ a může se věnovat škole, dalším
koníčkům a podobně.

Výběr mladých a nadějných fotbalistů probíhá cestou talentových zkoušek?
Spolupracujeme s fotbalovou školičkou,
která funguje na ZŠ Milady Horákové. Děti
od tří do šesti let tak mají možnost začít
si budovat kladný vztah ke sportu. Když
je nějaké dítě pohybově nadané a umí to
s míčem, tamní trenéři nás na něj upozorní.
Pokud má kluk v předškolním věku zájem
vstoupit do Fotbalové akademie, stačí, když
nás jeho rodiče kontaktují. Následně se po
dobu jednoho měsíce účastní našich tréninků a my vyhodnotíme, zda na to výkonnostně má, či ne. To se týká i těch, co jsou
starší a chodí již na jinou školu. Přestup je
pak velmi jednoduchý a stačí jen, aby se
chlapec zapojil do našeho režimu.

Vedle toho, že Akademie propojuje
vzdělání a fotbal, nabízí i jiné benefity?
V komplexním servisu nabízíme kvalifikované trenéry i zdravotní péči – máme k dispozici fyzioterapeuta, ortopeda, a výživové

poradce. Dbáme na to, aby se kluci kvalitně
stravovali. Využíváme moderní sportovní areál na Bavlně, který je pro naše účely
naprosto dostačující. Nachází se tu také
internát pro dojíždějící fotbalisty. V neposlední řadě bych rád poukázal na návaznost
– trenéři v „přípravkách“ vědí, co mají učit,
trenéři v „žácích“ zase jak na to mají navázat, a konečně trenéři v „dorostu“, v čem
mají kluky zlepšit

Zmiňoval jste internát, máte tedy
mezi svěřenci i chlapce nejen z Hradce, ale i širokého okolí. Ti jsou však
v poměrně útlém věku mimo dohled
rodičů. Nechybí jim, jak se říká, pevná
ruka? Jak přistupujete ke kázni a morálce mladých fotbalistů?
Internát nabízíme hochům od čtrnácti let,
ti mladší každý den dojíždějí. Fotbalisté
jsou poté pod drobnohledem kvalitních,
zkušených a odborně vzdělaných trenérů
a pedagogů, kteří v podstatě suplují rodiče. Dohlížíme na kluky a spolupracujeme
s třídním učitelem. Jakýkoliv prohřešek
nebo špatné známky řeší trenér individuálně s hráčem. Nastavujeme jim mantinely,
ve kterých se musí držet. Učíme je praco-

vitosti, poctivosti a odpovědnosti za své
chyby. Musí vědět, že za jakýkoliv prohřešek následuje trest – že například nebudou
hrát do doby, dokud se ve škole nezlepší.
Fotbalová akademie tedy není jenom o fotbale, je to komplexní výchovný proces.

Spolupracujete pouze se základní školou. Co potom, když chlapec
ukončí základní vzdělání a chce ve
stejném „přípravném“ režimu pokračovat i na střední škole?
Výběr střední školy je na nich, letos jsme
ale navázali spolupráci hned s pěti školami – Gymnáziem J. K. Tyla, obchodní akademií, SION high school a Střední školou
služeb, obchodu a gastronomie na Pouchově – aby si každý hráč mohl vybrat podle
svého uvážení. Studenti budou mít upravený rozvrh tak, aby plnili tréninkový a zároveň i studijní plán. Školy počítají s tím, že
chlapci budou mít v týdnu nějaké zápasy,
soustředění, ranní tréninky. Samozřejmě
to ale neznamená, že budou zanedbávat
školu. V případě, že to tak bude, najíždí se
na systém – nefunguje škola, nemůže fungovat ani fotbal.
Adéla Němečková

inzerce

Jsme tu pro Vás v Hradci Králové
Podpora
firem
prostřednictvím
služeb a nabídky
programů

Konzultace záměru podnikatele a nabídka
možností podpory podnikání ze strukturálních

+ malé, střední a velké podniky

fondů EU a dalších mezinárodních, národních

+ zahraniční investory

či regionálních programů
Poradenství v oblasti exportu

Asistence
při harmonizaci
podnikatelského
prostředí

Pro koho:

Pomoc začínajícím podnikatelům

+ začínající podnikatele (start-upy)
+ inovativní podniky

Pro koho:

Podpora při budování podnikatelské infrastruktury

+ zástupce obcí a krajů

Podpora při budování sociální infrastruktury

+ regionální rozvojové agentury

Podpora kvalifikované pracovní síly a lokálního

+ základní, střední a vysoké školy,
výzkumné organizace

trhu práce
Podpora zájmu o investice

+ inovační infrastruktury a další
instituce v regionu

Regionální kancelář
Hradec Králové
Regiocentrum Nový pivovar
Soukenická 54/8
500 03 Hradec Králové

hradeckralove@czechinvest.org | www.czechinvest.org

TIP pro Vás: Přijďte se poradit o exportním potenciálu Vaší společnosti a službách
pro podporu exportu CzechTrade do našich regionálních kanceláří.
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tomáš jech:

Plním kytaristům
jejich sny
Doba šedesátých let, kdy jste za kytaru „dali celej tátův plat“, je stále v kurzu. Akorát dnes musíte těch platů přihodit
o něco víc. Za poctivou ruční práci si totiž člověk musí připlatit. O tom ví své i Tomáš Jech (24), který v Dobrušce staví
kytary a vdechuje jim život. „Žádná kytara nehraje stejně, každá je originál,“ prozrazuje v rozhovoru pro Quartier.

Kytarář. Jak se to člověku stane, že se
vydá na takovou dráhu?
Jsem synem truhláře, k dřevu mám tedy
blízko odmalička. Že jsem se stal kytarářem, byla ale náhoda. V sedmnácti jsem začal hrát na baskytaru, po čase jsem z ní ale
přesedlal na elektrickou. V ten moment mi
došlo, že bych si rád zkusil kytaru vyrobit.
Prolézal jsem různá internetová fóra a zjišťoval, jak se to dělá. Po nějakých čtrnácti
dnech usilovného zkoumání mi táta řekl,
že v Hradci je na to škola. V té době jsem
byl už v druháku na počítačové grafice, ale
úplně mě to nebavilo, protože jsem za sebou neviděl žádnou hotovou práci. Mrknul
jsem tedy na tu školu v Hradci, přihlásil se
na talentovky a udělal je nejlíp ze všech
(smích). A právě už při škole jsem začal
stavět kytary na zakázku, za první tři roky
jsem jich prodal dvanáct, což považuju za
svůj první profesní úspěch, protože v porovnání s ostatními studenty to bylo něco
nevídaného. Hned se svou první kytarou
jsem vyhrál přehrávací zkoušky v Lubech,
kde byli i mistři a studenti z jiných škol. To
mě hodně nakoplo. Výrobou kytar se tedy
zabývám od osmnácti let.

Nemáte někdy chuť své rozjíždějící
podnikání zabalit a jít pracovat do
nějaké fabriky na kytary?
Ne. Neskutečně mě to baví, je to mé velké
hobby, kterému věnuju deset až dvanáct
hodin denně. Sleduju na internetu práci
mistrů kytarářů z celého světa a ti mě hodně motivují být lepším a lepším. Zároveň se
jezdím dívat na veletrhy do zahraničí, kde
sbírám inspiraci. A občas mám pocit, že už
se ty moje kytary těm mistrovským vyrovnávají, což je naprosto skvělý pocit.
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Kytaru asi nevyrobíte za jeden večer.
Kolik času vám jedna zabere?
Každá kytara vyžaduje jiný čas. Základní
modely stihnu postavit třeba za čtrnáct
dní, ale s tím, že je naprosto obyčejná,
v matném laku a bez žádných vizuálních
úprav. Když potom stavím speciální kytary, strávím na nich třeba i přes dva měsíce, protože mají zkosené hrany, speciální
výkroje, různě zdobené rozety* a tak dále.
Hodně času pak spolkne dolaďování designu, prostřednictvím kterého se snažím
být odlišný od ostatních kytarářů. Člověk
totiž může stavět klasické modely kytar
s dokonalým zvukem, ale design je právě
to, co vidí zákazník jako první. Jde po obchodu, padne mu do oka a řekne si „tu chci
vyzkoušet“, ale když bude každá stejná, tak
se šance snižuje. Chce to obrovskou dávku

Design

trpělivosti a preciznosti, aby všechno vypadalo tak, jak má.

Během takto dlouhého procesu se
může vloudit nějaká chybička. Není
ale mírná nedokonalost u ruční výroby naopak žádaná oproti té sériové,
kde si je každý kus dokonale podobný?
To ani ne, nedokonalá je právě ta sériová
výroba. Kytary jsou vyráběné na CNC strojích nebo na montážních linkách a pracovníci si tak nedávají tu práci s opracováním,
které je hodně důležité například u žebrování. U velkých firem tohoto typu výroby
se tak především platí za značku a kvalita
nástroje neodpovídá ceně.

Dáváte do výroby tolik úsilí a času,
řekněte mi, nezabolí vás, když vidíte

•

Narodil se 1. května 1993
v Dobrušce.

•

Vystudoval Střední
uměleckoprůmyslovou školu
hudebních nástrojů a nábytku
v Hradci Králové.

•

V roce 2016 založil firmu Jech
Guitars se sídlem v Dobrušce.

•

Jako kytarista se angažuje
v dobrušské hudební kapele
PEL-MEL.

slavné muzikanty, jak v zápalu hraní
na pódiu rozbíjejí svou kytaru?
Je to běžná věc, i když většinou nerozbíjejí luxusní kytary, na které hrají a nahrávají.
Na turné nebo koncert si přesně z tohoto
důvodu berou ty laciné. Neomlouvám to,
byl bych radši, kdyby tu kytaru raději věnovali fanouškovi. Je to ale jejich věc. Jako kytaráře mě to zamrzí, ale zase mám jistotu,
že mým kytarám se to nestane.

SLOVNÍČEK

*

Steelstring
kytara s kovovými strunami

hmat
oblý tvar krku
zezadu

hmatník
přední část krku, na kterém
mohou být perleťové
ozdoby – tzv. „inlay“

Když už máte kytaru hotovou, jak ji
zkoušíte? Vezmete ji do ruky, brnknete do strun, řeknete dobrý a voláte
zákazníkovi, nebo ji dáváte někomu
na vyzkoušení?
Ano, brnkám si tak pár hodin (smích). Zároveň ji ale svěřím na vyzkoušení i nějakému
lepšímu kytaristovi, v nejlepším případě
Romanu Zajíčkovi, mému bývalému mistrovi. Ten je hodně kritický a vždy mi rád
poradí.

Děláte zákazníkům kytary, jak se
říká, přímo do ruky? Co všechno si na
vás mohou navymýšlet? Co všechno
umíte uzpůsobit?

luby
ohnuté strany
mezi přední
a zadní deskou

Tomáš Jech

rozeta
zdobení kolem
ozvučné díry

kobylka
slouží k ukotvení strun
a drží ladění v oktávách

Jech Guitars - model Sunrise. Přední deska je vyrobena z rakouského smrku, zadní deska, luby a krk zase
ze žíhaného javoru ze Slovenska. Hmatník a kobylka vzešla z afrického ebenu.

Téměř vždy. Jednou za mnou přijel pán
z Prahy, který hrál dřív na klasiku – „španělku“, tedy kytaru s širokým krkem, a přecházel na hraní na steelstring *. Jenže mu
nevyhovoval krk, protože je v porovnání se
„španělkou“ o hodně užší, a tak chtěl udělat
kompenzaci. Zhotovil jsem tedy šířku krku
podle jeho přání. Zákazník si může vybrat
z několika profilů hmatů*. Zpracování krku
je asi nejdůležitější část výroby. Nepohodlný krk zkazí dojem i z toho nejlepšího nástroje. Proto je důležité stavět kytaru, jak
se říká, přímo do ruky. Dál si zákazník volí
vzhled nástroje, dřevo, tvar kytary, design
rozety* a okrasných linek na hraně nástroje, inlay*, matný lak, lesklý lak, barevný lak.
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roby. Záleží na provedení žebrování a výběru materiálu. Ale v závěru je to skutečně
tak – vždycky jsem překvapený, jak kytara
zní. Žebrování dělá každý kytarář jinak,
někdo se drží určitých standardů, ale jiní
se snaží jít svou vlastní cestou – dávat
kytarám charakter zvuku podle vlastních
představ. Snažím se být jedním z nich.

Často opakujete pojem žebrování,
prozraďte, co to vlastně je?
Žebra jsou tenké trámky přilepené na
přední desce, rozestavěné tak, aby co
nejlépe rozváděli zvuk po celé ploše. Na
žebrování by se měl používat jen ten nejkvalitnější rezonanční smrk. Já si žebrovinu nechávám dovážet z rezonanční pily
v italských dolomitech. Musí mít hustá
léta, nízkou váhu a vysokou pevnost.

Lepení korpusu

Vymyslel jste si tedy vlastní návrh
žebrování a ten používáte u všech
kytar?
Vymyslel, ale nepoužívám stále ten stejný
typ. Hledám si právě tu vlastní cestu, a tak
žebrování neustále obnovuju, dolaďuju.
Když postavím kytaru, všímám si, jaké má
basy, jaké výšky. Když jsou středová žebra třeba tupější, příště je udělám o něco
pevnější, a tím dosáhnu jasnějších a konkrétnějších tónů při určitých frekvencích.
V podstatě si s tím neustále hraju. Říká se,
že člověk postaví stovky kytar, ale pořád
se má co učit.
Adéla Němečková
foto: archiv Tomáše Jecha

Žebrování zadní desky

Zákazník může přijít i s vlastním návrhem
tvaru těla a s vlastním designem. Zakázková výroba je tvoření kytary na přání a mým
cílem je to přání zhmotnit i v tom nejmenším detailu.

Znějí ty samé modely kytar stejně?
Co nejvíce ovlivňuje finální zvuk?
Žádná kytara nehraje stejně, každá je originál. Zásadní roli hraje materiál, i když
dřevo pochází ze stejného stromu, tak je
říznuté o pět centimetrů jinde než druhé,
nebo je o malinko jinak rostlé, a už to má
jiný zvukový charakter. Na finálním zvuku
se podílí v zásadě úplně všechno, všechno jde ruku v ruce. Když použiju výbornou
přední desku – kvalitní rezonanční materiál – ale špatnou žebrovinu, tak kytara
sice hraje, ale už ne tak dobře. Pokud se
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použije skvělý materiál na přední desku
i žebra, tak je to ve finále naprostá bomba.
Zbývá pak už jen vybrat správné dřevo na
zadní desku a na luby* – například javor,
mahagon, palisandr, cocobolo, ziricote,
dub a tak dále. Výběr dřeva má také vliv
na konečný zvuk. Každé je totiž rozdílné
svou váhou, tvrdostí, pružností, pórovitostí. Přední deska s žebrováním se dělá
většinou z alpského rezonančního smrku,
ale používají se ještě cedry, sekvoje a tak
dál. Ty pak společně tvoří cca osmdesát
procent zvuku, zadní deska s luby pak vytváří charakter zvuku.

Jak kytara bude znít, je tedy takové
překvapení na konec.
Kytarář může nastavit charakter zvuku
(dozvuk, barvu, ostrost) už v průběhu vý-

Poslechněte si, jak reálně hrají kytary vyráběné
v Dobrušce v podání kytaristy Jakuba Koudelky.

youtube.com: Jech Guitars
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Zahrada –
váš pátý pokoj
Rodinná společnost New Visit z Hradce Králové, o které jsme psali v minulém čísle Quartieru, pečuje již 18 let o prostředí
pod širým nebem. A protože je tu jaro, nabízí se jedno téma: zahrady rodinných domů. O nich nám v krátkém rozhovoru
poví víc krajinářská architektka (či chcete-li zahradní designérka) Jitka Jiránková, která tvrdí, že dobře navržená zahrada
může být vaším „pátým pokojem“, kde lze dělat vše, co v obýváku, ložnici, kuchyni či koupelně.

Ing. Jitka Jiránková
krajinářská architektka
a zahradní designérka

Originální zahrada je wellness pro
duši. Jak ji ale uspořádat tak, aby se
stala místem relaxace a zároveň nepostrádala intimitu?
Typ zahrady předurčuje mimo jiné také
kontext s domem. Kvalitní zahrada se dá
udělat na padesáti, ale i na dvou tisících
metrech čtverečních. I malá zahrada může
být velkorysá. Naopak intimitu a útulnost
můžeme zajistit i na zahradě velké. Kvalitní design není jen respekt k autorskému
návrhu designéra, důležitý je spolutvůrčí
proces s uživatelem. Moment ztotožnění.
Zahradní architektura pracuje s pocity, a to
vyladí jedině dialog s majiteli a vzájemná
důvěra. V návrhu zahrady také jako jinde,
platí pravidlo, že méně je někdy více. Jeden
dobře umístěný strom může být více, než
špatně umístěná koláž barevných květin
a keřů. Doporučuji naopak nezahltit zahrady rostlinami, protože zahrada nemá být jen
o zahradničení. Prostor by měl plnit hlavně
funkci relaxační. Stejně, jako si vybíráte kvalitní ložnici, měli byste si nechat navrhnout
kvalitní zahradu pro odpočinek. V rychlém
běhu dní to platí čím dál více.

Jak je to s vaší tezí „pátého pokoje“,
můžete mi vaši vizi trochu přiblížit?
Zahrada je nedílnou součástí vašeho domova. Je to pokoj, kde stropem je obloha. Mísí
se zde nad to ještě mnoho dalších vjemů či
dojmů. Zahrada voní, zpívá, chutná, mění se
v čase, s ročním obdobím. Dnes už dávno
víme, že v ní můžeme vařit, koupat se, odpočívat, hrát si. Jinými slovy zahrada Vám
může nahradit obývák, kuchyň, dětský po-

koj, koupelnu i ložnici. Není krásnější start
dne, než snídaně na terase či v zahradě.
K umocnění zážitku přispěje třeba i obyčejná závlaha, která krmí váš trávník, v parném létě osvěží vzduch a vytvoří příjemné
mikroklima. Voda by v zahradě neměla být
pouze pro rostliny, měla by být součástí uživatelského komfortu. Voda je cítit, zahrada
díky ní voní. Zkuste si při zapadajícím slunci zalít trávník. Hned je vám lépe. To je ryzí
aromaterapie. Zahrada či terasa vám také
prodlouží den po návratu z práce. Můžete
si tam připravit dobrou večeři, dát si vínko,
přečíst si pár stránek oblíbené knihy nebo
časopisu. Vhodné nasvětlení a podsvícení
některých rostlin dá zahradě také úplně jiný
rozměr. Tato večerní scenérie probudí vaše
smysly a pozmění vnímání přírody. Většina
našich zákazníků často předem neví, jakou
scénu jim můžeme odkrýt. Roste s tím také
jejich vztah k domu, skrze zahradu se rodí

i silný vztah k domovu. „Pátý pokoj“ je tedy
místo, kde se budete cítit pohodově, odpočatě. Zahrada vás zkrátka bude nabíjet pozitivní energií.
Michaela Zumrová

New Visit
Společnost New Visit s.r.o. má za
sebou mnoho úspěšných projektů
a realizací, včetně zahrad pro nejnáročnější zákazníky. S většinou
z nich jsou v kontinuálním kontaktu. Součástí firmy je tým architektů, krajinářských architektů a zahradních designerů. „Rádi budeme
vaší ‚novou návštěvou‘,“ vzkazují.
www.newvisit.cz
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La Vital:

Láska v boxu
Mezinárodní den žen, první máj, Den matek – jaro je zkrátka jako stvořené na obdarovávání všech dívek a dam. A jak
se říká, květinou neurazíš. Pokud chcete letos nejenom „neurazit“, ale přímo zazářit, pořiďte své milé květinový box.
„Dlouho vydrží a lze do něj krásně naaranžovat jakýkoli dárek. Třeba lahev prosseca, prsten nebo čokoládu,“ radí Lucie
Vitíková z Květinového studia La Vital v Hradci Králové.

Lucie Vitíková
majitelka Květinového
studia La Vital

Je pravda, že už letos na Valentýna
zaplavily sociální sítě fotografie různých košů, košíků, krabic a krabiček
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plných květin. Dá se říct, že jsou květinové boxy hitem sezony?
Ne, že by klasickým kyticím odzvonilo, ale
my, ženy, máme čas od času rády změnu,
toužíme po originálním pojetí a nápadu. To
je myslím důvod, proč se poslední dobou
těší květinové boxy takové oblibě a pánové
je objednávají čím dál častěji. Dá se s nimi
vyhrát, ať už kombinací květin, barev nebo

různých dárkových předmětů – lze do nich
krásně naaranžovat třeba lahev prosseca,
prsten nebo čokoládu. U příležitosti premiéry filmu 50 odstínů svobody jsem do
nich aranžovala i pouta (smích).

Když už žena květinový box dostane,
jak by se o něj měla starat, aby vydržel co nejdéle krásný?

jaro 2018

To je další velká výhoda, oproti klasické řezané kytici vyžaduje minimální péči, přesto
dlouho vydrží. Nemusíte pravidelně seřezávat stonky, shánět výživu, ani měnit vodu
– stačí jednoduše zalévat. Navíc poté, co
květiny vyhodíte, box vám zůstane a můžete ho dál používat, pokud tedy není z papíru. U mě si můžete pořídit třeba květinový
vintage box nebo košík ze dřeva – až z něj
květiny vyhodíte, tak ho přinesete zpátky
a my vám do něj zasadíme například hyacinty nebo narcisy, podle přání dozdobíme
a raz dva máte doma nádhernou sezonní
dekoraci.

Když mluvíte o sezonnosti, které
květiny hrají na jaře prim? Napadají
mě maximálně tulipány.
Ty jsou oblíbenou a milou jarní klasikou,
ačkoli už podle mého trošku okoukanou.
Pro mě osobně je jarní favoritkou na první
pohled možná trochu nenápadná anemonka neboli sasanka. Pokud bych měla vybrat
za jaro jednu jedinou květinu, byla by to
ona. Nádherné jsou v tomto ročním období ale také ranunculusy neboli pryskyřníky.
Existuje jich na čtyři sta druhů v obrovské
plejádě barev a v interiérech se skutečně
vyjímají. Báječné jsou na jaře také výrazně
vonící frézie.

Design

„Pánové dámám k MDŽ
karafiáty stále kupují, ačkoliv už
netrvají na rudých.“

nebo stříbrnou barvou. Další trendy kombinací bude letos bílá a zelená, nicméně
u zelené doporučuji opravdu dobře promyslet, jaký zvolit odstín. Krásně se kombinuje světle zelená, mintová, takřka až do
stříbrna nebo naopak výrazně tmavě zelená. Určitě je dobré poradit se s floristkou
a společně zvolit vhodný odstín. Ač se to
může zdát jako maličkost, svatební výzdoba je hodně o detailech.

Květinové dekorace obecně zažívají na svatbách v poslední době velký
boom. Už to není jen kytice pro nevěstu a korsáž pro ženicha a družbu,
ale i nejrůznější dekorace na stůl,
květinové stěny nebo slavobrány,
u kterých si snoubenci říkají své ano.
Je to tak, trendem posledních sezon jsou
i zdobené obřadní stolky nebo tak zvané
svatební chill out koutky plné polštářů, dek,
dekorovaných luceren a různých světýlek,
která dotvářejí příjemně intimní romantickou atmosféru. Veškerý tento „nábytek“
lze bez problémů na svatbu pouze zapůjčit,
určitě se nemusíte bát, že byste si třeba
dvoumetrovou březovou slavobránu museli nutně koupit a po obřadu postavit na
zahradu (smích).
Michaela Zumrová

Kupují muži ženám k MDŽ ještě pořád karafiáty?
Kupují a přijde mi to docela vtipné, i když
už netrvají na rudých (smích).

Jaro ale není jen o oslavách svátku
žen nebo prvomájových polibcích,
naplno startuje hlavně sezona svateb. Loni se květinová výzdoba nesla
v tónech temně rudé marsaly. Které
barvy budou letos u oltáře in?
Určitě světlince fialová lila v kombinaci
s tmavšími odstíny fialové. Nevěsty by se
rozhodně neměly bát ani spojení se zlatou
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Polstrin udává trendy
Zajímáte se o aktuální trendy v bydlení a podle nich uzpůsobujete svůj interiér? Přestěhovali jste do nového bytu
či domu a nevíte si rady s jeho zařízením? Pak jsou tyto řádky určeny „na míru“ právě vám. Ptali jsem se bytové
designérky a architekty Barbory Pacákové z hradecké firmy POLSTRIN DESIGN na to, co letos doslova pofrčí. „Vyhrává
střídmý interiér, který se nese v neutrálních tónech, ať už v šedé, hnědé či béžové,“ prozradila.
Přestěhovala jsem se do nového bytu,
kolem mě je jen podlaha, okna, čtyři
stěny. Rozhlížím se a přemítám, kam
postavit sedačku, komodu, stůl. Jaké
vybrat závěsy, koberečky, polštáře,
dekorační předměty. Pak to stokrát
přemístím. Jak bych měla postupovat,
abych si správně zařídila bydlení?
Jsou samozřejmě tací, kteří jsou natolik
šikovní, že si to dokážou „poskládat“ sami.
Ne však každý je naprostým pánem svého
času a má tu možnost si své budoucí bydlení do detailu promyslet. Vždycky bych tedy
doporučila konkrétní situaci zkonzultovat
s bytovým designérem, který se v dané oblasti pohybuje denně. Je tedy schopný na
první pohled odhalit slabiny vašeho návrhu, zkušené oko zkrátka pozná, co půjde či
nepůjde zrealizovat. Ušetří vám tak spoustu času a peněz. V případě, že si zařizujete
nové bydlení, je potřeba si ujasnit základní
věci, a to jaký jsem, jaký mám životní styl,
co potřebuji, jak vypadá běžný den u mě
v domácnosti, kdo všechno je jejím členem,
a to včetně mazlíčků. Poslední otázkou je
finanční rozpočet. Ten mnohdy nebývá bez
limitů, takže je dobré začít od toho nejvíc
potřebného a postupně si pořizovat různé
„radůstky“.

Podle těchto osobních otázek tedy
dokážete zhodnotit, co se mi asi tak
bude líbit?
Ano, respektive je několik možností, jak
navrhovat interiér. Většinou to ale probíhá
tak, že se sejdeme na konkrétním místě,
které si chce zákazník nově zařídit. Popřípadě provedeme i zaměření prostoru. Pak
se sejdeme nad plánkem u nás ve studiu
Polstrin. Zhodnotíme jednotlivé vize a nápady a probereme detaily u šálku dobré
kávy či čaje.

Není to tedy o tom, že by mi bytový
designér vnucoval poslední trendy,
a já tak například v obýváku měla
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oranžové polštářky, i když tuto barvu
bytostně nesnáším?
To opravdu ne. Každý návrh interiéru vytváříme na míru klientovi. Chceme, aby se
ve vlastním bydlení cítil pohodlně a měl
tam vše, co potřebuje. Ctíme veškeré návrhy a nápady našich zákazníků. Pokud ale
požadují něco, co nebude fungovat, snažíme se jim to logicky vysvětlit a předvést
v praxi. Tím ovšem netvrdím, že každý
klientův nápad musí být nutně katastrofa,
právě naopak. Někdy se může stát vítaným
přínosem a interiér pozvednout.

Lehce jsem naznačila trendy. Letošnímu roku vládne lagom, což je výraz pro
švédský životní styl, který je typický
svým minimalismem, praktičností,
preferencí přírodních materiálů, ale
i barev, kombinuje retro styl a moderní design. V jakých barvách a materiá-

lech se tedy rok 2018 ponese?
Na úvod je potřeba říct, že všechny trendy
se odvíjejí od megatrendů. Megatrend je
to, co se ve společnosti dlouhodobě řeší.
A právě jedním z nich je návrat k přírodě,
od toho se poté odvíjí zdravé pohodlí a bydlení. Trendem jsou tedy, jak jste zmínila,
přírodní materiály, jako je masiv či kámen.
U potahů vítězí jednoznačně kůže. Zdravé
bydlení samozřejmě souvisí s ekologií, a ta
odkazuje k používání recyklovaných či vyloženě přírodních materiálů, jako jsou látky
vyrobené z kopřiv, s velkým obsahem vlny
a tak podobně. Co se týká barev, tak už
několik let vyhrává střídmý interiér, který
se nese v neutrálních tónech, ať už v šedé,
hnědé či béžové. Dle mého názoru se začíná spíše ztmavovat, byť ten skandinávský
styl je hodně světlý. A právě toto neutrálno
se zpestřuje doplňkovými barvami, které se
dají podle aktuálních trendů rychle měnit.

jaro 2018

Letošním hitem bude lososová, laděná více
do oranžovo červena než do růžova. A pak
také ty hodně jemné, světlé, pastelové tóny,
jako je zelenkavá, modrá či petrolejová.

Design

ší materiál, tím náročnější údržba, ale zase
dlouhá životnost. Naproti tomu jsou látky,
které vynikají svou snadnou údržbou.

Zmínila jste se, že u potahových materiálů na plné čáře vyhrává kůže. Ne
vždy se však trendy potkávají s reálnými požadavky zákazníků. Převažuje opravdu estetická stránka typu
luxusní kůže, nebo lidé preferují, aby
sedačka byla hlavně praktická, dala se
otřít a podobně?

Kvalita začíná být hodně v kurzu, počínaje kvalitními látkami a ruční výrobou konče. Lidé více investují do
věcí, které mají hodnotu. Co se gastronomie týče, dávají přednost kvalitním výrobkům. Raději si koupí obuv
z pravé kůže, protože jim dlouho vydrží. Vnímáte to jako designérka u nábytku také tak?

Je to velmi individuální a v souhrnu bych
řekla, že je to padesát na padesát – kůže
versus látka. Při výběru vhodného potahu
musíte mít na paměti, kdo všechno a k jakému účelu se bude sedací souprava nejvíce
využívat. Když máte doma malé děti, tak
určitě nebudete chtít anilínovou useň, která
je sice velice přírodní a nesmírně příjemná
na dotek, ale má otevřené póry. Díky nim
je pohodlná a jemná, ale špatně se udržuje.
Co se do pórů dostane, už tam zůstane. Vydrží bezpochyby spoustu let, doslova „žije
s námi“, tudíž na ní pochopitelně čas zanechává stopy. Rodiny s dětmi tak volí látky, na
které když se rozlije přesnídávka, stačí vzít
hadřík a je uklizeno. Zkrátka čím přírodněj-

Obecně se to vrací. Jako se konečně opět
otevírají malé pekárny a uzenářství, tak
i my cítíme větší loajálnost ze strany zákazníků. Nejenže se mezi lidmi stále více
rozšiřuje patriotismus – dávají přednost
českému výrobku, ale zároveň vyhledávají
také ověřené a kvalitní výrobce. Převážná
část naší klientely vznikla na základě referencí, popřípadě si ověřila kvalitu a pak nás
zvolila. Velkou měrou je to dáno i tím, že
výrobky z dílny Polstrin vydrží mnoho let.
Máme tedy zákazníky, kteří se vracejí po
deseti, dvanácti letech a chtějí jen přečalounit sedací soupravu. Po finanční stránce
by se jim více vyplatilo pořídit si novou, ale
pokud k danému výrobku mají silnou cito-

vou vazbu, tak to chápeme, a naopak nás
to těší.

Bavily jsme se o barvách a materiálech, a co takové dekorační předměty?
Jaké budou letošním hitem?
Největším hitem je sklo, například kouřové.
Barva, která vládne doplňkům, je měděná.
Ta se opravdu dává kamkoliv a kdekoliv. Na
světových veletrzích pak vévodí příroda,
a to v podobě květinových stěn. Nejčastěji
se objevují rostliny s opravdu velkými listy.
Je to dáno současnou dobou – lidé vesměs
pracují v uzavřených interiérech a ta příroda jim zkrátka chybí.

Můžete na závěr prozradit, jaké novinky v showroomu Polstrin na rok
2018 chystáte?
Kromě nových rozkládacích pohovek vhodné i pro každodenní spaní se také připravuje rozšíření kolekce POLSTRIN o jídelní
nábytek. A to zejména jídelní stoly a židle.
Přínosem není pouze pohodlí a komfort při
konzumaci pokrmů, ale také, z pohledu designera, například sladění čalounění jídelních židlí se sedací soupravou.
Adéla Němečková, foto: Jakub Misík

inzerce
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Ve Futuru
se vyřádí každý!
Koncem loňského roku vznikl v obchodním a zábavním centru Futurum malý ráj pro děti. Zbrusu nový dětský koutek (přesněji dětský ostrov) na ploše zhruba 300 m2 nabízí prostor pro hru, pohyb, rozvoj kreativity i nová přátelství.
Primárně je určený dětem od 3 do 12 let, péče se ale dostane i batolatům. O děti se zde stará ochotný a školený tým
animátorů, který malé návštěvníky v závislosti na jejich věku a zálibách provede světem her i tvořivosti.

Skáčeme, tvoříme,
hrajeme si
Vedle velké prolézací sestavy s tobogánem a relaxačními balónky čeká na malé
návštěvníky například útulné kino, domeček s kuchyňkou, vláčkodráha, půjčovna
šatů a sukýnek, různé stavebnice, panenky a modely aut. Starší děti zaručeně potěší herní konzole Xbox nebo tablet zóna.

Za nákupy i na jednání
Hlídaný dětský koutek se nachází nedaleko kavárny Starbucks a je v provozu denně od 10 do 21 hodin. Cena za první hodinu činí 55 korun, další čas je rozpočítáván
po 15 minutách. Rodiče tak získají prostor
pro běžné nákupy, pracovní setkání nebo
pořízení tajných dárků v hračkárně Pompo, Albi, McPen, H&M nebo Lindex.
(red)
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Hola, hola,
zábava volá!
Zpěv ptáků, vůně rozkvetlých stromů, teplé sluneční paprsky – pokud vás
tohle nezláká konečně slézt z vyhřátých kamen, pak naše nápady kam vyrazit
rozhodně ano! Vezměte si do ruky diáře, kalendáře, zápisníky a pište si - tato
sezóna bude opravdu hodně nabitá.

Velikonoce na
zámku

Velikonoční
slavnosti

24. 3. – 2. 4. – Hrádek u Nechanice

30. 3. – 2. 4. – Staré Hrady u Jičína

Postní plátno, ornát, kočičí tanec
– říká vám to něco? Potřebujete si
osvěžit historii Velikonoc? Zapomněli jste, jaké zvyky a tradice se
k nim vážou? Chcete se naučit několika způsobům zdobení vajíček?
Tak neváhejte navštívit velikonočně
vyzdobený zámek poblíž města Nechanice.

Historie hradu je opředena nejen tajemnými pověstmi, ale také pohádkovými bytostmi, duchy a strašidly.
Ten, kdo má pro strach uděláno, ať
se přijde na vlastní oči přesvědčit.
Strašpytlům jistě dodají kuráž kvalitní vína z hradních sklepů, originální
Starohradská medovina a čokoláda
Drakuláda.

Febiofest
27.–29. 3. – Hradec Králové
Máte chuť se zabořit do pohodlných
sedaček, chroupat popcorn a nechat se
vtáhnout do dějů, odehrávajících se na
filmových plátnech? Na Mezinárodní filmový festival, který se rok, co rok koná
v Praze, se vy, Hradečáci, nemusíte trmácet sto kilometrů daleko. Febiofest
dorazí za vámi.
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Nova Cup
14. 4. – Hradec Králové
Je čas uklidit lyže a vytáhnout kolo! Nova
Cup totiž v samotném srdci Hradce odstartuje cyklistickou sezonu. Závodu se
mohou zúčastnit jak profesionálové, tak
sváteční cyklisti, a to bez věkového omezení. Start se uskuteční na Malém náměstí
a cíl závodu je snadný – dojet na stadion
Pod lízátky.

Majáles

Night Run

20. 4. – Hradec Králové

28. 4. – Hradec Králové

Legendární oslava máje, krás studentského života a mládí proběhne v Šimkových sadech. Kromě nálože strhující muziky každoročně účinkujících
kapel se můžete nově těšit i na zpěváky, jako je Rytmus, Ben Cristovao,
Marek Ztracený a Ego, na zpěvačku
Lenny či skupinu Mirai.

Že už jste atmosféru nočního města
za svitu hvězd zažili několikrát? A co
takhle za svitu čelovek? Ne? Tak přijďte
na Velké náměstí a rozsviťte naše město během. Pro více „infa“ mrkněte na
www.night-run.cz. Teď už jen obujte botasky, upevněte startovní číslo, nasaďte
čelovku, připravte se, START!

Helicopter a Rally show
12. 5. – Hradec Králové
Špičkoví piloti, profesionálové, letadla
předních světových výrobců, luxusní
a rychlá auta, letecká akrobacie, a hlavně
spousta adrenalinu – tak by se dala popsat akce, která se koná jak na zemi, tak
i na nebi. O nevšední zážitek se postarají
i všechny složky IZS při zásahu u simulované autonehody.

Festival na jednom
břehu

Golfový turnaj
24.–27. 5. – Dříteč

foto: Ota Mrákota/RELMOST

25.–26. 5. – Hradec Králové
Pokud vám něco říkají slova jako
green, grip nebo shaft, tak byste rozhodně neměli chybět na golfovém
turnaji D+D REAL Czech Challenge
v Golf Resortu Kunětická hora. Opět
se ho zúčastní hráči z 156 zemí celého světa a Česko bude reprezentovat
minimálně 14 golfistů.

V jeden den a na jednom břehu je už dávno minulostí. Veřejné prostory Hradce
se tak rozezní už v pátek. Hudba se bude
linout ulicemi, v městském vláčku, na
parníku i ve veřejné dopravě. V sobotu
zpěváci svou hudbou promění letní kino
v taneční parket.

Hradec KráLOVE
Mít Hradec jako na dlani, jít ve stopách dávných časů, splynout jako dvě řeky, být na chvíli Franzem a Sissi, přiblížit se
hradeckému nebi, zažít piknik v pařížském stylu. Přijměte naše pozvání k romantickým procházkám městem, které
skrývá víc zákoutí stvořených pro lásku, než by se mohlo zdát. Oceníte je nejen na prvního máje, ale i v kterýkoliv den
přicházejícího jara, kdy vás po dlouhé zimě všechno táhne ven. Ručíme vám za to, že nebudete litovat – místa jsme
sami prošli a vyzkoušeli.

jaro 2018

Tipy

KAM TO BUDE?
KE HVĚZDÁM…
Až na vás před domem zatroubí, vy nastoupíte a on se po vzoru Leonarda DiCapria
zeptá, kam vyrazíte, vaše přání „ke hvězdám“ je předem splněné. Jedinečným místem, kde se v Hradci můžete dostat co nejblíže k hvězdnému nebi, je Rozárka. Kdysi
hojně vyhledávaná milovníky lyžování, je
dnes rovněž často navštěvovaným místem,
ale už milovníky jiného sportu. Z bývalé
sjezdovky, kterou nám připomínají jen časem poznamenané lampy, se stala přírodní
hvězdárna a rozhledna. Nejenže město budete mít jako na dlani, ale ve svých rukách
budete držet doslova celý svět. Scenérii panelákových hradeb, nad kterými neúnavně
bdí Bílá věž, uzavírají Orlické hory a Krkonoše. Ve dnech s dobrou viditelností se zdá,
že Sněžka, vzdálená desítky kilometrů, je
nadosah ruky – stačí ji jen vztáhnout a dotknout se jí. Právě tady, na samém okraji
kopce, se dějí zázraky – s nohama pevně
na zemi máte hlavu v oblacích. Pozorujte,
jak soumrak barví nebe, a počítejte první
hvězdy. A pokud snad budete mít chuť prožít filmovou scénu až do konce… Rozárka je
jednoznačně místem, kde se píšou příběhy.
A někdy i docela hluboké.

BUĎ MÝM FRANZEM, BUDU
TVOU SISSI
Hluboké novohradecké lesy jsou jako stvořené k ničím a nikým nerušeným procházkám. Můžete tu prochodit dlouhé hodiny a když se vyhnete těm nejznámějším
trasám, budete mít šumící les a nebe tam
nahoře v korunách jen pro sebe a svou lásku. Ruku v ruce se vydejte třeba k Císařské studánce. Najdete ji nedaleko Pomníku
myslivců, tedy na zeleně značené trase.
Trojboká kaplička je jedním z těch míst,
kterou lesem putující davy většinou míjejí, a tak si kouzlo tohoto místa můžete užít
jen sami, ve dvou. A že je co si užívat! Císařská studánka byla totiž stvořena na oslavu
lásky – lásky rakouského císaře Františka
Josefa I. a Alžběty Bavorské, zvané Sissi.
U příležitosti výročí jejich sňatku kapličku
v roce 1875 postavil zdejší lesník František
Rotter. Původně stála nad křišťálově čistým
lesním pramenem, který je dnes již minulostí, stejně jako velká láska Franze a Sissi.
Ale vaše láska může z Císařské studánky
pít, pokud se zaposloucháte do zpěvu lesních ptáků a budete mít oči otevřené všem
krásám lesa. A nejen jim.
83
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PODEJ MI RUKU A PROJDEM
NÁMĚSTÍ
V tajemných zákoutích a malebných uličkách za
světla pouličních luceren ožije nejen příběh o vás
dvou, ale s ním i další, z dávné historie tohoto místa. Možná se při romantické procházce potkáte
s Karlem Čapkem, Aloisem Jiráskem či Václavem
Klimentem Klicperou, kteří tu kdysi žili, a před očima se vám budou vykreslovat budovy, které tu kdysi stály. Od kopečku za zvuku zvonu z Bílé věže tak
projdete, ač nevědomky, Pražskou bránou kolem
hradu směrem k divadlu. Okolo restaurace Šatlava je radno procházet opatrně, nenese své jméno
zbůhdarma. Náhle se před vámi domy rozestoupí
a vám se naskytne pohled na Malé náměstí, odkud
můžete pokračovat zpět na Velké náměstí, které
bylo v dávných dobách místem určeným k procházkám. Zde totiž hradecká smetánka korzovala
podloubími. Dámy v nejlepších šatech a s deštníčky koketně mrkaly na mladé důstojníky. Posléze až
se nabažíte procházek v labyrintu uliček a budete
chtít zpomalit, to nejlepší pohodlí vám, s otevřenou
náručí, poskytne řada útulných kaváren a stylových
restaurací. Rande tak může pokračovat při sklence
dobrého vína či u lahodného koktejlu.

KDYŽ DVA JSOU JAKO JEDEN
Snad žádné místo není v Hradci Králové
tak symbolické pro milenecké splynutí jako
soutok Labe a Orlice. Kromě dvou řek, které sem přitečou každá zvlášť a odtud pokračují jako jedna, tu splývají i duše zamilovaných párů. Že jen u duševního splynutí
nemusí zůstat, naznačuje alegorické sousoší Soutok od Josefa Škody, představující
milence, kteří tu, řekněme ve velmi intimní poloze, na sebe hledí už 84 let. Vybrali
si k tomu místo skutečně příhodné. Tady
v Jiráskových sadech, na zeleném ostrově
uprostřed města, to lásce svědčilo vždycky.
Park vznikl původně jako uzavřený prostor,
vyhrazený pro důstojníky zdejší vojenské
posádky. A ti sem pochopitelně nechodili
sami, doprovázely je dívky chtivé vdavek,
protože důstojník, to byla tehdy partie.
Stopy důstojnických holínek a stíny dívčích paraplíček se dávno vytratily některou
zdejší pěšinou. Ale každá další generace
Hradečaček a Hradečáků s oblibou randí
právě tady. Vždyť takhle romantické kulisy nikde jinde ve městě nenajdete. Lavička
přímo u soutoku. Starodávný dřevěný kostelík. Roztomilý domek zahradníka s úpravnou zahrádkou. Letní koncertní altán. Anebo, a to je náš tajný tip, pěšina stoupající do
svahu, vedoucí k lavičce, na kterou vidí jen
veverky a ptáci z korun stromů.
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LÁSKA PO FRANCOUZSKU
Tam u Labe se roku 2012 zrodilo místo
tak trochu očekávající návštěvu romantických duší či po uši zaláskovaných
Hradečáků. Jako stvořené k procházkám, krmení labutí, psaní románů, snění, pořádání pikniků, vyznávání lásky či
třídění myšlenek. Náplavka, inspirovaná
Paříží, vás omámí nejen svým šarmem –
je zkrátka „chic“ – ale jelikož jde o níže
položené místo, hluk rušných ulic je
tlumený a vy máte tak pocit, že jste se
ocitli mimo veškerou civilizaci. U klidné
řeky, na jejíž hladině se zrcadlí domovní
štíty a jejíž hladký povrch narušuje jen
projíždějící parník, kde celou atmosféru
podtrhuje hučení jezu, můžete své lásce
šeptat „Je t‘aime, mon amour!“. Vězte, že
díky geniu loci, které toto místo má, vám
uvěří. A když ji navíc překvapíte kvalitním vínem z prosluněné Provence, je
vaše. A pokud ne na celý život, tak alespoň pro ten dnešní den.

TAKOVÝ SCHODY DO NEBE
Bílou věž uvidíte, kamkoliv se v Hradci pohnete. Nebo téměř kamkoliv. Ale proč se
dívat z města na věž, když můžete z věže
shlédnout na město? Proto čapněte svou
lásku za ruku a společně překonejte těch
více než dvě stě schodů, které vás oba přiblíží k hradeckému nebi. Pokud se po cestě
budete nudit, přidejte perličky z historie
Bílé věže. Třeba, že zdejší hodiny mají obrácené ručičky – velká tu ukazuje hodiny
a malá minuty. To proto, aby v dřívějších
dobách bylo dobře vidět i z polí, kolik je
hodin. Nebo že stavitel věže se podepsal na
řadu kamenných kvádrů, ze kterých ji stavěl. Anebo pověst o polednici, která z věže
shazovala zatoulané děti. Tam, kde končí
schody, je místnost, kde dřív bydlel věžník.
A s ním i jeho koza! Z místnosti se vychází
rovnou na ochoz a rázem pod sebou máte
město, které je pro všechny Hradečáky
tím nejkrásnějším na světě. Když přijdete
na jednu z nemnoha večerních prohlídek,
bude váš zážitek ještě kouzelnější: město
tonoucí v záplavě světel z výloh, lamp a aut
jako by vás lákalo do svých ulic. Výhled na
Hradec je tak trochu i atlasem vaší lásky –
tedy pokud jste Hradečáci! Tamhle jsme se
seznámili, tady bydlíme, tam budeme mít
svatbu…
Adéla Němečková, Emil Stelinger
foto: Jakub Misík
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Shopping list
Jaro a úklid – slova, která jdou ruku v ruce. Až se vypořádáte s nashromážděným
haraburdím a vyházíte staré a nepotřebné věci, uvolní se vám jistě spousta místa pro
nové a moderní kousky. To nejlepší, co by na vašem nákupním seznamu rozhodně
nemělo chybět, jsme vybrali za vás.

SUKNĚ S KVĚTOVANÝM VZOREM
Jaro – čas sukní! Konečně je tu doba, kdy můžete
odhodit kalhoty a ukázat nohy. Tato sukně, která svým
vzorem jaro přímo vítá, je ideální pro volné dny nebo
uvolněný styling do práce. Hodí se jak k teniskám
a džínové bundě, tak k podpatkům a sáčku. Má vysoký
pas a díky svému skládání vytváří „bohatý efekt“.
Pietro Filipi, OC Futurum
3 490 Kč

POLOBOTKY A CROSSBODY KABELKA
Co říkáte na kombinaci stříbrná a světle modrá? Luxusní, že ano?
Ideální na pochůzky po městě! Budou vskutku příjemné, protože jsou
vyrobeny z opravdu jemné kůže, a to včetně nášlapné části. Kabelka má
jedno dlouhé poutko, tudíž si ji může hodit přes rameno. A hurá do víru
velkoměsta!
Dapi, www.dapi.cz
polobotky – 2 299 Kč, kabelka - 1 199 Kč

POUKAZ NA NEINVAZIVNÍ LIFTING
Trápí vás povadlá kůže, vrásky v obličeji či nevzhledné
strie? Dopřejte si to nejlepší a svěřte se do rukou zkušených
odborníků z Estetického laserového centra Estela v Hradci
Králové. Kdy jindy svůj vzhled omladit a zregenerovat než
nyní, s blížícím se teplem.
Hradecká Estela, www.estela-hk.cz
cena se odvíjí od rozsahu a místě ošetření
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DÁRKOVÝ VOUCHER
Objednávejte na: +420 495 218 608 nebo na estela-hk@email.cz
www.estela-hk.cz

STŘEVÍČKY značky DAPI
Jaro hýří barvami, proč je tedy po
šedivé zimě nevpustit i do svého
botníku? Uvidíte, jak prokouknete!
Lodičky Dapi z pravé kůže jsou tak
pohodlné, že je už nikdy nesundáte.
Tento model je dobrou volbou jak
k ležérnímu outfitu, tak i k elegantním
šatům.
Dapi, www.dapi.cz
1 999 Kč

KABELKA CUOIERIA FIORENTINA
Tato luxusní kráska je představitelem italské elegance. Kožené kabelky značky Cuoieria
Fiorentina se ručně vyrábí v Toskánsku již od roku 1978. Jsou typické svým precizním
zpracováním, kvalitním materiálem a originálním designem. Kabelka je moderního
tvaru s krásným, vytlačovaným motivem. A jaký jiný vzor se hodí k rozkvetlému období,
než právě růže.
Boutique Paradis Fashion – Úzká 138, Hradec Králové
info o ceně v obchodě

ORANGE WINE 2016

DREAMER YOGA
Jste snílek a milujete jógu? Pak je tento
diář určen přímo pro vás. Nejenže
si do něho budete moci zapisovat
své nejtajnější sny a postupně si je
v průběhu roku plnit, ale také vás
každý měsíc obohatí o zajímavé
jogínské pozice, které už s klidem
můžete cvičit venku na trávě.
www.jsemdreamer.cz
319 Kč

Už máte chuť si jít sednout ven – na zahrádku, na terásku? Dobrý společník se nikdy
neodmítá a láhev kvalitního moravského vína z vinařství Hruška jím rozhodně je.
Spojení odrůdy Rulandské šedé a Sauvignonu dalo vzniknout lahodnému svěžímu
bílému vínu. Tak ťuk na jaro!
Vinotéka u Mazlíka
info o ceně v obchodě

87

jaro 2018

Tipy

DĚTSKÉ KOLO AUTHOR
A-MATRIX
O tomto kole se říká, že vychovává
dobré cyklisty. Je totiž velmi těžké
odhalit, kam přesně se budou ubírat
šlápnutí malých cyklistů, proto je
dobré pořídit jim univerzální a snadno
ovladatelný bike, s kterým mohou
sjet i do lesa. Na tomto lehkém kole
s odpruženou vidlicí našlapou sto
jarních kilometrů jakoby nic!
Bikero, www.bikero.cz
7 990 Kč

KŘESLO OBLÝCH KŘIVEK
Chybí vám doma křeslo, ve kterém byste si mohli číst napínavé příběhy, plést
stopadesáté ponožky, sledovat oblíbený seriál, psát romány na pokračování,
potají luštit dědovy křížovky? Ve studiu Polstrin Design jedno takové mají a díky
jeho oblým tvarům, příjemné látce a vysoké zádové opěrce už si nebudete chtít
sedat jinam.
Polstrin Design, www.polstrin.cz
křeslo, cena v látce od 21 357 Kč
podnožka, cena v látce od 8 785 Kč

MEDVĚD WRR – KARETNÍ HRA
Je inspirovaná knižním příběhem Medvěd
Wrr: Po přečtení zavřít! Za zdmi staré
továrny se v noci dějí neuvěřitelné věci.
Prohnaný kapitán Crabson se svou
pirátskou bandou chce ovládnout knižní
svět! Pomozte medvědovi Wrr najít
součástky kouzelného stroje dřív, než se
k nim dostane pirátská cháska a svůj plán
uskuteční!
www.thewrr.cz
k dostání od června 2018
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PÉT-NAT RYZLINK RÝNSKÝ 2017
Vína není nikdy dost! O tom by mohli Moraváci vyprávět. Po pár sklenkách se příběhy
už píšou samy. Pokud dáváte přednost vínům šumivým, doporučujeme Pét-Nat Ryzlink
rýnský z vinařství Hruška. Samotný název je odvozen z francouzského Pétillant, tedy
naturel, přírodně šumivé.
Vinotéka u Mazlíka, info o ceně v obchodě

Každý správný gentleman by měl do
jara vykročit ve správném klobouku.
O tom, co se zrovna nosí, jaký vám
bude slušet a jaký k tomu zvolit
outfit moc dobře vědí ve firmě
Tonak, která se výrobou pokrývek
hlavy zabývá již dvě stě let.
www.tonak.cz
2 800 Kč

VSTUPENKY NA NOČNÍ PROHLÍDKU BÍLÉ VĚŽE
Jak nejrychleji spálit kalorie po romantické večeři na Velkém náměstí, a dokonale završit už tak dokonalé rande? Ideálně výšlapem na Bílou věž. Prohlídky se konají každou
první sobotu v měsíci od 20 hodin do půlnoci.
Bílá věž, info o ceně na pokladně
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Knihy do každého
počasí
I na jaře nastanou dny, kdy se zima nechce vzdát své vlády a venku to vypadá, že konec nízkých teplot
je v nedohlednu. Potom to chce mít pořádnou zásobu dobrého čtiva. Quartier vás letem provede knižním světem.

Víkend v Londýně

Můj soukromý buzynes

Počátek

Jan Folný

Jan Kraus

Dan Brown

„Petr sedí nahým zadkem v heřmánkovém
čaji a sní o divokém sexu. Marek plánuje sebevraždu. Adam chce svatbu a možná i dítě.“
Povídka vypráví o třech kamarádech, kteří
se chystají na víkendovou pařbu do Londýna. Chlast, sex, jídlo, fotbal a kecy o všem,
ale v podstatě o ničem – tak si představují
svou oslavu čtyřicátin. Čeští muži se průměrně dožívají věku sedmdesáti šesti let,
což znamená, že hlavní postavy jsou ve
druhé polovině svého života. V té horší polovině, samozřejmě. A mají právě teď poslední šanci něco se svým životem udělat.
Věk tedy nebude to jediné, co se u nich během následujícího víkendu rapidně změní!

Znáte Jana Krause a máte rádi jeho neotřelý smysl pro humor? Pakliže jste odpověděli dvakrát ano, neváhejte vzít do ruky knihu, kde svým pohledem nahlíží na byznys,
život a vztahy. „Knížka o veškerém mém
byznysu. O tom, který jsem dělal ve škole,
na jízdárně, s mým otcem, s vojáky, s mojí
první ženou, s bytem, s komputerem, s Italy,
s divadlem i s televizí. Nejsem a nechtěl jsem
být byznysmenem. Ale byznys mi pořád lezl
do života. Buď proto, že nebylo na živobytí,
nebo proto, že padl komunismus. Pokaždé mi
výrazně změnil život. Byznys nejsou jen příjmy, výdaje, zisky atd. Ale především příběh,
který chodí s ním.“

Už samotné jméno autora napovídá, že zase
budete číst až do rána. Dan Brown má na
svém kontu už čtyři veleúspěšné knihy, které
na sebe volně navazují, vlastně je propojuje
hlavní postava, profesor Robert Langdon.
Nyní pátrá po ztraceném objevu, který může
navždy změnit tvář vědy a zodpovědět dvě
ze základních otázek lidské existence. Začíná tak honička s časem, na které ho opět
doprovází elegantní dáma. Společně prchají
do Barcelony před nepřítelem, jehož všudypřítomná moc podle všeho pochází přímo ze
španělského královského paláce. O tajemné
šifry a symboly, které jsou tolik typické pro
Brownovu tvorbu, opět nebude nouze.
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žít svůj sen

Kvůli tobě i zhubnu

Lykke

Sylvester Stallone

Ellen Bergová

Meik Wiking

Kdo by neznal legendárního Rockyho a jeho

Knižní tipy je potřeba vyvážit, proto tu
máme i něco tolik typického pro jarní období. Hubnutí, diety a detox nás opět straší na
každém rohu. Proč se však k razantní změně rozhodla i pětačtyřicetiletá Niki, která je
sice kulatá, ale jinak naprosto spokojená?
Nepřízeň osudu na sebe nenechala dlouho
čekat a její svět se začal hroutit v momentě,
kdy se objevila mladá „vyžle“, která si brousí
zuby na jejího manžela. Hnaná vidinou záchrany manželství se rozhodne zabojovat
a své přetékající krásy zbavit. Během odtučňovacího pobytu najde útěchu u Lea a také
Maria, erotického maséra. Stane se snad
hubnutí novým druhem sexu?

O hygge – šťastném životním stylu – jste se
v jarním čísle našeho magazínu již dočetli. Nyní vám představíme lykke, tedy spíše
knihu, která vás na svých stránkách opět
zavede k tomu nejšťastnějšímu národu na
světě. Štěstí jako takové však není výsadou
jen Dánů, proto autor přichází s dalšími
inspirativními nápady a návrhy, jak tohoto
blaženého pocitu dosáhnout všude. V knize
se Meik Wiking s důvtipem sobě vlastním
zamýšlí, co všechno může mít značný vliv
na to, abychom vedli šťastnější a spokojenější život. Zajímá vás například, kolik peněz
je skutečně potřeba na „pořízení štěstí“?

filmový příběh, poukazující na klišoidní vidinu všech Američanů, jak se stát „z poslíčka milionářem“. Takzvaný americký sen
se podařilo splnit i samotnému Sylvesteru
Stallonovi, o jehož vítězstvích, ale i pádech
pojednává tato autobiografie. Kniha originálním způsobem spojuje životní příběh
hollywoodské hvězdy s motivační příručkou pro všechny fitness nadšence. Obsahuje návod, jak žít zdravě a osvojit si správné
návyky v oblasti cvičení a stravování. Proč
se tedy nepropracovat k vysněnému tělu po
boku filmového boxera!

Adéla Němečková

Legendy kriminalistiky
Miroslav Vaňura
Hradečák Mirek Vaňura představuje nejtěžší i nejznámější kriminální činy novodobé české historie. V knižním zpracování svého stejnojmenného televizního cyklu
tak dává nahlédnout do zákulisí vyšetřování tzv. orlických vražd, případu manželů
Stodolových nebo Biedrmanova gangu. Díky exkluzivním materiálům a svědectví
policejních vyšetřovatelů, svědků i samotných pachatelů tak na stránkách knihy
ožívají hrůzné zločiny, které se do historie české kriminalistiky zapsaly zvlášť zřetelně. Krom rozplétání samotných případů kniha přibližuje práci jednotlivých policejních složek od psovodů přes detektivy až po vyjednavače.
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Kinosály kvetou
filmy
Milí filmoví nadšenci, doufám, že jste si užili zimních radovánek stejně jako já. Tento článek do jarního vydání časopisu
Quartier píši ve vlaku z mé letos poslední lyžovačky v Alpách a když se podívám z okna, tak kolem Lince už je regulérní
jaro. Tak i já rád přepnu do jarního modu a prozradím, na co se můžete těšit v CineStaru.

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě
multikin CineStar

Rok 2018 jsme rozjeli ve velkém stylu
a rozhodně nepolevíme ani v jarních měsících. Ba naopak! Hned prvního března
do kin přiletí Rudá volavka s překrásnou,
ale i drsnou Jennifer Lawrence v hlavní
roli bývalé baletky, která se stala agentkou
KGB. To, že ji bude přitahovat agent CIA,
asi překvapí málokoho.
První ryze jarní Dámskou jízdu s premiérou 8. března vyplní hořká komedie Jiřího Vejdělka Tátova volha. Jak to dopadne,
když se čerstvá vdova Eliška Balzerová se
svojí dcerou Taťánou Vilhelmovou vydají
volhou GAZ-21 po stopách milenek svého
manžela a otce? Těšte se na plejádu skvělých herců včetně Evy Holubové, Hany
Maciuchové, Vilmy Cibulkové, Bolka Polívky, Jany Plodkové či Emílie Vášáryové.
V rámci Dámské jízdy s bohatým programem vás přijde pozdravit i delegace k fil-

Rudá volavka, distributor: CinemArt
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Tátova volha, distributor: CinemArt

mu. Je to film nejen pro ženy, a pokud se
vám líbil film Teorie tygra nebo Ženy v pokušení, pak jsem přesvědčen, že budete
velmi spokojeni.
Nebojte, nezapomněli jsme ani na děti.
Rodinky si přijdou na své například filmem
Cesta za králem Trollů. Tahle norská

Cesta za králem Trollů, distributor: CinemArt

fantasy dobrodružná pohádka má premiéru
15. března, o týden později následovaná
dalším skvělým snímkem pro děti Králíček
Petr. U něj slibuji, že se dosyta pobaví
i dospělí. V CineStaru můžete film vidět
v předpremiéře již 18. března v rámci
Dětské neděle s bohatým doprovodným
programem a se spoustou dárků pro děti.

Králíček Petr, distributor: Falcon
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Ready Player One: Hra začíná,
distributor: Vertical Entertainment

Na jaře potěšíme i příznivce akčních, scifi
a komiksových filmů. Snímek Pacific Rim:
Povstání se divákům premiérově představí 22. března, film Ready Player One:
Hra začíná přesně o týden později. Avšak
v této skupině zapomenout nesmím ani
dva velmi očekávané filmy studia Marvel, a to Avengers: Infinity War, který se
bude poprvé promítat 26. dubna, a Deadpool 2 s Ryanem Reynoldsem v hlavní roli
s premiérou 17. května. A aby to nebylo
líto příznivcům Star Wars, tak týden po
Deadpool 2 nasadíme film Rona Howarda
Solo: Star Wars Story – premiérově
24. května.

Fakjů pane učiteli 3, distributor: CinemArt

Dovolte mi také připomenout, že v hradeckém CineStaru stejně jako každý rok i letos, proběhnou od 27. do 29. března ozvěny Febiofestu.
Mohl bych jmenovat další a další filmy,
které v jarním období uvedeme v CineStaru v Hradci Králové, jako je třeba komedie Fakjů pane učiteli 3, která navazuje
na velmi úspěšnou sérii a premiérově ji na
plátnech uvidíte 14. dubna, nebo její český protějšek Dvě nevěsty a jedna svatba
s premiérou 26. dubna. Nelze nezmínit
také romantický thriller Hastrman režiséra Ondřeje Havelky s Karlem Dobrým

Planeta Česko, distributor: Aerofilms s.r.o.

v hlavní roli (premiéra 19. 4.) nebo takovou
specialitku - film Planeta Česko, inspirovaný dokumentem Planeta Země. Při jejím
sledování nebudete vycházet z úžasu, jak
je ta naše příroda pestrá jako málokde na
světě. První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat
a rostlin doprovázené působivým hlasem
Kryštofa Hádka v premiéře 22. března.
Přeji vám hezké jaro v přírodě a samozřejmě i v našem multikině!
Tomáš Volt

inzerce
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Motorka základ rodiny
Letos tomu bude rovných padesát let, co začal Václav Rathouský z Hradce Králové, původem rodák z Přepych, ve
volném čase stavět závodní silniční motorky. Svou vášeň postupně přenesl i na své dva syny Karla a Václava a dnes
mají na jejich vlastnoručně vymyšleném a sestrojeném motoru značky AHRA 800 TOHC tři tituly mistra republiky
a úspěšnou účast v evropských pohárech. „Řekli jsme si, že když už do toho půjdeme, tak pořádně, a tak tvoříme
místo trabanta rovnou rolls royce,“ říká Václav Rathouský o své práci na stavbě aktuálního motoru, které se společně
se syny věnují už víc jak deset let včetně dlouhých nočních směn.

Václav Rathouský ml., Václav Rathouský st. a Karel Rathouský u motoru, na kterém pracují již více než deset let, foto: Ondřej Šlambora
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S motory a motorkami jste spojen už
úctyhodné půlstoletí. Jak se to stalo,
že jste jim tak propadl?
VR starší: Když jsem v roce 1954 přišel
z vojny, nastoupil jsem jako univerzální obráběč do ČSAO (Československé automobilové opravny, pozn. redakce) v Kuklenách.
Tam se jen prohloubil můj dávný zájem
o motorismus a záhy jsem se ve volném
čase začal věnovat úpravám motorek pro
eventuální soutěže a závody. Kluci to pak
viděli u mě a motorkám taky propadli.
KR: Tenkrát to bylo tak, že co si člověk postavil, na tom jezdil. Neměli jsme internet,
kde si jako dnes za pár minut můžete objednat hotovou motorku.

Karle, vy osobně jste ale v mládí i závodil, že?
KR: Jezdil jsem mistrovství republiky, padesátky a osmdesátky. Maminka se o mě
sice hrozně bála a nechtěla mě pouštět, ale
jakmile jsem byl dospělý, už na mě nemohla
(smích).

„Od začátku jsme čelili mnohým
problémům. Syn se třeba musel
naučit kreslit ve 3D, abychom se
vůbec pohnuli.“

s výborným závodníkem a zároveň testovacím jezdcem Liborem Kamenickým ml.
a jeho otcem Liborem Kamenickým st., kteří připravují podvozek. Každý má svůj úkol,
včetně kuchaře a fotografa, je to o souhře
všech, musíme se doplňovat.
VR: Každý zkrátka zaujal pozici, ve které je
nejlepší.

Jste tedy takový rodinný tým, máte
v něm rozdělené funkce?

Motorka, na které aktuálně pracujete,
je tedy společným dílem. Kolik času už
jste na ní strávili, vzhledem k tomu, že
chodíte normálně do práce?

KR: Tatínek je vizionář a hlavní tvůrce, brácha zase takový myslitel a vyjednavač a já
bych se popsal asi jako realizátor a hlavní
mechanik. Jsme součástí závodního týmu

KR: Je to především dílo táty, já do ní jen
postupem času vkládal pouze nějaké svoje
myšlenky a ideje.
VR starší: Ne, ne, já už jsem zajišťoval jen

takové připomínkové řízení, abych tak moderně řekl. Od začátku, co jsme se na to
vrhli, jsme čelili mnohým problémům. Například jsme vůbec nevěděli, jak ten motor
na prkně nakreslit, protože byl tak složitý.
Syn se tedy musel naučit kreslit ve 3D, abychom vůbec pokročili.
KR: Jsou za tím rozhodně tisíce hodin práce. Jen ten motor vymyslet a nakreslit zabralo po nocích dobrých dva tisíce hodin.
Následné řešení modelových zařízení snad
ani nechci počítat. Když jsem viděl návrh,
jak to táta celé vymyslel, nejdřív jsem to
zavrhl, protože to bylo pro nás příliš složité. Zároveň mám ale rád výzvy, tak jsme
do toho šli.
VR starší: Rovnou jsme si řekli, že když už
do toho půjdeme, tak pořádně, a nebudeme stavět trabanta, ale rovnou rolls royce
(smích). Komerční značky to mají jednodušší, koupí hotové věci a „jenom“ je namontují, kdežto my si je nejdřív musíme
vymyslet, jak by měly vypadat a fungovat
a potom přemýšlíme, jak je vyrobit a pospojovat, aby to šlapalo.

Jak dlouho už uplynulo od té prvotní
myšlenky, že do toho tedy půjdete?
KR: To už je dlouho, řekl bych tak dobrých
deset let.

Kdybyste před těmi deseti lety věděli, kolik vás to bude stát práce a co
všechno vás čeká, šli byste do toho
znovu?
VR starší: Rozhodně šli.
KR: Kdybychom měli ty síly, hlavně tedy ty
duševní, co tehdy, tak určitě.
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Konkrétně na tomto motoru už vám
jezdci vyjezdili tři tituly mistra republiky. Jak vzpomínáte na to úplně
první vítězství?
VR starší: První vítězství jsme zažili v Hořicích. Jezdec se nám předtím vyboural na
jiné motorce, chudák celý potlučený vyrazil na trať a senzačně vyhrál.
VR: Před cílem už byl tak zřízený, že nemohl pomalu ani domáčknout spojku.
KR: Při tréninku se sklouznul na oleji,
a proletěl při nějakých sto padesáti lesem,
naštěstí se mu nic moc nestalo. Byl ale šíleně potlučený, museli jsme ho před startem
nadopovat prášky proti bolesti. Z vlastní
zkušenosti můžu říct, že je obrovský rozdíl sedět při závodu na motorce nebo být
v depu. Vzpomínám si, že jsem byl jako
jezdec před závodem vždycky hrozně nervózní, abych zajel dobrou jízdu. Od určité
úrovně je to zodpovědnost, protože diváci
samozřejmě očekávají nějaký slušný výsledek. Vůbec se to ale nedá srovnávat se
stresem, který zažíváte v pozici mechanika,
který dal tu motorku dohromady, a sešrouboval na ní „tisíc“ šroubků. To tam jenom
sedíte a modlíte se, aby všechno fungovalo
jak má a kdyby ne, tak aby se ta motorka
nejhůř zastavila a nejela, nedej bože, aby se
na ní ten závodník kvůli vaší chybě vyboural. Je to obrovský stres.

Jezdí s vámi na závody i partnerky
a manželky?
KR: Nejezdí, ona je to hrozná dřina - od
rána do večera. Ráno budíček, příprava

motorky, nahřívání, nabíjení, nalívání. Pak
běžíme na trať, jen co se přiveze, tak musíme shodit kapotu, zase dobít, zkontrolovat
data a po poradě s jezdcem motorku seřídit.

Co vás ve vašem snažení aktuálně
nejvíce brzdí?
KR: Jednoznačně peníze, protože jsou věci,
které si sami neuděláme a musíme za ně
někomu zaplatit. I dnes víme jakým způsobem dále zvyšovat výkon motoru, máme
ještě rezervy, ale realizace změn je časově
a finančně náročná.

VR: Kdybychom chtěli ten motor udělat třeba o pět kilo lehčí, uměli bychom to, ale jsou
to pro nás dvojnásobné náklady, a tak se
musíme spokojit s tím těžším, který ale zase
negativně ovlivňuje výkon stroje a tak dále.
VR starší: Jsem přesvědčený, že kdybychom
měli v zádech silného sponzora, výrazně bychom v umístěních pokročili dopředu. Už
teď úspěšně konkurujeme značkám, jako je
KTM nebo Yamaha.
KR: To si myslím, že je i takový náš cíl. Rádi
bychom se letos už konečně někam posunuli, protože zatím z nedostatku peněz
a času jezdíme v evropském poháru kolem
10. místa. Rádi bychom se vyhoupli do špičky, ačkoli konkurence je obrovská a má podporu továrních značek, kde na vývoji pracují
desítky inženýrů.
Michaela Zumrová
foto: archiv rodiny Rathouských

AHRA Motors s.r.o.
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•

AHRA = Autoopravny HRAdec
Králové.

•

Sídlí v královéhradeckých
Malšovicích.

•

Letos slaví 20 let od založení.

•

Zabývá se výbrusy válců,
opravami motorů, hlav
a klikových hřídelí.

•

V čele rodinného podniku stojí
Karel Rathouský, pro kterého
jsou motorky celoživotní vášní.

FRANCE CAR
Bří Štefanů 978, Hradec Králové 500 03

www.francecar.cz
Dražkovice 156, Pardubice 533 33
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Arrows:

Regionální partner
pražské kvality
a zkušenosti
Dohnal, Pertot, Slanina, HSL legal a Legalcom. Tři advokátní kanceláře z Hradce Králové a Prahy, které si ještě
donedávna na trhu konkurovaly, se začátkem roku sloučily pod jednu značku - Arrows advokátní kancelář, která je
součástí Arrows advisory group. Důvod? Poskytovat klientům komplexní péči s mnohonásobně větší právní sílou
a zázemím. „Říkali jsme si, že je lepší být na hřišti spoluhráči než protihráči,“ shodují se v rozhovoru pro Quartier
advokáti Lukáš Slanina, Tomáš Pertot, Pavel Staněk a Libor Zbořil.

Může spolu sedět sedm advokátů u jednoho stolu, aniž by se vzájemně nemlátili po
hlavě sbírkami zákonů? Arrows je důkazem, že může, ačkoli ve společném rozhovoru pro Quartier zasedli ke stolu jen čtyři.
A to především proto, že všichni čtyři jsou
Hradečáci.

Ačkoli základem ke vzniku Arrows
advisory group bylo spojení tří advo-

kátních kanceláří, nezabývá se pouze
právní problematikou. V čem všem
umíte klientům pomoct a poradit?
LS: Značka Arrows je výsledkem našich
snah rozvinout námi poskytované služby
do té míry, abychom byli schopni pokrýt
veškeré podnikatelské potřeby našich klientů. To znamená nejen v oblasti práva, ale
také daní a účetnictví, dotací, školení či pojištění byznysového rázu. Advokacie je tedy

jen jednou z oblastí, kterou se pod značkou
Arrows zabýváme.
TP: Zároveň je třeba dodat, že všechny
obory, které zastřešujeme, jsou průnikové
a cílem je, aby klient nemusel jednotlivé
služby hledat na různých adresách a u různých společností. Zkrátka aby našel všechny služby, které potřebuje pro svoje podnikání, pod pomyslnou „jednou střechou“.

Ona pomyslnost je víc než na místě, jen jednu totiž střechu rozhodně
nemáte, neboť sídlíte takřka po celé
republice. Kromě Prahy, Hradce Králové a Olomouce také třeba v Ostravě,
Plzni nebo Pardubicích. Proč jste se
k tomuto kroku rozhodli?

Klienty vítají v deseti regionech, mimo jiné i v centru Prahy
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LS: Vzešli jsme ze silných regionálních
kanceláří a až poté expandovali do Prahy,
proto je pro nás kontakt s regiony nesmírně důležitý. Pro klienty je to výhoda, protože máme zkušenost jak s regionální, tak
s pražskou advokacií, která se od té „luční“ přeci jen liší. Klientům v regionech tak
můžeme nabídnout standardní přístup lokálního partnera i lokální ceny, ale zároveň
zkušenost a zastoupení pražské advokacie.
PS: V Praze, Olomouci a Hradci sídlí naše
páteřní kanceláře, přičemž jsme navázali
na síť poboček bývalého Legalcomu, takže
v současnosti nabízíme své služby v deseti regionech. Je to velice efektivní, neboť
v momentě, kdy potřebuje klient z Hradce vyřídit něco v Ostravě, nemusíme hned
sednout do auta a jet, stačí se spojit s míst-
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Advokáti Libor Zbořil, Lukáš Slanina, Tomáš Pertot a Pavel Staněk v královéhradecké pobočce v Klicperově ulici

ní pobočkou a vše potřebné vyřídí ostravští
kolegové. Nám a potažmo klientům v tu
chvíli pochopitelně klesají náklady. A to je
pro ně jistě příjemné.
LZ: Mimo to, všichni, co tu sedíme, jsme
Východočeši a máme to tu rádi. Proč jezdit do Prahy, když můžeme klienty pozvat
třeba do naší hradecké kanceláře na Velkém náměstí? Budou v Hradci, kde to znají
a cítí se příjemně a přitom dostanou službu
pražské kvality. To je naše cesta.

Přišli jste ze tří různých kanceláří, které měli svoji historii a jméno,
a kterých jste se ve prospěch Arrows
vzdali. Bylo to těžké rozhodování?
PS: Určitě to bylo těžké rozhodnutí, protože každý jsme své kanceláře budovali
s dlouhodobou vizí. S kolegou Liborem
Zbořilem jsme v případě Legalcomu tak
uvažovali určitě. Ztráta to je, ale zároveň
je to vývoj a vnímám to jednoznačně jako
krok dopředu.
LZ: Já tedy nevím, jak tobě Pavle, ale mně
nikdo nevezme můj polštářek s logem Legalcom. Nikdo (smích)! Navzdory ztráty

původní značky to ale rovněž vnímám jako
krok k posílení našich služeb a především
jako velký přínos pro naše klienty.
LS: Myslím, že budu mluvit za všechny,
když řeknu, že jsme všichni vedli kanceláře
podobných rozměrů s podobnou klientelou, a viděli jsme, že spolupráce nám přinese více užitku, než kdybychom si vzájemně
konkurovali.
PS: Přesně tak. Z toho důvodu jsme i zvolili
nový název, zcela novou značku. Abychom
se s ní identifikovali skutečně všichni.
A nehádali se. (smích)

„Klientům v regionech můžeme
nabídnout přístup lokálního
partnera i lokální ceny.“

Z rodinných firem a menších kanceláří jste se stali takřka advokátní

konglomerací, v současnosti tvoří
tým Arrows přes 70 lidí. Nebojíte se,
že to některé klienty, kteří byli zvyklí
na kontakt s vámi osobně, odradí?
LZ: Naopak, klienti to budou vnímat jako
výhodu, protože jim jako Arrows můžeme
nabídnout mnohem větší podporu a pomoc s jejich problémy a požadavky. Máme
mnohonásobně větší právní sílu, víc hlav,
které vymyslí, jak pomoci. Kdo mne zná,
tak navíc ví, že jsem vždy preferoval a preferovat budu pravidelné osobní schůzky
s klienty, neboť není nad to si popovídat
o všech pracovních či osobních úspěších
a trápeních z očí do očí.
TP: Určitě se klienti nemusí bát, že na ně
nebudeme mít odteď čas. To, že jsme teď
Arrows neznamená, že se na ně Pertot
nebo Slanina vykašlou, to určitě ne.

Dá se říct, kdo je váš typický klient?
LS: Zaměřujeme se na klienty, kteří skutečně využijí komplexnost našich služeb, tedy
na podnikatele, kteří vyžadují kvalitní péči
v oblasti práva, daní a účetnictví, ale třeba
i v případě pojištění nebo dotací.
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LZ: Tahle skupina primárně vznikla, aby se
zaměřovala na potřeby klientů byznysového
rázu. Jsme ale vyhledávání odborníci i co se
týče občanskoprávních řízení, což nás taktéž pochopitelně těší.
PS: Přesně tak, život není černobílý a je pochopitelné, že podnikatelé řeší mimo firmu
také své osobní problémy, ať už životní potřebují se rozvést, dědí majetek nebo mají
zdravotní problémy - špatně se o ně postarali v nemocnici a tak podobně. Naše péče
o klienty je skutečně komplexní.
LZ: Zároveň pracujeme pro vybraná sdružení či volnočasová uskupení také pro bono,
například se zdarma staráme o právní záležitosti světoznámého královéhradeckého
pěveckého sboru Boni pueri.

V čele nové společnosti je vás sedm,
a to není málo. Nebojíte se časté výměny názorů?
LZ: Já s tím na začátku dokonce počítal. Po
víc jak čtyřech měsících spolupráce ale musím konstatovat, že jsem zatím žádné nezaznamenal. Naopak mám pocit, že jsem mezi
těmi pětatřicetiletými omládl a prostě mne
ti kluci baví! Teď už jen zbývá do naší nové
party zapojit více naše manželky či přítelkyně, ať z našeho spojení taktéž něco mají.
PS: Také jsem to čekal, ale zatím dobrý. Je
to zřejmě i díky tomu, že jsme si pravidla
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nastavili dobře už na začátku a procesně se
donastavují tak, aby byly srozumitelné pro
jakoukoli věkovou skupinu a v jakémkoli postavení v rámci firmy, tak si myslím, že ani
do budoucna k nim docházet nemusí.

Arrows funguje teprve pár měsíců,
nicméně musíte být plní velkých plánů a vizí. Prozradíte, jaké jsou vaše
osobní cíle pod novou značkou?
PS: Vybudovat ji do té míry, abychom na ni
byli pyšní ještě za spoustu let. A třeba, aby
tu byla i potom, kdy my už tu nebudeme.
(smích)
LS: Vytvořit z Arrows atraktivního zaměstnavatele pro přední odborníky ze všech oblastí, které zastřešujeme, tedy práva, daní,
účetnictví, školení a pojištění, a zároveň vytvořit takový pracovní koncept, který by byl
pro všechny dlouhodobě příjemný a udržitelný. Není cílem tu lidi sedřít do úmoru,
zavedli jsme proto různá opatření například
proti syndromu vyhoření, ke kterému není
zejména v advokacii nikdy daleko. Kolegům,
kteří s námi v kanceláři stráví sedm let, nabízíme třeba půlroční placené volno. Přál
bych si, abychom do svých řad lákali opravdu ty nejlepší z nejlepších, aby studenti
práv už na škole snili o tom, že u nás budou
pracovat, a díky tomu jsme byli dlouhodobě

schopní poskytovat klientům jen ty nejlepší služby, a to ve všech regionech, kde jsme
zastoupeni. Bez rozdílu.
TP: Když jsem s advokacií začínal, mým cílem bylo vytvořit něco, co budu moct předat
svým dětem. Proto, když přišla myšlenka
onoho slučování pod jednu silnou značku,
přišla mi ta myšlenka o to životaschopnější. Moje představa, jako člověka, který celý
život vyrůstal v Hradci Králové, je přinášet
místním takové služby v advokacii a dalších
oblastech, které je učiní šťastnými, že tady
mohou žít. Já budu naopak spokojený, že jim
tu službu můžu dát. S tím se pojí i zmiňovaná práce pro bono. Líbí se mi, že děláme
něco navíc, co pomůže místnímu hokeji
nebo fotbalu, že podporujeme různé volnočasové aktivity pro děti. V tom vidím velký
smysl.
LZ: Mým cílem je být v co nejkratším čase
nejvyhledávanější firmou svého druhu, a to
nejenom v našem regionu. Také si přeji, aby
moje rodina byla pyšná, na to, co jejich syn,
bratr, táta a manžel dokázal. Jelikož je život
velmi krátký, chtěl bych v našem městě zanechat po sobě nějakou stopu, a proto se
chci obklopit lidmi, se kterými budu i po
těch mnoha letech v advokacii pořád rád
chodit do práce a dosahovat svých dílčích
cílů.
Michaela Zumrová, foto: Jakub Misík
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Eva Kastnerová:

Život ve znaku
Vzpomínáte si, jak jste se jako děti učili prstovou abecedu, posílali si po třídě tajné vzkazy a mysleli si, kdovíjak neumíte
znakovat? Znakový jazyk však není vůbec jednoduchý, jak se na první pohled může zdát, a s pouhými prsty byste si při
tlumočení nevystačili. Eva Kastnerová, tlumočnice znakového jazyka, se ho učí už dvanáctým rokem a stále ještě nemůže říct, že umí vše. Žádný učený však z nebe nespadl, a i mistr tesař se někdy utne. „Už se mi podařilo použít místo
znaku pro pudink znak pro varlata,“ vzpomíná nyní s úsměvem.

Znakový jazyk se učíte už více jak
deset let a v praxi tlumočíte již sedm
let. Co bylo tím prvotním impulsem,
že jste se rozhodla věnovat právě
této profesi?
Vše bylo dílem náhody. Na gymnáziu jsme
dostali do rukou „Učitelské noviny“ s tím,
že si máme vybrat školu. Původně jsem
neměla vůbec ponětí, co chci v životě dělat. Když jsem pak narazila na obor Čeština
v komunikaci neslyšících, kde se studuje
právě znakový jazyk, řekla jsem si, že by to
mohlo být docela zajímavé. Předtím, než
jsem na školu nastoupila, jsem se přihlásila na týdenní intenzivní kurz v Pevnosti
– Českém centru znakového jazyka, a ten
mě natolik nadchl, že jsem u toho už zůstala.

„Při vyhrocených jednáních
musíte do tlumočení prolnout
i afekt jednotlivých mluvčích.“

Podle statistik je v České republice zhruba 60 aktivních tlumočníků,
přičemž lidí se sluchovým postižením je kolem půl miliónu. To je docela velký nepoměr, musíte se zřejmě
hodně otáčet.
To máte pravdu, objednávek je opravdu
hodně. Bohužel poptávka o dost převyšuje

nabídku a s takovou kapacitou tlumočníků není možné ji stoprocentně uspokojit.
Záleží na každém, jak si to nastaví, jestli
tlumočí večer, jeden den v týdnu, nebo
každý den. Většinou mám volné víkendy,
pokud nemám zrovna nějaký vzdělávací
kurz nebo jej netlumočím.

Tlumočení zřejmě není fyzicky příliš
náročné, ale psychicky určitě. Co je
na této práci nejtěžší?
Psychicky rozhodně, ale troufám si říct,
že někdy i fyzicky. Může se objevit případ, kdy třeba celý den stojíte. Pak jsou
situace, kdy je to náročné terminologicky – například na krajském zastupitelstvu
v Hradci, kde tlumočím pro jednotlivé
pracovní výbory. Člověk se musí připravovat dopředu, aby měl ponětí o tom, co se
řeší. O nic jednodušší nejsou ani různá vyhrocená jednání, kdy musíte do tlumočení prolnout i afekt jednotlivých mluvčích.
U komunikace mezi slyšícím a neslyšícím
je potřeba zohlednit kulturu, protože každý se vyjadřuje jiným způsobem. Neslyšící
jsou hodně přímí, a ne vždy by to vyznělo
vůči slyšícím taktně, ačkoliv to tak není
myšleno.

Zmínila jste problematiku terminologie. Nelze přece do znakového jazyka přeložit všechny odborné výrazy, nebo snad ano?

Eva Kastnerová při tlumočení svatebního obřadu
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Pro některé termíny znaky existují, takže to musíme předem nastudovat. Když
ale pro něco konkrétního nemáme znak
nebo jej neznáme, tak na to jdeme opisem
– zkrátka popíšeme, co to je. Když ani to
nezafunguje, slovo jednoduše vyspeluji
pomocí prstové abecedy a pokud neslyšící pro to dané slovo znak ví, tak mi ho

jaro 2018

Byznys, technika & hobby

jsem jí mačkala ruku. Ale můžu říct, že
všechny mé dosavadní klientky komunikovaly normálně. Naopak bych řekla, že to
hůř snášeli jejich partneři, kteří byli s nimi
na porodním sále. Ve finále jsem byla více
tlumočníkem právě pro ně než pro tu ženu
(smích).

Musíte však s klientkami určitě chodit i na různá předporodní vyšetření.
Ne všechno musí být příjemné, jak
se k tomu stavíte? Nevadí vám to?
Ano, u některých jsem byla od umělého
oplodnění, přes všechna gynekologická
vyšetření, až po samotný porod a následnou pediatrii. Mám tedy spoustu informací (smích), ale určitě mi to nevadí. Dokonce bych řekla, že je mi toto prostředí
poměrně blízké. Mám alespoň mnohem
větší rozhled, než jsem měla kdy předtím. A jestli budu někdy řešit své vlastní
těhotenství, tak budu dostatečně připravená (smích). Samozřejmě, že jsem se bála
prvního porodu, jak to zvládnu, co když
nastane nějaká komplikace, ale v tom prostředí mi to všechno přišlo naprosto přirozené a nedělalo mi to nejmenší problém.
Ani mě to nějakým způsobem neodradilo,
na což se mě lékaři i sestřičky poměrně
často ptali.

Je nějaká oblast, které se vyhýbáte
a nerisknete si ji tlumočit?
Neberu technicky zaměřené přednášky
a workshopy, protože nemůžu tlumočit
něco, čemu sama česky nerozumím. Zásadně také neberu pohřby. Ty jsou pro mě
emočně nejnáročnější a jako profesionální
„plačka“ vím, že i kdybych toho člověka
neznala, určitě bych si v tu chvíli nedokázala udržet profesionální neutralitu a být

Tlumočnice Eva Kastnerová foto: Jakub Misík

obratem ukáže, a já už ho pak příště použiji. Typicky s terminologií bojujeme třeba u lékaře. V momentě, kdy pan doktor
použije odborný termín, který neznám,
požádám ho, aby mi ho vysvětlil a já si nedomýšlela, co by to tak asi mohlo být.

Vzpomenete si na nějakou emočně
vyhraněnou situaci, při které jste
musela znakovat?
Nejvíc se s takovými situacemi setkávám
právě v lékařství, jedné klientce jsem třeba
musela oznámit, že má rakovinu. Pak taky
porody – ty jsou hodně emočně náročné, ale naopak v pozitivním slova smyslu
(smích). Pamatuji si však i na případ, kdy
v porodnici nefungovaly monitory na snímání srdeční akce dítěte a doktor klientce

zaváděl sondu – takový drátek, který pak
mělo miminko na hlavičce pod kůží. Když
klientka porodila, dítěti stále trčel drátek z hlavičky a lékaři ho beze slova hned
odnesli pryč. Komunikace z jejich strany
moc nefungovala. Nedokázali říct, že dítě
potřebují jen zvážit a vyndat sondu. Vůbec
jsme s klientkou nechápaly, co se děje. Netušily jsme, jestli je něco s technikou, nebo
s miminkem.

Eva Kastnerová

Porod je náročný pro slyšící maminky, je obdivuhodné, že neslyšící rodičky při něm zvládnou i znakovat.
Dopředu si s rodičkami domlouvám signály, aby ve chvílích, kdy mají zavřené oči,
třeba během kontrakcí, věděly, co mají
dělat. Například dýchala podle toho, jak

•

Narodila se 6. února 1987
v Chomutově.

•

Vystudovala bakalářský
obor Čeština v komunikaci
neslyšících na Karlově univerzitě
a magisterský titul získala
z oboru Speciálně pedagogická
andragogika na Univerzitě
Palackého v Olomouci.

•

Žije v Praze, ale tlumočit jezdí
například i do Hradce Králové.

•

Vedle znakového jazyka má
ráda běh, volejbal, cestování,
turistiku, svého pejska
a samozřejmě přítele.
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tam pro tu rodinu, která se loučí se svým
blízkým.

Teď se zeptám opačně – máte nějakou úsměvnou příhodu spojenou
s tlumočením?
Úsměvné momenty zažívám například
v souvislosti s překladem, kdy se spletu
a ukážu nějaký jiný znak, než mám. To se
zkrátka stane, jsem jenom člověk, a i na
mě padne únava nebo přijde řeč na něco,
na co nejsem dostatečně připravena, každý děláme nějaké chyby. Takhle se mi
„povedlo“ místo znaku pro pudink použít
znak pro varlata. Studenti se velice pobavili (smích). Zákon schválnosti je, že čím
víc se potom snažíte chybu opravit, zkazíte to ještě dvakrát za sebou (smích).

Učení se znakovému jazyku je jako
učit se cizímu? Nebo jenom „překládáte“ slova do znaku?
Znakový jazyk je cizí jazyk. Stejně jako
v češtině dokážeme nějaký význam vyjádřit různými slovy i ve znakovém jazyce
existují znaky, pro které můžeme v češtině
užít různá slova a naopak. Také se může
stát, že pro daný znak v češtině nenajdeme jednoslovný ekvivalent nebo se určitý
český výraz nedá přeložit jako jeden znak.
Český jazyk a znakový jazyk jsou dva samostatné jazyky na sobě nezávislé. Mají
vlastní gramatiku, slovosled a nelze tak
překládat doslova. Funguje to v podstatě
jako u angličtiny.

Překvapilo mě, že znakový jazyk není
univerzální, že se s ním nedomluvíme všude. Jako když se učíme například angličtinu, musíme se tedy učit
i anglickému znakovému jazyku?
Každý stát má svůj národní znakový jazyk.
Existuje tedy britský znakový jazyk, český,

Eva Kastnerová při tlumočení programu SmartUp od Nadace O2.

německý, americký… A samozřejmě jako
se vyskytují dialekty v mluveném jazyce,
tak je tomu u znakových jazyků. Já umím
jen český znakový jazyk a úplné základy
mezinárodního znakového systému. Jde
o uměle vytvořený systém znaků, který se
používá při mezinárodních setkáních neslyšících.

Takže existuje univerzální znakový
jazyk.
Existuje, ale není to jazyk v pravém slova smyslu, je to uměle vytvořený systém.
Konkrétně u něj se navíc často používají
různá gesta, nejde čistě jenom o znaky.
Nejvíc jsem ho používala na celosvětové
soutěži Miss & Mister Deaf World. Potkávají se tam představitelé třeba i třiceti
různých států, takže je to pro tlumočníky
hodně pestré.

Vedle gestikulace rukou je důležitá
i mimika. Existuje pro nějaké slovo
konkrétní výraz tváře?
Stejně jako slyšící, tak i neslyšící mohou
něco vyjádřit jenom výrazem obličeje Většinou se se znaky skládají ze dvou částí
– manuální složky, kterou zastávají ruce
a pohyb těla obecně, a ta nemanuální,
kterou vyjadřuje právě obličej. Většinou
je to tak, že se artikuluje buď celé slovo – u znaku pro mámu řeknu celé slovo
„máma“, nebo pak například u znaku pro
červený se na puse artikuluje jenom „č“.
Tomu se říká „mluvní komponenty“. Poté
jsou ještě „orální“ a ty vycházejí jenom
ze znakového jazyka. Jde o speciální pohyby úst, které nemají s češtinou vůbec
nic společného. Každopádně vždycky se
u znakování používá mimika.
Adéla Němečková

Eva Kastnerová ukazuje postupně znaky pro slova „tlumočení“, „magazín“ a „oříšek“ - že by tlumočení pro magazín bylo oříšek?
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Kosmetické
ne-tipy
Chcete být kočka? Tak tohle rozhodně nedělejte! Nejčastější kosmetické prohřešky žen, dívek a dam.
Ruku na srdce, děláte je taky?

NOČNÍ LÍČENÍ
Být krásná přes den je už klišé, buďte
krásná i přes noc! Máte tak jistotu, že po

106

ránu nezpůsobíte svému partnerovi šok,
v nejhorším případě srdeční kolaps. Navíc,
není nic lepšího než se vrátit z bujaré oslavy nad ránem, padnout do postele a spát.

Noční můry jako stárnutí, akné a zánět očí
s klidem zažene drahá kosmetika, protože obsahuje výtažky z těch nejvzácnějších bylin, které se dají sehnat jen za těch

jaro 2018

nejobtížnějších podmínek. Jinak by přece
nemohla stát takové nekřesťanské peníze.
Řasenky jsou v dnešní době vyráběné ze
složek rostlinného původu. Řasy rozhodně
nevysušují, tudíž neslábnou, nelámou se
a časem už nevypadávají. Krémové make
-upy s nadýchanou a příjemnou strukturou díky své konzistenci již nezanechávají
pokožku dehydratovanou a obohacenou
o řádků pupínků. Můžete se tak obávat už
jen toho, že se probudíte jako panda nebo
že svůj obličej najdete ráno na polštáři.

POMERANČOVÁ KŮŽE
Sundejte tenisky a udělejte běhání „pápá“.
Bez výčitek můžete zapomenout i na posilování, ze squatů se vám stejně ničí kolena.
Na celulitidu bohatě postačí speciální krémy. A nejlépe čím dražší, tím lepší! Krém
vtírejte krouživými pohyby každý večer
vždy po koupeli. Maximálního efektu dosáhnete již po měsíci pravidelného užívání. Tato procedura vám zabere nanejvýš
pět minut, ušetříte tak několik hodin dra-

Móda & beauty

hocenného času, které byste jinak musela
strávit na běžícím pásu. Volný čas můžete
vyplnit například papkáním brambůrek
a správným doplňováním tekutin – například vínem.

PLEŤOVÉ MASKY
Udělala jste si radost a z drogerie si odnášíte novou pleťovou masku, která vám
slibuje, že vaše pleť bude jako z alabastru.
Zítra máte důležitý večer, prostě rande
snů, a chcete pochopitelně zazářit. Ideální čas na vyzkoušení! Držte se návodu
na obalu, aplikujte večer na vyčištěnou
pleť a nechte tolik a tolik minut působit.
Po sloupnutí budete jako znovuzrozená.
V lepším případě se vám nově zrodí úplně
něco jiného – roztomilé „pupínky krásy“
na tváři, nose i čele. Nyní nezbývá nic jiného než je zkusit otlouct o zeď, zatlačit
zpátky nebo večírek zkrátka oželet. Berte
to ale pozitivně, alespoň jste si ji ozkoušela a víte, na co má vaše pleť alergii.

MYTÍ VLASŮ
Pokud chcete mít roztřepené konečky
nejlépe toho dosáhnete, když budete chodit spát s mokrými vlasy. Samotný proces
zničených vlasů je však naprosto jednoduchý a začíná už u samotného mytí. Chcete mít vlasy co nejvoňavější, tak použijte
nadměrné množství šamponu. Propláchnutí zkraťte na nezbytně nutné minimum,
smyjte jen pěnu. Pokud jste zvyklá na
kondicionér, nešetřete s ním, ozdravovat
nepotřebují jen konečky. Po závěrečném
proplachu vlasy důkladně vyždímejte a vydrbejte ručníkem. Čím dřív půjdete spát
a čím více se budete v noci převalovat, tím
více budete mít vlasy nádherně nadýchané. Ráno je rozčesávat již nebude potřeba,
za prvé vám to stejně nepůjde, za druhé
si vytrháte tak půlku vlasů a za třetí hrozí
zlomení oblíbeného hřebenu.
Adéla Němečková

inzerce
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Jaro v Boutique
Paradis Fashion
Romantická krajka v kombinaci s roštáckou džínovinou, květinové vzory, výšivky. Přivítejte jaro podle posledních
modních trendů. Pro inspiraci jsme oslovili Markétu Pfeiferovou, majitelku Boutique Paradis Fashion v Hradci
Králové a Pardubicích. Tak neváhejte a přijďte se rozmazlit novými kousky!
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1 - kabelka Cuoiera Fiorentina, 4 990 Kč, 2 - bižuterie, 850 Kč, 3 - sluneční brýle, 490 Kč, 4 - boty Peter Kaiser, 5 - džínová bunda Fracomina,
4 990 Kč, 6 - střevíčky Peter Kaiser, 7 - klobouk, 490 Kč, 8 - halenka Fracomina, 1 990 Kč, 9 - kabelka Cuoiera Fiorentina, 4 990 Kč, 10 - džíny
Fracomina, 2 990 Kč, 11 - šaty Dixie, 3 990 Kč, 12 - kabelka Cuoiera Fiorentina, 2 490 Kč
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Obujeme vás jinak
Dapi je módní značka, která snoubí eleganci s prvky luxusu. Dapi je jednoduše originál. Obouvá dámy i pány více
jak patnáct let. Zakladatel a majitel Pavel Dapecí otevřel začátkem roku na Malém náměstí v Hradci Králové novou
prodejnu. Jen co otevřete dveře, dýchne na Vás příjemná atmosféra prostorného a stylově vybaveného obchodu.

„Chceme všem našim věrným i novým zákazníkům dopřát pohodlí s maximální péčí.
Naší prioritou je se o každého zákazníka postarat tak, aby si připadal jedinečně, chceme
každému věnovat náš čas,“ vysvětluje Pavel
Dapecí, který nově otevřený obchod označuje za „vlajkovou loď“. Styl prodeje, který
v něm nastavili, chtějí zavést jak na prodejnách v obchodních centrech, tak i v kamenných obchodech.
Se vstupem do prodejny Dapi se ocitnete
nejen v ráji luxusních kabelek a bot, ale
prostor je výjimečný zejména svou specifickou atmosférou – jako by v něm čas plynul trochu pomaleji. Moc dobře tady totiž
vědí, že na výběr obuvi je ho potřeba dostatek a ochotný personál jej rád poskytne.
Při zkoušení nových bot navíc nabídne voňavou kávu či sklenku skvěle vychlazeného
Prosecca. Pro tyto účely tu pro zákazníky
připravili příjemný koutek s posezením.
A zoufat nemusí ani maminky, na ty totiž
v Dapi také myslí. Pro nejmenší zákazníky
je k dispozici dětský koutek, kde mohou
své kreativitě popustit uzdu dle libosti a na
chvíli se stát malými návrháři. „Chceme mít
s našimi zákazníky silnější vztah než jen ten
obchodní, který končí prodejem zboží. Chceme, aby se k nám vraceli a doporučovali nás
svým známým a přátelům. A to bude možné
jen tehdy, pokud u nás najdou kvalitní zboží, profesionální servis a přátelský přístup,“
dodává Pavel Dapecí.
Lodičky, kozačky, balerínky, polobotky. Na
párty, randění, pracovní schůzky, procházku s rodinou. Výčet nebere konce. Prioritou
značky Dapi jsou nejen poslední trendy, ale
především komfort a pohodlí. Snoubením
těchto preferencí vzniká originální obuv,
která bude vaším věrným společníkem, ať
už se vydáte kamkoli. Proč věrným, ptáte
se? Dapi totiž vyrábí kvalitní koženou obuv
110

s vlastním nadčasovým designem. Největší
motivací pro ně jsou ale samotní zákazníci,
jejich názory a kritika. Každá nová kolekce
je tak zhmotněnou inspirací.
Správně zvolená obuv je alfou a omegou
celého outfitu. Člověk se obléká nejen podle situace, ale také na základě svých aktuálních pocitů či nálad. Jeden den má chuť jít
oblečen sportovně, druhý elegantně, další
zase ležérně. A každou svou momentální
volbu završí vhodnou obuví. Život ve městě s sebou nese módu jako svůj průvodní
znak, proto není nic přirozenějšího než
pojmout nákupy oblečení, obuvi a módních
doplňků jako jeho součást. Již více neotálejte a vyrazte ven v pohodlných, ale stylových botách z jarní kolekce od Dapi!
Adéla Němečková
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Léto ve sklence
Tradiční koktejly i moderní drinky, bez
kterých není léto

Když bude na
dovolené pršet
Co všechno si sbalit na cesty?

Rozpal to,
léto!
Velký letní speciál: jak grilovat,
kam vyrazit, co si užít

On the road
Vyražte na cesty létem 2018!

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

doporučuje
Doporučujeme služby profesionálů ve svém oboru. Budete královsky spokojeni!

ARROWS advisory group
komplexní právní služby

Polstrin Design s.r.o.
design interiérů

TopStyl boutique
dámský a pánský boutique

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

Pražská třída 685, Hradec Králové
www.polstrin.cz

Masarykovo náměstí (naproti kašně),
Hradec Králové, www.topstyl.cz

Obuv Dapi
dámská a pánská obuv, kabelky a doplňky

OlfinCar s.r.o.
autorizovaný prodej značek vozů Volkswagen
a ŠKODA

Studio La Vital
květinové studio

Malé náměstí 129, Hradec Králové
www.dapi.cz

Na Rybárně 1670, Hradec Králové
www.olfincar.cz

jaro 2018

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

K dostáníOCna
vybraných místech uvedených
na
MEZZO
Futurum
distributor módních značek
obchodně zábavní centrum
qmag.cz/distribuce
pro velkoobchodní partnery v ČR a SR
Brněnská 1825/23a, Hradec Králové
www.mezzo.fashion

www.futurumhradec.cz

Boutique Paradis Fashion
dámská móda z Itálie
Úzká 138, Velké náměstí, Hradec Králové
Sladkovského 767, Pardubice

Sledujte nás na sociálních sítích:
@quartiermagazin
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
www.bikero.cz

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

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

Bez hranic.
právo

daně & účetnictví

+420 910 058 058

dotace

office@arws.cz

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Karlovy Vary, Liberec,
Ostrava, Jihlava, Plzeň, Pardubice
www.arws.cz

pojištění

akademie

