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Editorial
Naše milé čtenářky a milí čtenáři,
slýcháme to často, ale je to tak - čas letí přímo závratným tempem. Zima je za námi a ve vzduchu je jaro!
Už na konci zimy, kdy jsme pro vás tvořili jedenáctý Quartier, jsme ho cítili.
Věříme, že i na vás z jeho stránek dýchne jaro. Velikonoce představujeme trochu netradičně jako svátky spojené s jídlem. Šatník vydáváme napospas jarnímu restartu a jaro pouštíme do celého bytu. Pro ty, které počasí
už silou slunečních paprsků táhne ven, máme tipy na výlety do hor i podhůří. Samozřejmě ani v jarním vydání
nechybí tradiční knižní tipy, pozvánky za kulturou, novinky ze sportu a další zajímavé čtení o inspirativních
lidech a atraktivních tématech.
A pak pro vás máme ještě jeden tip: z Hradce ani z Pardubic to není vůbec daleko na Kuks. Tak sedněte do auta,
na kolo nebo na vlak a udělejte si výlet, na který budete dlouho vzpomínat. Teď na jaře, když se údolí Labe
probouzí ze zimního spánku, je tu nádherně. Užijte si monumentální krásu barokních skvostů a pohodovou
atmosféru, která si vás podmaní. Víme, o čem mluvíme, jeden malý redakční výlet jsme si sem udělaly.
Ať je vaše jaro pohodové, inspirativní a prohřáté sluníčkem!
Vaše
Monika Staňková & Jana Zbořilová

Lucie Chytilová
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Quartier

Vánoční číslo
v módním outfitu
Když přišel na svět zimní Quartier, byla u toho opět celá jeho rodina. Přivítali
jsme ho pěkně v teple, v útulném butiku TopStyl boutique na Masarykově
náměstí v Hradci Králové. Adventní náladu podpořily melodie linoucí se z pianina
W. Hoffmann, které nám laskavě zapůjčila firma C. Bechstein Europe – děkujeme! Užili jsme si také módní přehlídku společenských oděvů a zimních kožíšků.
(red)
foto: Jakub Misík
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Zveme Vás do klubu…

Clubu!
O co jde? Quartier Club:
sdružuje inzerenty, partnery a přátele
Quartier magazínu,
sbližuje je a pomáhá jejich vzájemnému
partnerství,
pořádá pro ně setkání a zajímavé akce.

Chcete být součástí? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz
nebo zavolejte na 777 685 785.
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ivA MARešová A RAdek doležAl:

Úspěch se rodí
v srdci
Oba se narodili a vyrostli v Hradci Králové a svoji kariéru nastartovali v Praze. Potkali se ve skupině Precedens, kde
Radek za bicími doprovází Ivu. Zatímco ona hrála hlavní role ve výpravných muzikálech, má za sebou mnoho autorských projektů i úspěšných pěveckých vystoupení, on se stává žádaným bubeníkem napříč hudebními žánry. Oba si
ale nejvíce cení společného tvůrčího souznění ve skupině RAZAM, kterou Iva založila s běloruským akordeonistou
Aliaksandrem Yasinskim.
Hlavní role v muzikálech u Ivy, Precedens, nebo natáčení hudby k filmu Quentina Tarantina u Radka - to
vypadá jako práce snů. Je to skutečně
tak?
Iva: Divadlo mám ráda. Hrála jsem v projektech, které mě braly za srdce, nebo s lidmi,
s kterými jsem spolupracovat chtěla. Měla
jsem štěstí, protože když jsem cítila, že po
té roli opravdu toužím, šla jsem na konkurz a vyšlo to. Samozřejmě i Precedens
mě nesmírně baví. Jsou to temný písně a je
to zase něco úplně jinýho, než co děláme
v naší kapele s klukama. Sice nejsem úplně
„temňák“, že bych se v těch těžkých věcech
vyžívala, ale spíš ty posmutnělý písničky
zpívám s radostí, která možná vytváří určitý kontrast. Ale nejvíc pro mě teď znamená naše kapela RAZAM. Skládáme vlastní
písně, píšeme texty a jsme všichni stejně
naladění a máme podobný životní filozofie.
Je to pro mě dar, mít takovouhle partu lidí
kolem sebe.
Radek: Mám to podobně. Natáčení hudby
pro film s Enricem Morriconym byl pro mě
zkrátka kšeft, který nestavím na nějakou
nejvyšší příčku ve své kariéře. Určitě si na
to každý den nevzpomenu. Zkrátka, když
byl pro tu práci oslovený Český národní
symfonický orchestr, nabídli mi, abych letěl
s nimi do toho Londýna natáčet. To bylo
příjemný, ale žádná srdeční věc. A přes to,
že orchestr za to získal ocenění, tak nemám
pocit, že by to byla moje zásluha. Mnohem
větší radost mám teď z posledních koncertů s kapelou RAZAM.

Určitě je to ale dobrá položka v životopisu, ne?
Radek: Určitě se to dá obrovsky nafouknout, ale to já zrovna nedělám. Samozřejmě
zkušenost je to skvělá. Podíval jsem se do
Abbey Road, komu se to poštěstí. Najednou
jsem byl v tomhle slavným studiu a hlavou
mi běžela historie toho, co tam vzniklo za
nahrávky. To je působivý, super. Studio hlídají vyhazovači, takže když tam přišli turisti, tak se nemohli ani vyfotit, a já tam sedím
a hraju.

Jak vás ta zkušenost profesně posunula? Přišly další nabídky?
Ta práce ke mně přišla vlastně náhodou.
Byl jsem teprve krátce v Praze a bral jsem

úplně všechno, abych si vytvořil hráčské
zázemí. A tím ke mně přišla i spolupráce s Morriconym. Na to se samozřejmě
nabalila spousta dalšího hraní, dalších
příležitostí, kde přijdete, něco odehrajete
z not, které dostanete pět minut před hraním, a jdete dál, ale pokud to člověk dělá
jen jako výdělečnou činnost a nevidí v tom
žádný jiný smysl, začne se z toho vytrácet důvod, proč tu muziku dělá. Přijde mi
mnohem smysluplnější předat lidem radost
hudbou, kterou sám stvoří. Takže jsem si
řekl, že než se honit za kšeftama, být šest
hodin denně zavřenej a dělat něco, co mě
nebaví, je lepší, když budu místo toho šest
hodin cvičit, a tím se posouvat. Nicméně
spousta zkušeností, které mám, vychází

foto: David Webr
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právě z orchestrálního hraní a i s orchestrem zažívám mnoho skvělých koncertů, na
které rád vzpomínám.

To zní logicky. Je ale možné se tímhle způsobem muzikou v dnešní době
uživit?
Radek: Někdy se sice člověk nezastaví,
ale možné to je. Hlavně je ale fajn, že je to
naplňující zaměstnání. Člověk na sobě nesmí přestat pracovat. Není to tak, že se za
nějaký čas naučí hrát a to mu zůstane až
do konce života. Kdo dělá muziku, musí to
dělat proto, že ji má rád, ne kvůli penězům.
Na druhou stranu - když pak každý den cvičí a tvrdě pracuje, tak za to chce být, samozřejmě, oceněn.

hezkých představení je čím dál méně, kvalita v divadlech i muzikálech neuvěřitelně
rychle klesá dolů. Když porovnám představení, které jsem hrávala dřív s těmi současnými, je tam bohužel propastný rozdíl.
Klesá kvalita herců, zpěváků, bohužel i
tvůrců. Dneska chce na jevišti stát každý
a producentům je celkem jedno, jestli tam
stojí člověk, který má talent, pro ně je podstatné, kolik to stojí peněz. Vadí mi, že se
šetří na podstatných věcech. Zdá se mi, že
se vytrácí kumšt z mnoha profesí. Dříve byli
v téhle branži všichni mistři svého řemesla:
herci, tvůrci, maskéři, vlásenkáři, technici
i lidi za barem. Dnes se snažíme vytvářet
levnou, rádoby ohromující show na úkor
kvality a sdělení. Nechci to ale soudit, každý má právo pracovat a žít podle svého.

Radek: Protože jsem tak nešikovnej?
(Smích)
Iva: Ne, protože jsi tak zodpovědnej!
(Smích)

Jak vlastně vznikl název RAZAM a
co znamená?
Iva: Je to běloruský název, znamená

Nebude se vám ale po divadle stýskat?
Iva: Těžko se mi o tom mluví. Divadlo mě
baví a hrozně ráda bych v něm pokračovala dál. V každé svojí roli si najdu část sebe.
Například jako Lucrezia Borgia jsem v sobě
objevila i tu temnou stránku, o které jsem
nikdy předtím nepřemýšlela, že ji mám. Ale
asi se teď zaměřím na nějaké menší projekty, které pro mě mají většího ducha.
Přestože jsem nějaké nabídky dostala, rozhodla jsem se je nepřijmout. Pro mě je teď
nejvíc naše kapela RAZAM. Začala jsem už
před pěti lety zpívat s akordeonistou Sašou
Yasinskim a postupně jsme přibírali další
členy. Začal s námi hrát Michael Vašíček na
kytaru, Ilia Chernoklinov na violu a Radek.
Teď je nás pět a jsme schopni hrát prakticky v jakémkoliv složení.
Radek: Třeba buben a zpěv. (smích)

foto: Patrick Marek

Iva: Mně se v životě potvrdilo, že kdykoliv jsem se rozhodovala, jakou práci vzít,
a nakonec poslechla srdce na úkor peněz,
tak se mi otevřela cesta, která mi naplnila nejenom duši, ale taky moji peněženku. Takže věřím, že to tak bude pokračovat i dál, a kdyby ne, tak prostě vím, že se
dokážu uživit i jinak. Už jsem ale dospěla
k tomu, že nemůžu jít proti svému přesvědčení, byť kvůli pěknému honoráři, protože
to se mi vždycky vrátí. Proto už se nechci
účastnit projektů, které se mnou nesouzní.

Například současné muzikály?
Iva: Ano, to je svět, který pomalu opouštím. Poslední dobou mám pocit, že těch
10

Iva: Dobře, tak to zrovna ne. Ale vždy je
základ akordeon – zpěv, se Sašou jsme
schopni zahrát celý náš repertoár. Někdy
s námi hraje Michael na kytaru, nebo Ilja
na violu, někdy hrajeme v celé sestavě. Tím
je to zajímavé, protože písně, které vznikly jako duo se Sašou, hrajeme v různých
aranžích a v různém nástrojovém obsazení
a zároveň se u nástrojů střídáme.
Radek: Takže je super, že kapela nezní
pokaždé stejně, každý koncert je trochu
jiný. Navíc je skvělý, že spolu zkoušíme, a
to i třeba písničky, které už jsme hráli na
koncertech, ale prostě si řekneme, že to
zkusíme jinak, a vznikne z toho třeba něco
nového.
Iva: Počkej, ale to my takhle pravidelně
zkoušíme až od tý doby, co jsi přišel do
kapely!

foto: Patrick Marek

to společně, dohromady. K Bělorusku
máme blízko díky spolupráci se Sašou
Yasinskim. Teď právě chystáme nové album, už máme natočených devět písní,
na kterých se autorsky podílíme všichni
v kapele. Třeba Radek přišel se skvělým nápadem hned na první zkoušku a
vznikla z toho nová písnička.
Radek: Teď je z toho největší hit kapely!
(smích) Nejvíc se mi na tom líbí, že to
natáčíme všichni dohromady a na jeden
zátah. Takže je to živé.

Písničky, které hrajete s RAZAMEM, jsou o hlubokých pocitech,
některé z textů jste, Ivo, sama napsala. Odhalujete tak vlastně své
emoce na veřejnosti. To by každý
neuměl, jak jste k tomu dospěla?
Iva: Pro mě bylo strašně důležitý, když
jsem přestala řešit, co si kdo o mně myslí. To byla naprostá svoboda. Do určitýho věku je normální, že když se člověk
hledá, tak přes vztahy a zpětný zrcadla
komunikuje i sám se sebou. Problém je,
když názory druhých pro něj začnou
být důležitější než vlastní vnímání sebe
sama a začne odevzdávat svoji životní
sílu lidem okolo. Já jsem to naštěstí včas
pochopila a začala jsem tu sílu používat
sama pro sebe. A o to víc ji pak můžu dát
i okolí. Takže mi došlo, že já jsem pro
sebe ten nejdůležitější člověk v životě.

jaro 2019
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Být vystavena názorům veřejnosti,
to už ale asi patří k životu zpěvačky…
Iva: Ano, lidi mě řešili a dávali mi moudré
rady, a já jsem nedovedla si to jenom vypo-

foto: Patrick Marek

slechnout a pak udělat po svém. Snažila
jsem se líbit všem, aby mi už nikdo nikdy
nemohl říct, že se mu na mně něco nelíbí.
Ale to jsou balvany, které člověk tahá. Ulevilo se mi, když mi došlo, že se nikdy nemůžu
zavděčit všem, a hlavně, že to není potřeba.

Jak na ty moudré rady reaguješ teď?
Iva: Vyslechnu si to, ale řídím se vlastním
pocitem. Spousta rad je pro mě inspirativních, ale spousta zase ne. Nevadí mi kritika,
která je konstruktivní a může mě něco naučit, i když to třeba v tu chvíli není příjemné.
Přemýšlím o tom a třeba mě to posune dál.

v době, kdy jsem jezdila se svojí kapelou
Deset očí jako předkapela Kamila Střihavky. Michal mě pozval do svého představení
Excalibur. Díky tomu jsem se přestěhovala do Prahy a začala hrát v divadle. Hodně
pro mě znamenalo i setkání s Radimem
Hladíkem. Asi dva roky jsem jezdila s Blue
Effectem, s projektem Nová syntéza. Radim
dokázal v kapele vytvořit neuvěřitelně pevnou a láskyplnou atmosféru. Tady se mi
najednou začaly zhmotňovat představy,
které jsem měla v sobě od mládí o tom, jak
bych se chtěla na jevišti cítit. Velice inspirující je pro mě taky současná spolupráce s
Martinem Němcem.

Asi to není ale jen o lidských setkáních. Být špičkovou zpěvačkou a bubeníkem, to chce asi hodně tréninku?
Iva: Co se týká zpěvu, tak já jsem velkou
část života byla samouk. Na zušku jsem
chodila možná půl roku nebo rok, ale nebavilo mě to, a tak jsem se věnovala zpěvu
sama. Nejvíc jsem se naučila tím, že jsem
přišla ze školy a čtyři hodiny denně jsem
zpívala. Hodně jsem si to natáčela - tenkrát
ještě na kazety - a to mi pomohlo, protože
člověk svůj hlas vnímá zvenku jinak než
zevnitř. To mě naučilo asi úplně nejvíc.
Až pak, když jsem v Praze hrála v divadle

Iva Marešová
narodila se 6. ledna 1976

Co bylo pro vaši kariéru klíčové?
Setkání, zážitek? Co vás nejvíc posunulo?
Radek: Hraju díky tátovi, který je muzikant a dal mě asi v pěti letech na klavír. Pak
ale viděl, že piáno ve mně takovou vášeň
nevzbuzuje, a jednou v kuchyni se mě zeptal,
jestli nechci hrát na bubny. Tak jsem to odkýval. Pak mi totálně změnil pohled na muziku
koncert Laca Deciho v Pardubicích v Divadle
29, kam jsme s tátou vyrazili. Já jsem v té době
poslouchal Deep Purple a najednou jsem byl
poprvé na takovýmhle koncertě. Začal jsem
poslouchat jinou muziku a hlavně ji vnímat jinak, chytlo mě to a začal jsem strašně
moc cvičit na bubny. Pak našim došlo, že to
myslím vážně, a koupili mi moje první bicí.
Vždycky mě podporovali a to je také jeden
z důvodů, proč jsem u hraní zůstal.
Iva: I mě rodiče podporovali, což je na cestě každého důležitá věc. Taky mi pomohl
můj učitel na kytaru, který mi řekl, že lépe
zpívám, než hraju. (smích) Velký životní
setkání pro mě bylo s Michalem Pavlíčkem,

hudební spolupráce: Precedens,
Michal Pavlíček, Radim Hladík,
Čechomor
autorské projekty: RAZAM, 999,
Deset očí
hrála v muzikálech Excalibur,
Lucrezia Borgia, Johanka z Arku,
Dáma s kaméliemi, Romeo a Julie,
Antoinetta - královna Francie

Radek Doležal
narodil se 8. června 1993
studoval Konzervatoř Pardubice,
Konzervatoř Jaroslava Ježka,
Hudební akademii múzických
umění
hudební spolupráce: RAZAM,
Čardáš Klaunů, Precedens, Radka
Fišarová, Lilli Marlene, Online
Session, Fanfán Tulipán

dvacet pět představení měsíčně a cítila
jsem, že začínám být hlasově hodně unavená, rozhodla jsem se o svůj hlas systematicky starat. Poznala jsem vynikající profesorku paní Vavrečkovou, která mě naučila
techniku posilující hlas, zvětšil se mi tím i
rozsah.
Radek: Já to mám s bubnama úplně stejně.
Často si při hraní myslím, že to funguje, ale
až když si to zpětně poslechnu z nahrávky,
tak si uvědomím, co dělám špatně. Jinak bych
tu chybu odstraňoval i týdny nebo měsíce.
Díky takzvanému „trestnému poslechu“ se
v hraní můžu posunout mnohem rychleji.
Vystudoval jsem Konzervatoř Pardubice, po
příchodu do Prahy jsem začal studovat na
Konzervatoři Jaroslava Ježka, ale i na Katedře
bicích nástrojů na HAMU. Je velice inspirativní spolupracovat s lidmi, kteří hrajou rockovou nebo jazzovou muziku, a na druhou stranu, studovat na HAMU, kde jsem mohl být
součástí spousty komorních projektů. Baví
mě pohybovat se v obou těchto světech a být
takovej dobrej univerzál.

A k tomu jste začal i sám učit, to,
co jste se vlastně nedávno naučil…
Radek: Učím v Pardubicích na konzervatoři, kterou jsem dokončil v roce 2015,
a vrátil jsem se tam v roli učitele. Učit je
skvělý, protože se tím člověk sám dost naučí. A když se něco naučí vysvětlit, tak je to
známka toho, že to sám pochopil.

Ivo, jaký největší poznatek ze své
praxe můžete předat vy?
Iva: Já pravidelně neučím, dávám jenom
příležitostné konzultace. Z nich mám zkušenost, že někteří zpěváci mají daleko větší rozsah, než využívají. Přijde mi, že je to
tím, že se bojí jít do extrému. Mají vnitřní
pocit, že jejich hlas už nebude znít v určitých polohách dobře, a mají strach tu hranici překročit. Snažím se jim pomoct najít
skutečnou sílu jejich hlasu.

Kde se vidíte za 10 let? Jaké máte
kariérní sny?
Radek: Já nemám žádný konkrétní cíl, je
to spíš o pocitu, abych dělal dobře to, co
dělám, s lidmi, kteří mi můžou něco předat,
a bude mi s nimi dobře.
Iva: Já to cítím podobně - když si za 10 let budu
moct říct, že jsem ty roky nezahodila a všechno dělala nejlépe, jak jsem mohla, tak budu
spokojená. Třeba budu bydlet v Orlických
horách, pěstovat brambory a budu šťastná.
Lucie Chytilová
foto: Ondřej Šlambora
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Zimní radovánky
Když už nás zima zahnala do tepla sálů, nezbývalo než si to pořádně užít. Ostatně – tak, jako každý rok. Koncerty,
divadelní představení, plesy… a tak pořád dokola. Ale proč ne, když je to jen jednou ročně.

RepRezentAČní ples
centRA sion

MAsopust nA veseléM
kopci

Už osmý Reprezentační ples Centra Sion
připravili pořadatelé začátkem února v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové.
Bohatý program ve velkém sále i letos
moderoval frontman hudební skupiny
Memphis Honza Řičař. Součástí slavnostního večera byl také Maturitní ples
Sion High School s vystoupením maturantů Střední školy Sion High School a
jejich slavnostním šerpováním. V malém
sále kongresového centra v úvodu plesu
proběhlo další tradiční šerpování, v tomto případě deváťáků Základní školy Sion
J. A. Komenského v Hradci Králové.

Maškarám patřil v sobotu 2. února Veselý
Kopec nedaleko Hlinska. Tradiční obyčej,
který je od roku 2010 součástí světového kulturního dědictví UNESCO, tu ožívá každý rok,
letos se tak stalo v podání obyvatel z Vortové
u Hlinska. Protože masopustní obchůzky a
masky na Hlinecku patří k pradávným obyčejům tradovaným obyvateli po generace,
bylo se na co dívat – návštěvníci viděli všechny klasické masky včetně laufra, ženy, turků,
slaměných, rasa s kobylou, kominíků i kramářů. A aby nešlo jen o pastvu pro oči, byla
ve stylové Hospůdce Na vejměnku připravena pravá staročeská zabíjačka.

kRálovský ples
Jak to vypadá, když hokejisté vymění dresy
a sportovní výstroj za večerní gala? Královský ples poskytl dostatečně výmluvnou
odpověď. Podívat se přišlo tolik Hradečáků,
že Kongresové centrum Aldis doslova praskalo ve švech. K dobré zábavě hrála skupina
Lucky Band, v programu večera nechyběla
taneční vystoupení, módní přehlídka, soutěže nebo vystoupení stand-up komika.
Tradičním bodem byla i volba Sympaťáka
plesu z řad „áčka“ hradeckého Mountfieldu,
kterým se pro letošek stal Dominik Graňák.

A nA noze pevninA
První premiérou Divadla Drak v roce 2019
je pohybově výtvarná performance A na
noze pevnina, určená nejmenším divákům.
Poprvé jí publikum tleskalo desátého února. Drak s ní symbolicky vstoupil do roku,
kdy si připomíná 60 let od svého vzniku. Jde
o autorské představení herečky a tanečnice Jazmíny Piktorové, nejmladší členky dračího souboru. Hravý příběh o tanci
a pohybu, který sahá až na hranici snů,
oživuje výtvarnou akcí sochařka, výtvarnice a scénografka Jana Bačová Kroftová.
Pro inscenaci vymyslela výtvarný koncept,
který sama aktivně oživuje přímo na scéně.

foto: Ondřej Littera

15

jaro 2019

Kultura

vojtěch Dyk & b-SiDe banD
Chrudimská sportovní hala aplaudovala ve
stoje koncertu Vojty Dyka a brněnského
B-Side Bandu pod vedením Josefa Buchty.
„Vyrůstal jsem v rodině, kde jazz a swing
byly něco jako chléb s máslem a navíc mé
megalomanské srdéčko si rádo plní velké
sny. A co je většího než bigband? Už jen
symfonický orchestr a s tím už já zpíval.
Ale hlavně: jednou to zkusíte a nechcete
jinak. Takový energetický tlak, který vás
žene, když stojíte před dvaceti muzikanty, to jen tak nezažijete,“ řekl o spojení
s B-Side Bandem Dyk.
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Emil Stelinger

Miloš Urban v knihovně
Pardubická krajská knihovna přivítala
stálici české literární scény Miloše Urbana. Přijel besedovat v rámci cyklu besed
Spisovatelé do knihoven. Řeč byla hlavně
o jeho zatím posledním románu Závěrka
aneb Ztížená možnost happy-endu. Ten

zachycuje vztah amatérského fotografa Matěje Runda a studentky ekologické
sociologie a genderu Věry Barvířové, který
se utváří a vzniká právě prostřednictvím
fotoaparátu a aktu focení. „Chtěl jsem se
konečně pokusit o žánr milostného románu, romance nebo v tomto případě románku,“ říká autor.
inzerce

MÁME PRVNÍ CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY!
Prvními nositeli značky Regionální produkt Hradecko, kteří prošli
certifikací 8. ledna 2019, jsou tyto výrobky a producenti:
Květinové ozdoby Alfonsie paní Veroniky Kolářové z Hradce
Králové | Džemy, sirupy, kečupy, povidla, pečené čaje a zdravé
tyčinky paní Marcely Novákové z Hradce Králové | Přírodní mýdla
a šampony z Mýdlárny Levandulový dům paní Dity Hofrichterové
z Hradce Králové | Malované betlémy z Třebechovicka a Čech
z Atelieru Chaloupka Věry a Vladimíra Priharových z Třebechovic
pod Orebem | Piva Hradecký Klenot z Královéhradeckého měšťanského pivovaru, a.s. | Balená pražená káva z LAMCAFÉ pana
Patrika Lamky z Hradce Králové | Čerstvě pražená káva firmy MLSOUN s.r.o. z Hradce Králové | Sušené maso a masové bonbony
z firmy POCTIVÝ GRUND pana Romana Plase z Libčan | Specifické
služby v cestovním ruchu (výstavy, provoz zámecké kavárny, ubytování, informační služby apod.) spolku venkovského ubytování
a turistiky VEJMĚNEK z Lubna | Sýr s ušlechtilou plísní uvnitř
hmoty ze společnosti NIVA s.r.o. z Dolního Přímu | SIROB – sirup
z cukrové řepy z Minicukrovaru Mžany paní Petry Stránské | Levandulky – levandulové sušenky firmy Nožička s.r.o. z Hradce Králové

Destinační management Hradecko v loňském roce začal tvořit systém certifikace
Regionálního produktu a vyhledávání vhodných producentů. Značka regionální
produkt by měla být zárukou původu a originality výrobku či služby. Návštěvníci
regionu si tedy budou moci odvézt originální suvenýr nebo potravinářský produkt
a rezidenti budou mít záruku, že nakupují výrobky výhradně ze svého regionu.
V rámci česko-polského projektu Společné tradice Hradecka a Svídnice č. CZ.11.4.120
/0.0/0.0/16_008/0001374 budou v roce 2019 probíhat marketingové aktivity pro propagaci našich regionálních produktů v České republice i v Polsku, včetně soutěže o nejlepší regionální produkt. Zájemci o značku Regionální produkt Hradecko mohou získat
informace na mailu salakova@ic-hk.cz. Další kolo certifikace proběhne v dubnu 2019.

www.hradecko.eu
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Renault CLIO edice FRANCE CAR
V edici France Car při značkovém financování a výkupu
stávajícího vozidla jen za

214 900,- vč. DPH
akce platí do vyprodání zásob
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Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault CLIO/CLIO Grandtour: kombinovaná spotřeba 4,0–
5,2 (l/100 km), emise CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro
homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
Renault
Renault doporučujedoporučuje

FRANCE CAR

Hradec Králové
Pardubice

www.francecar.cz

Pardubické dostihové závodiště se na zimu proměnilo ve sportovní park, který
k zimním radovánkám využívala především široká veřejnost a děti ze školek
a škol. Ledová plocha o rozloze kanadského hřiště ale nabídla také množství
hokejových zápasů a poskytla útočiště
mladým krasobruslařům.
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MichAelA novozáMská:

Hudba, divadlo a děti
Když před 25 lety na mateřské natočila první CD s písničkami pro děti, její známí ho nazvali „příliš optimistickým“. Přesto
energická Hradečačka Michaela Novozámská (50) s autorskou tvorbou pro nejmenší nepřestala, naopak jí zasvětila celý
dosavadní život. Založila spolu s manželem Hudební divadlo dětem a více než 20 let hraje, tančí, zpívá a plní divadla
po celé republice. „Děti se za tu dobu změnily, divadlo ale milují možná víc, než kdy dřív,“ říká.
Letos uplyne přesně čtvrt století od
vašeho prvního CD pro děti Určitě
poletí. Jaký to je pocit?
Kdybyste to neřekla, ani bych si to neuvědomila. Je to moc hezký pocit. O to víc,
když nám volají maminky a ptají se po
něm, protože na mých písničkách vyrostly a chtěly by je teď i pro svoje děti. Přitom, když jsem tohle první CD nahrála a
dávala k poslechu kritikům v okolí, přijali
ho poměrně rozpačitě s tím, že je příliš
optimistické, nereálné. Snad je ta radostnost a upřímnost textů i témat k zamyšlení
nějak vyděsily. Ale může být pro děti vůbec
něco příliš optimistické? Nezapomenu na
krásné vyjádření profesorky českého jazy-

ka Jany Hoffmanové v jednom z jejích novinových článků: „Písničky Michaely jsou tak
svěží, radostné a životodárné, že působí jako
pramínek živé vody. Mají neotřelý a osobitý půvab, vtip a inteligenci, jsou vroucí jako
živé lidské srdce. Jsou výpravou do krajiny
lásky, vlídnosti a štěstí.“

Za dobu fungování Hudebního divadla dětem máte srovnání. Změnil se
nějak dětský divák?
Určitě, dnešní děti mají spoustu informací,
mnohdy mi připadá, že jsou chytřejší než
já. Třeba ve chvíli, kdy s nimi po představení ve foyer natáčíme, přístroj mě neposlouchá a z davu se vynoří hlavička a ručička,

která mi poradí, že musím zmáčknout to
a to a ejhle, ono to funguje mnohem lépe!
Technika je jim blízká, ale chybí jim praktické zkušenosti v obyčejných každodenních věcech a také vztahová i společenská
zkušenost. Pokud mám srovnat, řekla bych,
že v začátcích naší hudebně divadelní práce prožívaly děti různé situace a příběhy
mnohem víc emocionálně, dovedly být
všeobecně empatičtější. Když jsme hráli Čapkovy pohádky O pejskovi a kočičce,
děti si pod přátelstvím dvou zvířátek uměly
představit to lidské, reálné přátelské pouto
a jeho hodnotu. Dnes vnímají, že mají doma
taky pejska nebo kočičku, poselství v podobě síly přátelství a společného prožívání
obyčejných věcí a hry musejí chvíli hledat.
Je to ale individuální. Záleží na rodičích,
výchově a prioritách. Na našich divadelních
cestách také vnímám, jako by i každé město, každé divadlo mělo svého „uměleckého
ducha”. Nebo naopak. Je znát, kde se chodí
s dětmi za uměním do společenského prostředí a kde za zábavou s párkem v rohlíku.

Nebála jste se, že s nástupem počítačů a chytrých telefonů ztratí děti
o divadlo zájem?

Z koncertu s chlapeckým sborem BONIFANTES.
Foto: archiv HDD
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Předpokládala jsem, že zájem opadne, ale
nestalo se. Dnešní děti v divadle dychtivě
sají všechno, co je zaujme a o čem mohou
zapřemýšlet. Nachází skutečný zážitek, který se neodehrává jenom na studené obrazovce, kde je možné vše a nikoho špatné
chování nebo násilí nebolí. V divadle mohou
prožít příběh s reálnými lidmi. Rozhodně
vnímají rozdíl mezi počítačovou, neemocionální komunikací, a divadelním ztvárněním příběhu. Co mě ale naopak nemile
překvapuje, je fakt, že děti přestávají znát
tradiční české pohádky i naše světově proslulé večerníčky.

jaro 2019

Baví ale dnešní děti ještě vůbec tradiční české pohádky?
Baví, jenom je už moc neznají. Baví je ony
principy, které jsou v pohádkách obsaženy.
Zřetelně rozeznatelné dobro a zlo, pravidla světů, které se střetávají nebo naopak
žijí v symbióze. Příběhy hrdinů, kteří se
dokážou postavit za správnou věc, i když
nejsou zrovna nejchytřejší, nejbohatší nebo
nejbojovnější. Mě osobně fascinují pohádky
dodnes. Ačkoli jsou čtenářem či divákem
chápány a prezentovány jako nepravdivé,
pro mě je v nich skryto mnoho opravdových ponaučení, moudrosti, vtipu a krásných společenských tradic. Děti rády rozvíjejí fantazii, ztotožňují se s hlavními hrdiny,
učí se cestovat mezi světy, rozeznávat, co je
dobré a co zlé, procházejí zápletkou příběhu a oslavují vítězství dobra. Měla by to být
přirozená cesta růstu.

S Hudebním divadlem dětem hrajete v divadlech napříč republikou,
především pro předškolní a školní
děti. Mezi pedagogy se vám přezdívá
„zpívající učitelka“. Sama jste totiž
studovala pedagogiku. Promítáte své
učitelské zkušenosti do vlastní umělecké tvorby?
Pedagogové často říkají, že při našich
představeních „děti nezlobí”. Jsou zaujaté
tématem a zpracováním myšlenky. Pamatují si, o čem představení bylo, a tak mohou
v rámci mezipředmětových vztahů téma
dále rozpracovávat. Jako autorka dětských

Hudební divadlo dětem
Oficiálně založeno manžely
Michaelou a Ladislavem
Novozámskými v roce 2001
Realizuje autorské kulturně
výchovné pořady pro děti od 3
do 15 let, které ročně zhlédne na
30 tisíc dětských diváků
v divadelních sálech po celé
republice
Kmotrou divadla se stala herečka
Stella Zázvorková, která jej
přirovnala ke Komenského „škole
hrou“
Nejnovějším počinem je muzikál
Malý princ. V Pardubicích ho
můžete vidět ve dnech 5. - 8. 3.
na Hronovické scéně, v Hradci
Králové poté 12. 3. ve velkém sále
Aldisu, a to každý den ve dvou
reprízách

Kultura

představení a duší pedagog mám stejnou
potřebu jako oni: zprostředkovat dětem
krásu, probudit myšlení, prožít společně
radost a předat ponaučení. Naše tvorba
není o infantilních říkankách, jednoduchých melodiích nebo pitvoření se. Napsat představení pro děti podle mě vychází
z principu skvělé vyučovací hodiny provedené zkušeným pedagogem, kterého žáci
milují. Dětský divák je totiž ten nejnáročnější a neodpustí vám žádné zaváhání nebo
neupřímnost. Ve školách o nás také říkají,
že jsme „potravou pro dětskou duši”. To je
přirovnání, na které jsme opravdu pyšní
a které nám nedovoluje polevit.

Sama jste trojnásobnou matkou, a tak
se dokážete vcítit do kůže dnešních
maminek, které pro své ratolesti
chtějí po všech stránkách to nejlepší. Jak jsme na tom v Česku s dětskou
kulturou, je vůbec z čeho vybírat?
S dobou, kdy jsem vychovávala svoje děti,
dnešní uspěchanější formu času určitě
srovnávat nemůžu. A hlavně jsou společensky těžko přenosné cíle, ve kterých by
měly být děti pro každého rodiče tou nejdůležitější investicí. Moje děti vyrůstaly
s uměním, hudbou a divadlem od plenek.
Takže si už od jejich školkového věku velmi
živě vybavuji časté shánění společenského
oblečení, praní a žehlení bílých košil, černých kalhot a perfektních puků na nich.
Společně jsme zpívali, recitovali, tvořili
a vedli rozhovory na všelijaká témata. V
kuchyni jsme si vzájemně předčítali různé
texty, které nás zaujaly. Vyvrcholilo to tehdy tím, že jsme se rozhodli vyhodit televizi,
protože na ni nezbýval čas. Generalizovat
dětskou kulturu obecně bych se ale neodvážila. Do kultury patří vše, co povznáší
duši a ducha, ať už jde o hudbu, literaturu,
umění, náboženství nebo filozofii. Nabídka je široká a záleží jen na rodičích, jakou
hodnotu pro svoje dítě vyberou, co jsou
ochotni společně prožít. Zda zvolí pro sebe
příjemnější zábavu s cigaretou a sklenicí piva, nebo čas strávený v kulturnějším
prostředí, hezky společensky oblečení a ve
chvílích společného ztišeného vnímání.

V Hradci a v Pardubicích vedete ještě
výtvarné ateliéry pro děti. Jaké programy se dají v Ateliéru HDD zažít?
Jde o samostatný projekt, který vznikl hlavně pro místo, kde žijeme, jelikož s divadlem
cestujeme po republice a ve svém rodném
městě hrajeme třeba zase až za tři roky.
Obsah činnosti Ateliérů HDD vychází,
jak jinak, z mojí „přehnané” pedagogické
potřeby působit na děti a jejich společen-

„Zpívající učitelka“ Michaela Novozámská.
Foto: Jakub Misík

ský vývoj. V těchto tzv. dětských galeriích
probíhají výstavy s výukovými programy
a výtvarnou dílnou. Děti si tu mohou v závěru programu sáhnout na různé materiály
a výtvarné techniky. Naše lektorky je učí
a ukazují, že to, co je krásné, nemusí být tak
jednoduché vytvořit. Že musí vyvinout určité úsilí, být pečliví a trpěliví. A také, že do
jakékoliv tvorby mohou vnést svůj pohled na
krásu a otisknout svoji osobnost. Věřím, že
nechceme vychovat v další generaci jakousi
homogenní společnost, která nerozliší hodnotu od povrchu a nebude si umět vážit kulturních tradic. Proto se v oblasti umění, kde
se pohybuji, snažím nabídnout pro děti již
od předškolního věku rozmanitost a hloubku. Zkrátka nějaký základ, díky kterému si
budou schopny v budoucnu samy vybrat
a samy se rozhodovat o tom, co je dobré,
přínosné, a co ne.
Michaela Zumrová
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Mlýny ožívají
Na pravém břehu Chrudimky stál mlýn už ve středověku. Když pak na začátku minulého století Josef Gočár navrhl
budovu Automatických mlýnů pro bratry Winternitzovy, zrodila se jedna z dominant Pardubic. Od roku 2014 je objekt
národní kulturní památkou, ze které se v současnosti stává jedno z umělecko-kulturních center východních Čech.

pŘíjeMné Místo

nové náMěstí

Manželé Mariana a Lukáš Smetanovi koupili mlýny od společnosti GoodMills před
třemi lety s nejasnou vizí, ale vírou v jejich
obrovský potenciál. Pomalu se rozjela jednání o jejich možném využití. Přijížděli
politici i věhlasní architekti. Majitelé od
počátku jasně věděli, že spíše než komerci a byznys upřednostní kulturu a veřejný
zájem. A právě díky tomuto osvětovému
přístupu se mlýny stávají výjimečným místem pro setkávání lidí.

Takzvaný Mlýnský ostrov má ke své renesanci už směle nakročeno. Díky nedávno
otevřeným podnikům se sem posouvají
pomyslné hranice historického jádra Pardubic. Patisserie i pekárna sem přitahují
milovníky vymazlených lahůdek z celého
města. Majitel komplexu, architekt Lukáš
Smetana, nechal pro tyto účely upravit
bývalou administrativní budovu. Je zajímavé, že s její brzkou demolicí se počítalo už
během rekonstrukce, plán byl však od začát-

ku jasný: přivést do mlýnů život a navyknout
obyvatele města vnímat je jako možný cíl
svých procházek. To je také důvod velkorysé
vstřícnosti majitele k nejrůznějším uměleckým skupinám, hudebním i divadelním spolkům, které se mohou po domluvě v areálu
mlýnů realizovat. Po demolici administrativní budovy, která vznikla jako přístavba
v šedesátých letech, se prostor promění
v nové pardubické náměstí. Oba oblíbené
podniky spolu s dalšími novými najdou své
místo o několik desítek metrů dál, v původních hospodářských objektech mlýnů.

Vizualizace budoucí podoby mlýnů
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zlAtý tRojÚhelník
Hlavní budova, kde se poslední zrnko obilí
domlelo před šesti lety, se rozzáří barvami. Právě tady se totiž usídlí Východočeská galerie, která svá díla vystavuje v části
pardubického zámku. Přestěhováním do
mlýnů získá v podmanivých industriálních
prostorech násobně více místa pro obrazy, které jsou nyní ukryté v depozitářích,
a také možnost rozšířit své aktivity. Lukáš
Smetana pro tyto účely prodal hlavní budovu Pardubickému kraji s podmínkou, že
bude rekonstrukci dozorovat. Projektuje
ji architekt Petr Všetečka, který v prostoru nechává citlivě vyznít část původního
vybavení mlýnů, a ve spolupráci s dalšími
renomovanými architekty vzniká také celková koncepce takzvaného zlatého trojúhelníku, který má propojit Mlýnský ostrov
se zámkem a Pernštýnským náměstím.

GoČáRovo silo
Zbylou část národní kulturní památky
Automatických mlýnů - původní obilné silo
- se rodina Smetanova chystá přestavět na
multifunkční kulturní sál. Chybět nebude
ani obří vyhlídková terasa. Přízemí silo bude
trvale otevřeno do náměstí a bude zde stálá
expozice architekta Josefa Gočára.

dílny pRo školy i volný ČAs
Své nové využití najdou i bývalé sklady balené mouky. Město v nich vybuduje centrální
polytechnické dílny, které by měly sloužit
pardubickým školákům. Nabídnou špičkově vybavené učebny a laboratoře pro výuku
technických a přírodovědných oborů. Na
ploše 1700 metrů čtverečních se tu bude
školní teorie procvičovat v praxi. Odpoledne pak budou dílny otevřené dětským
zájmovým kroužkům i dospělým kutilům.

Automatické mlýny
byly vystavěny v letech 1909 – 1911
podle projektu Josefa Gočára
zadavateli stavby byli židovští
bratři Egon a Karel Winternitzové
od roku 2014 jsou národní kulturní
památkou ČR
instagram: @automatickémlyny
facebook: Automatické mlýny

Bydlení v Mlýnech
Obrovský potenciál mlýnů nabízí vytvořit zde prakticky novou městskou čtvrť,
ve které by své místo měly nalézt i nové
byty. „Nově vzniklá náměstí na severní
straně areálu ukončí novostavby městských domů, které budou mít obchodní
parter s kavárnami, restauracemi a dal-

šími službami a v nadzemních podlažích
budou kanceláře a prostory pro individuální bydlení,“ popisuje svou vizi Lukáš
Smetana. V těsné blízkosti parku, historického centra i pardubického zámku
by se z tohoto pohledu staly mlýny jistě
žádanou lokalitou.
Lucie Chytilová
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Tady bydlí rozhlas
Nárožní dům na rozhraní Havlíčkovy ulice a Tylova nábřeží symbolizuje dlouhá desetiletí úctyhodnost a konzervativní
hodnoty. Dnes je domovem Českého rozhlasu Hradec Králové, pamětníci jej vzpomínají ještě jako sídlo státní banky.
Kapitoly v historii této budovy, která letos slaví hned dvojnásobné jubileum, však nevzbuzují jen úctu, ale někdy i potutelný
úsměv. Zatímco dnes slouží médiu veřejné služby, kdysi dávno tu byl… no řekněme – veřejný dům.

Třípodlažní stavba vyrostla na dohled od
Tyršova mostu v letech 1896 – 1897 nákladem
Záložního úvěrového ústavu Hradec Králové. Se svou historizující fasádou působila
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o poznání jinak než dnes. Vyšší patra byla
určena k bydlení, v přízemí byste tehdy našli
několik obchodů a menší hostinec. Ve dvacátých letech byl již majitelem domu zdejší

hostinský Václav Nevyhoštěný, který tehdy
rozšířil restaurační provoz do celého přízemí včetně suterénu a podniku s předzahrádkou dal výmluvný název „Dancing Kréta“.

jaro 2019

Kultura

Traduje se, že služby se tu neposkytovaly
jen v lokále, ale také v několika speciálně
upravených pokojích, kam si hosty vodily
zaměstnankyně tohoto podniku. Historické důkazy na to sice neexistují, ale jak
víme, není kouře bez ohně…

BAnkA A zAse BAnkA
Na sklonku existence svobodného Československa, v roce 1938, koupila od Václava
Nevyhoštěného dům Agrární banka československá a zadala architektům Jindřichu
Freiwaldovi a Jaroslavu Böhmovi jeho přestavbu pro své potřeby. Dokončena byla
v roce 1939, před osmdesáti lety. Zásadní
proměnou prošlo přízemí, které se změnilo
v hlavní bankovní úřadovnu s reprezentativní dvoranou. Nejvýrazněji se změnila
fasáda domu – parter od té doby obepínají
travertinové desky, vyšší patra pak vertikálně
člení světle omítané pilastry, které se střídají
s režným zdivem, jedním z leitmotivů architektury meziválečného Hradce Králové.

Agrární bankéře po nástupu komunistů
k moci vystřídali státní, centrální banka zde
sídlila až do roku 1997. Ta navíc začala využí-

vat i prostory ve vyšších patrech, které ještě v éře agrární banky sloužily jako byty.

upRostŘed BARev
Přesně před dvaceti lety, v roce 1999 se
odtud poprvé ozvalo vysílání Českého
rozhlasu Hradec Králové. Ten zde našel
svůj nový domov po letech strávených ve
Fuchsově vile ve Vrchlického ulici. Bankovní budova se mu ale musela přizpůsobit. Interiér ovládla pestrá hra barev,
které sem vetkli autoři rekonstrukce,
architekti Karel Plocek a Martin Misík.
„Mám rád barevné členění všech pater
i hlazenou růžovou omítku v ředitelně,
která připomíná mramor. Z podkroví je
nádherný výhled přes sokolovnu na severní
část města a v zimě za jasného počasí i na
zasněžené hřebeny Krkonoš,“ vyznává se
ze vztahu k domovu hradeckého rozhlasu
jeho ředitel Jiří Kánský.
Rozhlas využívá celou budovu – v přízemí a v podkroví je administrativa, v prvním patře sídlí redakce Centra zpravodajství a publicistiky, moderátoři, redaktoři
nebo třeba fonotéka. Vysílá se ze studia
v druhém patře, kde jsou ale také tři další nahrávací studia, propojená přes hlavní newsroom skleněnými průhledy. Kdo
by chtěl zažít atmosféru živého vysílání,
může každý pátek od 9 do 12 hodin přijít
do kavárny District 5 v přízemí rozhlasové
budovy, odkud se v tento čas vysílá Páteční Habaděj.
Emil Stelinger
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dAvid BAldA:

Narušuji představy
o režisérovi
Do prvního dokumentu se pustil ve čtrnácti letech. Jako osmnáctiletý natočil celovečerní film, obsadil ho slavnými
českými herci a zajistil jeho promítání v kinech po celé republice. Hradečák David Balda má zkrátka kuráž a nadšení,
které ho směle ženou do velkého filmového světa. Když jsme se s režisérem filmu Narušitel sešli v kavárně na Ulrichově
náměstí, zajásalo hned několik přítomných žen a našemu rozhovoru předcházely podpisy a selfíčka.

David Balda
student – režisér

Podpisy, fotky, milá slova... Jak se vám
to líbí?
To je samozřejmě příjemné, moc rád
poslouchám reakce na film od normálních
diváků, ať pozitivní či negativní.

Ve filmu vyprávíte příběh svého
dědečka, který jste chtěl původně
točit jako dokument. Jak se z něj stal
celovečerní film v kinech?
Uchvátilo mě vyprávění dědy a jeho kamarádů pilotů, kteří s ním sloužili na plzeňském letišti Líně. Bylo natolik zajímavé, že
by byla škoda udělat jen dokument, kde bychom nemohli ukázat emoce a mnoho by
se muselo vynechat. Materiálu bylo tolik,
že to stačilo na scénář. A tak jsme se do
toho pustili.

A co vy? Napadá vás, několik týdnů po
premiéře, co byste dnes udělal jinak?

nislavem Zindulkou s nižším honorářem, než jsou zvyklí?

Samozřejmě, že zpětně tam vidím drobné chyby, ale jsem přesvědčený, že jako
celek to funguje. Měli jsme 36 natáčecích
dnů, s natáčením jsme se kompletně vešli
do milionu korun, další milion korun šel na
postprodukci a propagaci filmu.

Všichni nám vyšli vstříc, včetně herců
z Klicperova divadla. Nikdo z nich nehrál
zadarmo, ale šli s cenou dolů. Líbil se jim
námět, to bylo rozhodující.

Je sice až neuvěřitelné, že jste za
takové peníze natočil film, na druhou
stranu, jak se vám ta suma ve vašem
věku sháněla?

Já jsem se toho bál režírovat pana Kostku,
pana Zindulku. Říkal jsem si, v jakých filmech oni hráli! Ale jsou to profesionálové
a můj věk vůbec neřešili. Na druhou stranu já jsem jim nechal hereckou volnost,
protože mohou přinést obohacující nápady. Takže jsem vždycky řekl svoji představu, jak chci, aby scéna působila, a požádal
herce, aby mi to zkusili zahrát. Pak jsme
to ladili tak dlouho, dokud jsme se nedobrali výsledku. A třeba Jirka Dvořák si tam
i několik vět doplnil a to si myslím, že je
skvělé obohacení.

Je pravda, že věk byl spíše překážkou. Když
řeknete, že vám je osmnáct a točíte debut,
lidi to spíše odradí. Přesto jsem několik
sponzorů sehnal, další peníze jsem si vydělal tvorbou regionálních reklam, takže jsem
to nějak dal dohromady.

Spokojili se herci v čele s Petrem
Kostkou, Jiřím Dvořákem nebo Sta-

A jak se vám pak v osmnácti letech
tihle slavní herci režírovali?

Vaše postava se ve filmu také objeví,
i když sám sebe nehrajete. Je ten příběh od začátku do konce autentický?
Postava hlavního hrdiny je složená ze tří
pilotů včetně dědy. Dědův příběh ale ve
filmu zaujímá největší část. Úvodní scéna,
kde Petr Kostka dostane parte a dozví se,
že mu zemřel kamarád, tu jsem s dědou
skutečně zažil. O to víc mě mrzí, když se
pak v kritikách dočítám, že děj filmu je
nesmysl, většina věcí se opravdu stala a
nepřesnosti jsou ve filmu na úrovni drobností. Odborníci z řad pilotů navíc byli
s výsledkem spokojeni.
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David Balda
narodil se 26. února 2000
studuje První soukromé jazykové
gymnázium v Hradci Králové
amatérské filmy natáčí od roku
2015
jeho film Pomsta vysílala Česká
televize
film Narušitel měl premiéru
24. ledna 2019

Myslíte, že právě tyhle zkušenosti
z vás udělají profesionálního režiséra
spíše než vzdělání?
Filmové vzdělání je určitě důležité. Ale tu
teorii se postupně učím z knížek. Nejvíc
se toho určitě naučím z vlastních chyb
a hodně mi toho dali právě lidi, kteří se
mnou spolupracovali. Obrovskou školu
jsem dostal například od střihače Martina
Kirova. On tomu filmu velice pomohl. S lidmi kolem Narušitele jsem se právě o své
budoucnosti radil a zatímco někdo doporučuje vzdělání v oboru, další říkají, ať radši
točím. Pokud se mi podaří sehnat peníze na
další film, chtěl bych točit dál a u toho bych
mohl studovat dějiny umění.

a testy. Musím nasbírat určitý počet známek, aby mi mohli dát hodnocení. Jsem ale
zvyklý dělat víc věcí najednou, Narušitel
není můj první projekt.

Co jste točil předtím?
Když mi bylo čtrnáct, začínal jsem čtvrthodinovým dokumentem o dědovi, pak jsem
dělal Pomstu. To byl příběh o českém studentovi vojenské školy, který je vyslaný na
stáž do Ruska, kde přijde do styku s ruskou
mafií. Tenhle film má asi 45 minut a vysílala ho vloni Česká televize. A pak jsem dělal
Nevinnou krutost – film o psích zápasech.
S těmihle zkušenostmi jsem se pustil do
Narušitele.

jsem jezdil do Prahy a tam se osm hodin
díval na obrazovku. Ale pořád to bylo zajímavé, protože se ten film rodil. S distribucí
do kin nám pak pomohl Bontonfilm. Takže
máme 850 promítání ve 155 kinech. Nejtěžší
je teď čelit některým negativním reakcím.
Mně vůbec nevadí negativní recenze nebo
názory, já to respektuji a jsem rád, že to lidé
píšou. Co mně ale vadí, jsou lži a nepravdy
v některých příspěvcích. Objevily se různé
spekulace, například kdo to platil, kdo stojí v pozadí, někdo tvrdí, že to bylo za státní
peníze od Českého fondu kinematografie,
nebo, že si uměle navyšujeme hodnocení na
ČSFD. To jsou všechno nesmysly.

Jak od toho všeho odpočíváte?
Zatím ale nemáte ještě ani maturitu,
ta vás čeká letos. Jak zvládáte při škole vyrábět film?
Těžko. Já mám ale naštěstí na hradeckém
jazykovém gymplu domluvený individuál,
takže tam chodím jenom na ty písemky
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Máte za sebou velký kus práce, od
scénáře, přes produkci, shánění
sponzorů, peněz, natáčení, postprodukci. Co bylo nejnáročnější?

Relaxuju lítáním. Ne moc často, protože je
to drahý koníček. Ale když mám možnost,
tak si jdu zalítat s piloty, kteří na filmu spolupracovali. To je nádhera.

Natáčení bylo krásný, tvorba je skvělý proces. Poměrně náročný byl střih. Každý den

Lucie Chytilová
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Pavel Neškudla, Veronika Arichteva, Stanislav Zindulka, Jiří Dvořák a Petr Kostka ve filmu Narušitel
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Domluvte se už na
(letošní) dovolené!
Ovládáte konverzaci rukama-nohama a v učení jazyků jste věčný začátečník? Tvrdíte, že na cizí řeči nemáte
talent? Máte strach, že na vás v zahraničí někdo promluví? Mluvíte zásadně česky i v kubánském baru?
Zkuste to tentokrát podle našich rad, a to s pevnou vůlí a odhodláním. Slibujeme, že skály se pohnou, ledy roztají a vy
budete v cizí řeči plynně flirtovat už letos v létě.

zBAvte se uČeBnic!
Nezapomeňte, že mluvit se naučí každé malé
dítě, které neumí číst. Zapomeňte na složitá gramatická pravidla, poučky a vyumělkované fráze. Možná se k nim později vrátíte, teď ale přece chcete začít hlavně mluvit.
„Ideální je se jazykem obklopit. Vyhledávat
příležitosti k poslouchání, mluvení i čtení
a pořádně se do toho ponořit,“ radí lektorka angličtiny Iveta Hiblbauerová. Pokud se
chcete naučit skutečnou živou řeč, používejte materiály určené pro rodilé mluvčí.
Místo učebnice angličtiny sáhněte raději
po jednoduché knize pro mládež, videokurz nahraďte skutečným seriálem. Tak se
přirozeně naučíte fráze, které se používají
v reálném životě.

poslouchejte!
Není důležité, zda začnete pohádkami pro
malé děti nebo diskusním pořadem o politice. Mluvení se rodí z poslouchání. Základní
pravidlo však zní, že byste měli rozumět drtivé většině mluveného textu, protože zbytek
si prostě domyslíte i bez slovníku. Od nejjednodušších úrovní pak plynule přecházejte
k náročnějším. Při poslechu písniček vnímejte jednotlivá slova a snažte se porozumět
obsahu, případně si vyhledejte jejich text na
internetu. Metoda učení odposlechem vám
pomůže i s gramatikou. Automaticky totiž
přejmete tvary jednotlivých slov v různých
časech i se správnými předložkami a naučíte
se je zcela přirozeně používat.
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Mluvte!
Jakmile začnete pociťovat první zlepšení,
nastává ideální chvíle pro odbourání strachu z cizojazyčné konverzace. Nebojte se
chybovat, jsme přece jenom lidé a cení se
především snaha. Zda si ve vašem okolí
vyhlédnete partu zahraničních studentů,
nebo se s někým seznámíte přes internet,
je zcela na vás. Možná vám pomůže také
dobře zvolený kurz nebo intenzivní trénink s lektorem. Individuální výuka „face
to face“ je sice dražší varianta, zato velmi
efektivní. „Lektor se může zaměřit na konkrétní potřeby studenta,“ říká učitelka angličtiny Iveta Hiblbauerová.

vyRAžte do světA!
sledujte FilMy!
Ideálně ty v angličtině (němčině, francouzštině, japonštině či portugalštině…) se
stejnými titulky. Nespěchejte. Tenhle film
zkrátka neuvidíte za dvě hodiny. Zastavte ho
pokaždé, kdy něčemu nerozumíte a neznámé pojmy si napište. Později se k nim vracejte a učte se je v kontextu celých vět
tak, jak byly ve filmové konverzaci použity.
Stejně jako u audio nahrávek i tady začněte
jednoduchým žánrem pro děti a postupně
přidávejte na obtížnosti. „Skvělým pomocníkem při výuce angličtiny vám bude například zpoplatněná filmová databáze Netflix.
Můžete si tu vybrat z mnoha filmů, seriálů
i televizních pořadů,“ radí z vlastní zku-

šenosti lektorka Iveta Hiblbauerová. Pro
výuku němčiny můžete zase využít bohatou filmotéku pardubické pobočky Goethe
- Institutu.

neuČte se slovA, Ale věty!
Konec memorování dlouhých seznamů
neznámých slov! Tuhle nudnou metodu
přece nemá nikdo rád. Vypisujte si z textů,
nahrávek i videí celé věty a ty si pak opakujte. Pomůže vám to pochopit, kdy se které slovo hodí víc než jiné stejného významu. Tímto způsobem se opět přirozeně
naučíte gramatiku a hlavně brzy pochopíte
zákonitosti jazyka, který studujete.

Už jste zkusili sólo dovolenou? A co takhle vyrazit rovnou do některé z mnoha
anglických škol pro cizince ve Velké Británii nebo třeba na Maltě? Program si tu
můžete přizpůsobit vlastním potřebám,
například ráno trávit v lavici a odpoledne poznávat okolí – samozřejmě s partou ostatních studentů. Večer zakončíte
posezením v baru, a mluvit tak budete celý
den. Stále oblíbenější jsou i dobrovolnické
workshopy po celém světě anebo brigády
na farmách v USA. Metoda „skoč a plav“
vás zaručeně posune. Získáte sebevědomí, odbouráte strach z mluvení a rozšíříte si slovní zásobu. A ještě budete na
těch několik týdnů určitě rádi vzpomínat!
Lucie Chytilová

inzerce
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Michelle A GiovAnni kinský dAl BoRGo:

Máme štěstí na lidi
Michelle a Giovanni Kinský dal Borgo měli před třiceti lety o Česku spíše mlhavé představy. Chlumecký zámek Karlova
Koruna a hrad Kost znali jen z černobílých obrazů. Přesto, že jejich život je stále pevně spjatý s Toskánskem, dnes
už se v Chlumci nad Cidlinou cítí jako doma. Ostatně, své kořeny v Čechách zapustil i jejich syn Francesco, který
se tu oženil a založil rodinu. Když nám mladý hrabě servíroval kávu ve rodinném bytě před zámkem Karlova Koruna,
byl to výjimečný zážitek.
To je tedy poprvé, kdy nás obsluhuje
hrabě. Velká pocta!
Michelle: Prosím! Ale to jsou předsudky. A
ty jsou mezinárodní, všude stejné. Všichni si myslí, že když jsme šlechta, tak jsme
nafoukaní a bohatí, nepracujeme a neumíme vařit. To není pravda.

Jaké bylo vaše dětství, Giovanni? Vnímal jste, že jste z aristokratické rodiny? Byl jste tak vychováván?
Giovanni: Ano, ale projevovalo se to především tím, že ta výchova byla přísná. Co
se promíjelo jiným, nám ne. Souvisí to
s těmi předsudky. Museli jsme se chovat
o to víc slušně, aby si ostatní nemysleli,
že my jsme ta šlechta, která je povýšená.
Ale musím říct, že ve výchově mnohem
víc než nějaké příkazy a zákazy fungují
vzory, vlastní příklady. Moji rodiče mi byli
vzorem, a tím mě ovlivnili nejvíc. Proto
jsme se stejným způsobem snažili později
vychovávat i naše děti.

naší velké zahradě. Později když byl starší,
šel spát někam do hor. Pak jsem takový stan
darovala synovi mé kamarádky, která byla
zděšená, že její dítě chce spát na zahradě,
a řekla jsem: „Ale Francesco v jeho věku spal
v horách.“ Nemohla tomu uvěřit. Trochu
jsme posouvali hranice. Francesco přes
léto pracoval, v sedmnácti jsem ho poslala na měsíc na Nový Zéland, aby se naučil
samostatnosti, pak jel do San Francisca, kde
pracoval pro skauty. Myslím, že měl hodně
zážitků. Až po několika letech mi vyprávěl
historku z Nového Zélandu. Ujel mu jediný
autobus na letiště. Potkal muže, kterému

První návštěva hradu Kost po restituci.
Zleva Giovanni a Michell Kinští se synem Francescem.
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Anna Marie dal Borgo Netolická
při návratu z lovu

Tomu jste rozuměla?

„Česky jsem se učila z her o
Cimrmanovi. Němého Bobeše
jsem poslouchala snad stokrát.“

Michelle: Ano, snad stokrát jsem poslouchala například hru Němý Bobeš.
Giovanni: Český inženýři! (smích)

taky ujel, a tak spolu na to letiště konečně
došli. Řekl mi: „To byla chvíle, kdy jsem se
naučil, že si vždycky musím poradit, jedno
jak.“

Michelle: Ale je pravda, že rozumím spíše slovům než tomu humoru. Češtině
lépe rozumím, než jí mluvím, a proto stále vyhledávám příležitost mluvit. Bohužel
v Čechách se mnou všichni chtějí mluvit
anglicky.

A jaké jste měla dětství vy sama,
Michelle?

Pamatujete
v Čechách?

Michelle: Můj otec byl pilot a já jsem proto
žila na různých místech. Louisiana, Nebraska, Wyoming, California… byla jsem zvyklá
cestovat. Proto, když jsme pak v restituci získali zpět rodový majetek Kinských a
rodový majetek dal Borgo, řekla jsem svému manželovi: „Pojď se přestěhovat do Prahy! Pošleme děti do české školy.“ Moc ráda
bych se tehdy přestěhovala. Neměla jsem
takové silné kořeny v Itálii, kde jsme žili, na
rozdíl od mého manžela, který je zkrátka

Giovanni: Když jsme přijeli po revoluci
poprvé do Chlumce, ptali jsme se matky
našeho přítele, co jí chybí, co máme přivézt. A ona odpověděla, že tu není dost igelitových tašek a vajíček. Ta se tehdy prodávala ve velkém do Polska, kde byly výhodné
výkupní ceny. Vybavuju si, že všechno tu
bylo tehdy šedivé.

K čemu jste je vedli?
Michelle: Já jsem Američanka. Chtěla jsem
naučit své děti nezávislosti. Italské matky
naopak úzkostlivě drží ochrannou ruku nad
svými dětmi. Pamatuji si, když bylo Francescovi asi deset let, měl stan a spal v něm na

srdcem Ital. A proto jsme to nakonec neudělali. Ale já jsem se začala aspoň učit česky. Například tím, že jsem poslouchala hry
o Cimrmanovi.

si

první

návštěvu

Michelle: Pamatuji si ty prázdné výlohy
v Praze a všude bylo málo lidí, žádní turisté,

tak jsme mohli jet kočárem po Karlově
mostě. To, co se tu dalo koupit, bylo prostě
něco naprosto jiného, než na co jsme byli
zvyklí z Itálie, hodně nám například chyběly
zeleninové saláty.
Giovanni: Dnes už je ale životní úroveň
Čechů a Italů úplně stejná. Sledovali jsme
tu proměnu. Fasády domů dostaly barvy,
objevila se drahá auta, lidi se naučili anglicky, začali cestovat na dovolené.

Do Čech jste přijeli především kvůli
návratu svého rodového majetku. Jak
jste tu dobu prožívali?
Michelle: Především, bylo to opravdu
překvapení. Doma v Toskánsku jsme na
zdi měli dva černobílé obrazy – na jednom byl hrad Kost a na druhém zámek
Karlova Koruna. Norbert, můj tchán, mi
vyprávěl, že v Karlově Koruně prožil
své dětství a na hradě Kost prožila dětství jeho manželka, ale že se to už nikdy
nevrátí zpět. A pak v roce 1989, když padl
komunistický režim, ty obrázky najednou ožily a dostaly jasné obrysy. O vrácené majetky jsme se samozřejmě museli
začít starat. Byly mezi nimi i lesy, a ačkoliv můj manžel má zkušenosti z práce
v zemědělství, tak se o lesním hospodářství musel všechno naučit. Nebylo to
jednoduché, ale byla to vlastně i zábava.
Výzvy jsou zábavné.
Giovanni: Když probíhala restituce, bylo mi
čtyřicet. A myslím, že je rozdíl, jestli je vám
třicet, nebo čtyřicet, když máte čelit novým
výzvám. Ve čtyřiceti už jste opatrnější.
Michelle: Znamená to, že kdyby ti tehdy bylo
třicet, přestěhovali bychom se do Prahy?
Giovanni: No, proč ne... záleželo by na
situaci.

Cítíte se dnes tady na chlumeckém
zámku jako doma?
Michelle: Ano. Jezdíme sem každý měsíc,
vždy na týden. A pro mě je to domov. Většina věcí, které kolem sebe vidíte, pocházejí
z rodinného majektu z Itálie a velmi si jich
vážíme.

Na rozdíl od jiných památek nebyly hrad Kost ani zámek v Chlumci během komunismu tak zničeny
špatným zacházením, sídlilo v nich
muzeum a galerie. V jakém stavu obě
památky vlastně byly?
Giovanni: Po restituci byly zámek i hrad
úplně prázdné. Po původním vybavení jsme
marně pátrali v celém Česku, nechali jsme
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Je to tedy více radost, nebo starost
zdědit po předcích takový majetek?

Giovanni Kinský dal Borgo

pak zrestaurovat rodinný renesanční nábytek a obrazy, které jsme měli ještě z předválečných let od rodičů. Měli jsme lesy, neopravený zámek... Nejprve jsme investovali
do lesů a založili pilu, která začala vydělávat
na opravy obou památek. Ze začátku byla
naše dohoda se zaměstnanci taková, že

„Po restituci byly zámek i hrad
úplně prázdné. Rodinný majetek
jsme hledali v celém Česku.“

Michelle: Jak se to vezme. Lesy a naše
produkty z pily jsou ziskové. Naopak
památky jsou hlavně starost, ale zase je to
naše srdeční záležitost. Máme je rádi. Na
začátku, kdy nebyl restituční zákon ještě definován, se zdálo, že stát poskytne
mému tchánovi pouze 250 hektarů půdy
a zámek. Můj tchán říkal, že odmítne za
těchto podmínek zámek přijmout, protože příjmy z 250 hektarů lesa nestačily
na to, aby ho udržely. Naštěstí nakonec
stát vrátil většinu lesa.Dnes je ale potřeba, aby hrad i zámek byly soběstačné a
nespoléhaly jen na zisky z lesa, to hlavně kvůli kůrovci a suchu. Je důležité
také říct, že náš úspěch tkví především v
našich zaměstnancích. Máme velké štěstí
na lidi, kteří pro nás pracují a myslím, že
máme dobré vztahy. A to je vlastně pro
každý byznys to nejdůležitější, protože
základem každého podnikání jsou lidé,
jejich nápady a invence.
Giovanni: Vzpomínám si na naše začátky
v podnikání na pile. Teprve jsme zjišťovali,
jak to funguje. A lidi, kteří na pile pracovali,
sami navrhli, že jsou připraveni se učit, jak
správně v tomto oboru podnikat. A opravdu
se to naučili a my mohli začít. Také proto
pracujeme stále se stejnými lidmi jako na
začátku, neměnili jsme je. A dnes už nastupuje druhá generace.

Sami jste se do Čech nepřestěhovali, ale nakonec jste sem poslali svého
syna Francesca, aby se tu o rodový
majetek staral.
Michelle: Rozhodl se sám. Nejdřív studoval
v Holandsku, pak pracoval v Miláně a potom
v Bruselu pro Evropský parlament. Chtěla
jsem, aby si zkusil pracovat dva nebo tři
roky v cizích zemích. Aby získal zkušenosti,
které jsou pro každého člověka obrovským
bohatstvím. Ale on se rozhodl jít do Čech
a je tady šťastný.
Giovanni: Stal se z něj opravdový Čech.

Francesco má kromě jiného vztah
k lovu a chovu zvěře. Ten se ve vaší
rodině dědí, nemýlím-li se.
Giovanni: Lovcem se narodíte, to nedědíte.
Jsem také vášnivý myslivec, a to po matce,
ne po otci. Moje matka žila v mládí vždy
půl roku na hradě Kost a půl roku v Itálii.
Základní školu vychodila v Mladé Boleslavi, česky mluvila perfektně. S lovem začala v Itálii a pokračovala tady, lovila spíše
drobnější zvěř – koroptve a zajíce. My dnes
v našich oborách nabízíme možnost lovu
pro lovce z celé Evropy, ale i z Čech.
Michelle: Náš synovec, Carlo, organizuje
také akademii lovu, o kterou je velký zájem.
Obora Kněžičky má velký potenciál, nabízí
mnoho možností a příležitostí k návštěvě,
ale zatím se o ní příliš neví. Věříme ale, že si
sem návštěvníci cestu najdou. Mám pocit,
že lidi pořád víc hledají zajímavá místa
v krásné přírodě.

žádné peníze z Itálie nepřineseme, protože
je nemáme. Ale ani korunu odsud neodvezeme do Itálie. Všechno zůstane tady. A ten
slib jsme dodrželi.

Giovanni: Ano, takovým místem je třeba Žehuňský rybník, velmi důležitá ptačí oblast. Proto ji velmi pečlivě chráníme.
V loveckém zámečku v oboře bychom chtěli
vybudovat domov pro seniory s restaurací
a hotelem. Je to opravdu skvělé místo.

A v jaké kondici jsou hrad a zámek teď?

A které místo na světě je nejlepší?

Giovanni: Naštěstí v dobré a budou v ještě
lepší. Díky evropským dotacím můžeme do
památek začít investovat ve větší míře. Do
roku 2023 by měly být zrekonstruované
fasády chlumeckého zámku, opravená bude
konírna, kočárovna, vodárna a domek u jižní brány, kde vznikne informační centrum
pro návštěvníky. Vznikne i nový prohlídkový
okruh s expozicí a interaktivními prvky.

Michelle: To, kde je vaše srdce.

Michelle: Na hradě se zase chystá oprava
parkánové zdi a zpevnění skalního masivu
i celého hradu, včetně jeho odvlhčení. Pro
nás je to obrovský skok v čase, protože bez
evropských prostředků by naše finance
nikdy neumožnily čelit takovým nákladům.

A kde je vaše srdce?
Michelle: To si nosím s sebou. A co ty, Giovanni?

Norbert Kinský s vnukem Francescem

Giovanni: To si asi umíš představit. Nejkrásnější místo na světě je to, které máš v srdci. Pro mě je to Toskánsko. Víc než Itálie
skutečně Toskánsko. Myslím, že řeka Arno
a Vltava jsou si v něčem podobné. Když se
dívám ze shora na Prahu, připomíná mi
to výhled na Florencii. Ta města si nejsou
podobná, ale mají něco společného.

při první návštěvě hradu Kost.
Lucie Chytilová, foto Ondřej Šlambora
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Sdílím,
sdílíš, sdílíme…
Na počátku byla kniha. Půjčovat si tiskoviny jsme zvyklí – snad každý byl někdy v knihovně, nebo si knížku či učebnici půjčil od kamaráda. To, že stejným způsobem můžeme sdílet i jiné věci, které potřebujeme jen jednou za čas,
napadlo knihovníky neziskové organizace Goethe Institut. Speciální knihovny věcí tak už vznikly v Praze, Bratislavě
a nově také v Pardubicích.

„Ta myšlenka je jasná. Všichni máme doma
spoustu věcí, které nevyužíváme příliš často.
Leží ve skříni nebo ve sklepě a vytáhneme
je maximálně dvakrát do roka. Proč bychom
si je tedy nemohli půjčovat jen tehdy, když
je potřebujeme,“ začíná naše povídání knihovnice Magda Fišerová z Goethe – Zentra
Pardubice. Na stole vedle nás stojí šicí stroj
a odšťavňovač. Pardubická pobočka Goethe
- Institutu se inspirovala svojí mateřskou
organizací v Praze, která přišla s nápadem
založit Knihovnu věcí jako první. V Praze
se idea sdílení věcí uchytila a má i několik dalších následovníků. Je to dáno mimo
jiné i vysokým počtem cizinců pobývajících
v hlavním městě, kteří si v Česku neplánují
zařizovat kompletní domácnost. Například
Knihovna věcí v kampusu Hybernská na
Praze 1 nabízí sedmdesát věcí od jízdního
kola po motorovou pilu.
Zpět ale do Pardubic na Pernštýnské
náměstí. Tady byla Knihovna věcí slavnostně otevřena v prosinci loňského roku.
Z veřejného dotazníku vytipovali pracovníci zdejšího Goethe - Institutu 12 nejžádanějších věcí, které zakoupili. V nabídce je
například nafukovací člun, kufry, dataprojektor, parní čistič, mlhovač na výrobu
umělé mlhy nebo Wikingské šachy.
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„Pokud se projekt rozjede, zakoupíme další
předměty,“ dodává Magda Fišerová. Půjčovat si věci je možné po zaregistrování
zdarma na dva týdny. Zároveň s tím pořádá organizace workshopy, které podporují
ekologický způsob života. Textilní workshop
naučí, jak si přešít šaty nebo vyrobit látkové
sáčky, a eliminovat tak plasty. Truhlářský by
měl podpořit filozofii, že věci se dají opravit
a leccos si můžeme vyrobit i sami.
Hlavním posláním Goethe - Zentra v Pardubicích ovšem stále zůstává výuka němčiny. Kromě kurzů s možností mezinárodně
uznávané zkoušky z německého jazyka se
tu koná promítání filmů a další akce. Půjčit si tu můžete hry, DVD nebo německou
literaturu.
Lucie Chytilová

Móda & beauty
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Sion
na vlastní kůži
Úterý, osm hodin ráno. Přicházím k Základní škole Sion v Mandysově ulici a přede mnou ještě dobíhá několik školáčků,
které přivezli rodiče na poslední chvíli. Vcházím do dveří a slyším kytarovou melodii a veselý zpěv. Některé děti hlasitě
vykřikují slova písně o severských zemích. Na prvním stupni ZŠ Sion právě startuje společné ráno dětí ze všech čtyř
tříd. Nálada je uvolněná a já už tuším, že budu odcházet s nevšedním zážitkem.

stupně své učitele oslovují „této“ a „strejdo“. A oni jsou pro své kantory na oplátku
„námořníci“. To pochopím vzápětí, kdy mi
jedna z učitelek vysvětluje, že celý školní
rok je vlastně takovou virtuální námořnickou plavbou, během které se děti přirozenou cestou dozvídají informace o zemích,
které navštěvují.
„Na severu leží… Norsko, Švédsko Finsko,
Dánsko,“ zpívají právě námořníci v jedné
z veselých písniček. Pak už ale společné
ráno končí a děti odcházejí do svých tříd.
Na svých místech ovšem sedí jen několik
minut. Čeká je totiž plnění úkolů na stanovištích. Od učitelů dostávají zadání, na
jehož vypracování mají čas až do oběda.
Jsou tu úkoly napříč celou škálou předmě-

Zatímco sleduju rozesmáté děti a usmívající se učitele na koberci školní třídy, vracím se ve vzpomínkách do vlastních dětských let. Vybavuji si ranní pocity, nervozitu
a stres z toho, že neobstojím. Tyhle děti
určitě z domu odcházejí mnohem raději,
než já kdysi, říkám si.
Po společném zpívání přináší jeden z učitelů do třídy staré dřevěné lyže z dob dávno
minulých. Následuje krátká scénka kantorů
diskutujících nad vývojem lyží v uplynulých desetiletích. Děti se zapojují do debaty
s učiteli o tom, jaký je rozdíl mezi dřevěnou hůlkou a tou z uhlíkových vláken či
řemínkovým vázáním a moderním vypínacím. S údivem si všímám, jak děti prvního
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tů, od matematiky přes angličtinu a český jazyk po zeměpis. Některé úlohy plní
samostatně, některé na počítačích, jiné
budou řešit ve dvojicích nebo skupinkách.
Každé dítě se samo rozhodne, kterým
úkolem začne a kterým skončí. „Tím se učí
umět si rozvrhnout čas, organizovat si práci,“ vysvětluje mi vedoucí učitelka pro první stupeň Daniela Truhlářová a pokračuje:
„Systémem výuky jsme se inspirovali před
lety v Holandsku. Následně jsme ho upravili
do našich podmínek. Výhodou je, že učitelé
mohou se žáky pracovat individuálně a připravovat jim zadání na míru“.
Zajímá mě, jakým způsobem probíhá hodnocení. Všimla jsem si, že pokud si děti
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nevědí rady, ptají se nejprve spolužáků, až
potom následuje dotaz na kantora. Takový postup jim učitelé také doporučují, učí
školáky vzájemně spolupracovat. Na tiskopisech s úlohami vidím kolonku „Sebehodnocení“. Děti si tu zaškrtávají, který úkol
je bavil a který byl naopak nejtěžší. Učitelé pak následně dětem přidělují za řešení
úloh body a hodnotí je slovně.
Na lavicích leží velké dřevěné kostky. Vypadají jako ty, se kterými se hraje Člověče,
nezlob se, místo puntíků jsou tu však různé
symboly. Říká se jim komunikační kostky
a dítě nastavením odpovídajícího symbolu
dává svému okolí na vědomí, že nechce být
rušeno, nebo naopak je připravené radit
ostatním, či očekává radu od učitelů, kteří
jsou v každé třídě ve dvojici.
Různé tempo dětí dorovnávají nepovinné
úkoly pro ty rychlejší. V jídelně mezitím
začíná bonusová hodina pro ty nejtalentovanější matematiky, já však raději nakouknu znovu k prvňáčkům. Mají hudební
výchovu. Učitelka střídá pohybové hry
s hraním na kytaru a projekcí na plátno.
Malí námořníci pak zkouší do sešitu složit
a nalepit Beethovenův portrét a k tomu už
poslouchají první tóny Osudové, aniž by si
uvědomovali, že se učí. A tak by to vlastně
mělo být, říkám si, když odcházím. Protože
nejlépe si pamatujeme to, co jsme zažili.

Základní škola Sion
J. A. Komenského
1. - 4. třída sídlí v samostatném
pavilonu budovy ZŠ Mandysova
5. - 9. třída sídlí ve školní budově
Centra Sion v ul. Kleinerových
děti se při výuce učí spolupracovat,
umět se ptát, organizovat si čas
každý den začínají pohodovým
společným ránem s písničkami
a zajímavými tématy
nejbližší den otevřených dveří je
14. března, ovšem přijít se do školy
podívat je možné kdykoli a rodiče
to běžně využívají
zápis do 1. třídy: 12. a 13. dubna 2019
do všech tříd ZŠ Sion mohou noví
žáci přicházet kdykoliv v průběhu
školního roku, vždy po zkušebním
týdnu, kdy se škola a rodiče
dohodnou, zda je přestup možný
provozovatelem školy je Centrum
Sion, k němuž patří také Mateřská
škola Sion, Střední škola Sion High
School, DDM Nová generace a
florbalový klub Hradečtí lvi
více informací na www.sion.cz

Lucie Chytilová
foto: Ondřej Šlambora
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nF AquApuRA:

Na zdraví!
Víno je prý dobré na srdce, pivo na žaludek a panáček na nervy. Jestli si podobnou větu opakujete jako otčenáš a bez
kapky něčeho ostřejšího nevlezete na palubu letadla, čtěte pozorně. To abyste si z letošní dovolené nepřivezli kromě
hromady zážitků i jeden hodně nevyžádaný suvenýr – hlubokou žilní trombózu.

doc. MUDr.
Petr Dulíček, Ph.D.
garant NF Aquapura

Celý rok se těšíte na vytouženou dovolenou, nasednete do letadla a s ne úplně příjemnou vidinou mnohahodinového letu si
radši dáte „na kuráž“… Ačkoli tušíte, že by
se to nemělo. Nebo je to jinak?

stRAšák Alkohol
Začíná to nenápadně. Pnutí v noze, bolest,
někdy i otok. Žilní trombóza vás přepadne, ani nemrknete. Rizikových faktorů je
přitom několik – dlouhé sezení, obezita,

na to, abychom mohli říct, zda je konzumace alkoholu v jakékoli míře rizikem pro žilní
trombózu,“ říká odborný garant Nadačního
fondu Aquapura a přední český hematolog
z hradecké fakultní nemocnice doc. MUDr.
Petr Dulíček, Ph.D. s tím, že pokud svou
konzumaci dokážete držet ve střední míře,
nemusíte se bát.

Bez MíRy Ani Ránu
Panicky přepočítáváte střední míru na
skleničky vína a půllitry piva? Nebojte,
nenecháme vás v tom. Střední míra požívání se rovná zhruba 30-40 gramům alkoholu
denně, což přibližně odpovídá čtyřem deci
vína, půldruhé dvanáctce nebo půl druhému
panáku. „Což je z mé zkušenosti průměrný

s léky je to jinAk
O poznání hůře jsou na tom s alkoholem
tací, kteří už trombózu někdy prodělali
a musí dlouhodobě užívat léky na ředění
krve. Čím víc si totiž „dopřejí“, o to víc riskují. „Těmto pacientům pochopitelně nedoporučujeme pít alkohol vůbec, a když už
tak skutečně na spodní hranici oné střední
míry. Naštěstí to ve většině případů dodržují. Když už jednou trombózu proděláte,
nechcete ji za žádnou cenu prožít znovu,“
potvrzuje lékař.
Michaela Zumrová

Nadační fond Aquapura

vysoký věk, onkologická diagnóza, užívání hormonální antikoncepce, dědičnost.
Ale jak je to s tolik omílaným strašákem
alkoholem? Zvyšuje popíjení v kombinaci
s dlouhým sezením v letadle riziko tromboembolie? „Pozitivní vliv malého množství
vína jako prevence infarktu myokardu nebo
arteriální trombózy je v medicíně znám.
V podstatě ale nemáme žádná solidní data
42

denní příjem většiny populace. Množství,
které pacient přizná lékaři, musíte vynásobit dvěma, abyste se přiblížili realitě. Není
ale důkazu,“ podotýká s úsměvem zkušený
lékař s víc jak 30letou praxí. Když se navíc
během letu čas od času protáhnete, projdete uličkou a poctivě budete upíjet také
čistou vodu bez bublinek, snížíte riziko na
minimum. A ještě ulevíte vlastní psychice.

Nadační fond AQUAPURA manželů
Pavla a Moniky Staňkových se jako
jediný v České republice zaměřuje
na zvýšení kvality péče poskytované
pacientům s tromboebolickou nemocí.
Dovybavuje především hematologická
oddělení nemocnic lékařskými přístroji a speciálníni laboratorními sety,
které usnadňují monitorování krve
pacientů na antikoagulační terapii.
Pomáhat prostřednictvím Nadačního
fondu AQUAPURA můžete i vy zasláním finančního příspěvku na bankovní
účet nadačního fondu
s číslem: 246 101 055/0300.
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pRospánek:

Česká kvalita
i do vaší postele
Že jsou Češi šikovní a zruční, to je známá věc. Jak jinak by také vzniklo úsloví „zlaté české ručičky“? A potvrzují to napříč
mnoha obory, například i při výrobě roštů do postele. Skvělým příkladem jsou české postelové rošty Ahorn, které najdete
v prodejnách ProSpánek. Poradíme vám, na co si při výběru roštu dát pozor a jaké jsou vůbec možnosti výběru.

neRozluČná dvojkA
Pro vaše zdravá záda je zásadní soulad
mezi matrací a roštem. Tito dva nejlepší „kamarádi“ jsou jeden bez druhého jen
z poloviny tak funkční, než mohou být spolu. Nejčastější chybou při výběru matrace
a roštu bývá, že jsou nekompatibilní, každý má totiž jiné funkce. Hluboký a kvalitní
spánek vám zajistí jen správný výběr obou
těchto komponentů. Matraci rozhodně
doporučujeme osobně vyzkoušet. Vybírat ji
pouze podle popisu a obrázku na internetu
se nevyplácí. Už proto, že každý jsme jiný
a potřebujeme tedy i jinou matraci. Druhů a
provedení existuje nespočet – z paměťové
pěny, pružinové nebo ty ze studené pěny,
dále také se zónováním, tuhé nebo naopak
měkčí a mnohé další.
S výběrem roštu vám nejlépe poradí odborníci v prodejnách ProSpánek, kteří přesně
vyberou tu správnou nerozlučnou „dvojku“
právě pro vás. „Vhodně zvolený rošt umožňuje matraci volně dýchat a díky tomu se
z ní odpařuje vlhkost, která se přirozeně
v matraci hromadí během noci,“ dodává
spánkový specialista Ondřej Bacík ze společnosti ProSpánek.

kteRý je ten pRAvý
pRo vás?
I v postelových roštech najdete spoustu
rozdílů. Jsou tu naprosté klasiky, které jsou
odolné, praktické a vhodné pro běžné spaní. Dále tu máme rošty, které vám nesmírně
pomohou s relaxací během noci. Jak to celé
funguje? Rošt rovnoměrně rozloží váhu
vašeho těla po celé ploše matrace, takže
dochází k většímu uvolnění kloubů i páteře. Navíc si také můžete pomocí posuvných
objímek nastavit potřebnou tuhost podbedry pro ještě větší pohodlí.
Máte rádi ty klidné večery, kdy si s knížkou v ruce a zachumlaní pod dekou přečtete další příběhy svých oblíbených hrdinů?
Pro vás budou vhodné rošty, které si snadno nastavíte do komfortní polohy k dokonalému pohodlí. Vybírat můžete z ručně
polohovatelných roštů, ale také se můžete
nechat doslova dovézt na posteli až k vaše-

mu nočnímu stolku. Motorové rošty nabízejí až 16 pohodlných variant poloh. Umožňují
totiž nastavení mnoha úhlů hlavové, zádové, stehenní a lýtkové části. Svou oblíbenou
variantu si navíc nemusíte ani pamatovat.
Do paměti ovladače si ji můžete jednoduše
uložit a pak stačí už jen stisknout tlačítko
a nechat se uložit do své oblíbené polohy
bez námahy.
Ještě váháte, zda si takový luxus s rošty Ahorn dopřát? Nezapomeňte, že tohle
dokonalé pohodlí se navíc promítne i do
vašeho zdraví. Nejen, že prospěje vaší páteři, ale každý váš den po noci, kdy jste mohli
pohodlně odpočívat a hluboce relaxovat,
bude zkrátka lepší.
Prvním krokem je najít si nejbližší prodejnu
ProSpánek a vstoupit tak do světa klidných
nocí a krásných rán.
Daniela Adamová
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Firma
na prvním místě
Historicky první soutěž o nejlepší účetní firmu roku v České republice vyhrál královéhradecký CESORG. Když si pro ocenění šla uličkou slávy v pražském hotelu International překvapená se svým kolegou, cítila euforii, dojetí a satisfakci za
28 let tvrdé dřiny. Radost ze zasloužené ceny nevyprchala ještě ani po několika týdnech. A tak jsme si v této báječné
náladě povídali o tvrdých začátcích, bednách šampaňského, rodičích baťovcích a systému americké letadlové lodi.
Divíte se, jak to všechno souvisí s účetní firmou?

mické, daňových a účetních poradců, Svazu účetních ČR a Komory certifikovaných
účetních. Cena pro nás je obrovská radost
a zadostiučinění za dlouhé roky tvrdé práce. Byl to navíc první ročník soutěže, která
může pomoci odlišit kvalitní firmy od těch,
které to dělají takzvaně na žehlicím prkně.
Komora certifikovaných účetních nás členstvím zavazuje k neustálému odbornému
vzdělávání a školení. Bohužel se nám stále
ještě ozývají klienti, které dostala do problémů nekvalifikovaná účetní firma. Zpětně
je už ale těžké něco zachraňovat.

V čem jste lepší než ostatní?

Je vidět, že máte stále obrovskou
radost z vítězství. Jak jste prožívala
okamžik ocenění?

ně jsme to pak oslavili dva dny potom na
firemním večírku.

Když přišlo pozvání na vyhlášení výsledků soutěže v hotelu International v Praze,
zkoušela jsem zjistit, jak jsme se umístili. Nikdo mi ale nechtěl nic říct. Když pak
vyhlásili třetí a druhou nejlepší firmu, tajil
se mi dech. A v té chvíli, kdy vyhlásili nás,
jako účetní firmu roku, měla jsem obrovskou radost. S rukama nad hlavou jsem si
šla pro cenu. V té euforii jsem s mikrofonem v ruce poděkovala nejdříve mému
kolegovi Aloisovi Tuháčkovi a pak všem
lidem, které jsme na naší cestě potkali a kteří nám pomohli, protože jsme měli
štěstí a potkávali jsme dobré lidi. Máme
také velké štěstí na zaměstnance. Společ-

Co jste museli pro soutěž splnit? Jak
probíhalo vyhodnocování?
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Poté, co jsme se přihlásili, jsme si mysleli,
že se nic neděje. Ale ono se dělo, jak jsem
se později dozvěděla. Aniž jsme to věděli,
komise prověřovala úplně všechno, počínaje naším chováním vůči státní správě přes
naši platební morálku, i to, co, jak a kde
vykazujeme a prezentujeme, například na
našich webových stránkách www.cesorg.cz,
ale i naše výsledky. A v neposlední řadě
si prověřovali reference našich klientů.
Nikde nám nenašli černý puntík a to jsem
moc ráda, protože odborná komise byla
složená ze zástupců Vysoké školy ekono-

Jsme důslední. Když někomu něco slíbíme,
tak to uděláme a uděláme to dobře. Firmu
máme rozdělenou do sekcí. Vedoucí jednotlivých sekcí si důsledně hlídají, aby byla
práce odvedena precizně, protože víme,
jak hrozné jsou pak důsledky při finančních kontrolách. To může být pro podnikatele až likvidační a často je. A tím, že si
umíme domyslet důsledky naší práce, známe tu problematiku, tak přeci nemůžeme
někomu uškodit. Je to i o dalším servisu,
intenzivně školíme naše zaměstnance jednak interně na tzv. metodických dnech
a také externě. Využíváme plně internetové
vzdělávání v účetnictví a daních. Vydáváme vysoké částky na kvalitní školení, které
hlavně zastřešuje Komora certifikovaných
účetních a Svaz účetních. Pro naše klienty vydáváme newslettery, připravujeme je
na to, co se chystá. Vzájemná spolupráce je
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velmi důležitá. Poskytujeme také ekonomický servis českým firmám, které působí i na
Slovensku. Z jejich popudu jsme před šesti
lety otevřeli na Slovensku naši pobočku.
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rodiče u Bati pracovali. Když táta nastoupil,
navlékal tkaničky do hotových bot na pásu.
Ze začátku měl velké problémy, vedoucí
byl nespokojen, že nestíhá. A nakonec se
vypracoval a dělal vedoucího mzdových

Umím si ale představit, že podnikatelé občas chtějí něco risknout, tlačí
vás do nějakých účetních kliček…
Stalo se, že mi klient řekne – paní inženýrko, když mi tohle nedáte do daní, tak já
odejdu. Jenže my nemůžeme zaúčtovat
například kabelku koupenou v Pařížské
za desítky tisíc do účetnictví. Taky z toho
důvodu někteří klienti odešli. Jsou ale firmy, které takový doklad zaúčtují. Jenže to
je velice nebezpečné - kontroly z finančního úřadu jsou důsledné. Dnes je možnost
si všechno najít a daňová správa je zrovna
tak školená jako my, certifikovaní účetní.
Daně se státu platit musí, abychom mohli
jezdit po pěkných dálnicích, aby byla pro
děti místa ve školkách.

Ještě něčím vás Baťův způsob řízení
inspiroval?

Zdenka Bekrová

Dokáží vaši klienti tuto důslednost
v dodržování zákonů zpětně ocenit?
Stalo se nám, že nám klient dovezl bednu
šampaňského za to, že jsme nezaúčtovali
něco, co po nás chtěl. Argumentoval tenkrát tím, že účetní jeho kamaráda to udělala. Na to jsem odpověděla, že ta paní by
u nás nemohla ani uklízet dvůr. Stála jsem
si za svým, ale nabídla mu, že může odejít.
Zůstal. A když pak po čase přijel s tím šampaňským, divila jsem se. Řekl, že nám jde
poděkovat, protože jeho kamarád dostal po
finanční kontrole velmi vysokou pokutu.

Jaké byly vaše začátky?
Firmu jsme založili okamžitě po revoluci.
Na soud jsme tenkrát jeli starou dvanáctsettrojkou, která neměla ani dveře. Odešli
jsme ze státních podniků, kde ke mně celé
roky měli stále stejné výhrady: „není politicky organizovaná“. Proto jakmile se naskytla možnost začít podnikat, s kolegou
jsme neváhali. Název naší firmy CESORG
je zkratkou – Československá organizační. Začátky byly těžké. Když jsme koupili
objekt, ve kterém dodnes sídlíme, byla to
ruina. Ale my jsme se od začátku snažili
dělat všechno pro firmu a pro lidi. Někteří podnikatelé, kteří začínali s námi, měli
mercedesy, sporťáky, mobilní telefony, které my jsme ještě tenkrát neměli, jenže dnes
mnozí z nich už, na rozdíl od nás, nepodnikají. Naše filozofie je investovat do lidí, do
techniky a mít správně nastavené priority.

aplikovali do naší firmy. Máme podnikatelskou sekci, neziskovou, bytovou a mzdovou
a v každé z nich šikovné lidi, kteří se na svůj
obor specializují. Otec nám také pomohl
při nastavení systému odměňování, který
je v naší firmě praktikován dodnes.

„Kdo se diví, je starý. Proto my se
ničemu nedivíme.“

účtáren. Tenkrát se dělaly týdenní výplaty pro 3 000 lidí. Ručně a v návaznosti na
výkon. To znamená, že když zaměstnankyně neudělala plánovaný výkon, byla ji
v návaznosti na to procentuálně sražena
mzda. Vše se počítalo ručně a muselo být
zpracováno v termínu. U Bati byl už tehdy
systém sekcí a sekčních šéfů. Stejně jako
za prezidenta Masaryka na ministerstvech.
Myslím, že to je dobrý model, proto jsme ho

Jsme velice nároční na lidi. A oni to vědí a
my dokážeme jejich práci ocenit. Tahle outsourcingová služba je zkrátka velmi náročná práce. Na druhou stranu naše zaměstnance jejich práce baví a vědí, že se u nás
mohou mnoho naučit a profesně růst. Měli
jsme štěstí, že nám je poslal nějaký anděl.
Jsou tu lidi i přes 20, 25 let, někteří s námi
začínali, v devadesátých letech k nám přišli ze státních podniků, od nás pak odešli
do důchodu, ale vydrželi s námi opravdu ty
nejtěžší chvíle. Velmi nám pomohla i certifikace ISO. Dala firmě řád. Jsou tu jasná
pravidla pro celé fungování firmy od přijímacího řízení, přes pracovní náplně až
po výstupy naší práce. Tento řád platí na
všech našich pracovištích včetně středisek
v Pardubicích a Ústí nad Orlicí a organizační složky na Slovensku. Kolega s nadsázkou
říká, že je to systém americké letadlové
lodi. Ale ve firmě musí být řád, když chcete
něčeho dosáhnout.

A jaké jsou plány Cesorgu do budoucna?
Připravujeme se na změnu technologie ve
zpracování dat. Je to revoluce v účetnictví,
na které jsme začali pracovat společně s IT
firmou.
Lucie Chytilová

Kde čerpáte inspiraci k tomu „mít
správně nastavené priority“?
Já jsem vyrostla v baťovské rodině. Oba moji
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Kachličky,
kam se podíváš
Vstřícní domorodci, božské koláčky, staré žluté tramvaje i romanticky oprýskané fasády. A především všudypřítomné
kachličky. To vše charakterizuje Lisabon. V hlavním městě Portugalska se navíc najíte i ubytujete za příjemné
ceny. Podtrženo, sečteno, zdá se být naprosto logické, že právě Lisabon se při udílení World Travel Awards, tedy
cestovatelských Oscarů, stal nejlepší městskou evropskou destinací uplynulého roku. Pojďme se podívat na další
důvody, proč vyrazit právě sem.

Malý bratříček velkého Španělska… tak
nějak turisté celá desetiletí nahlíželi na
Portugalsko, které ukrajuje svému hrdému sousedovi nejzápadnější část Pyrenejského poloostrova. Tato malá země
se ale již podruhé za sebou stala nejlepší
cestovatelskou lokalitou Evropy a v již
zmiňované soutěži získala letos dokonce
přes 20 cen. Turisty sem lákají nádherné pláže, obří vlny Atlantického oceánu,
exotické ostrovy i romantická zákoutí
měst a historické památky. A zapomenout
nesmíme ani na proslulé portské víno.
Tentokrát se ale zaměříme především na
hlavní město.

snídAně v BistRu
Nic proti hotelovým snídaním. Ale – ruku
na srdce, když ráno protřete oči a dorazíte ke stolu, nejspíš chvíli vzpomínáte, zda
se právě nacházíte ve v Římě či Bruselu.
Proto doporučujeme vyrazit do ulic! Přesněji do jedné z malých, útulných kaváren
v centru Lisabonu. Právě tady totiž tepe
srdce Portugalska. A až ochutnáte všudypřítomné žloutkové koláčky Pastéis de
nata, na chvíli si pomyslíte, že jste v nebi.
Tato lahůdka z listového těsta s bohatou
náplní sypaná skořicí je nejlepší právě
vytažená z trouby. Zkusit můžete i další
varianty, například s mandličkami, citrónovou či karamelovou příchutí. A pak nejspíš dostanete nápad podívat se přímo do
místa jejich vzniku.
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BeléM – ČtvRť
MoŘeplAvců
Ještě než se postavíte do fronty před modrobílou kavárnu Pastéis de Belém, porozhlédněte se trochu po okolí. Přestože se
nacházíte přibližně šest kilometrů od
centra Lisabonu, je čtvrť Belém nazývána srdcem hlavního města Portugalska.
Každopádně se řadí mezi nejkrásnější
předměstí velkých měst, což oceňují především turisté. Pravděpodobně tu
strávíte minimálně půl dne. Obdivovat
můžete monumentální klášter sv. Jeronýma, který byl postaven na začátku
16. století, když se Vasco da Gama vrátil
z úspěšné plavby do Indie. Tyto obchodní cesty přinesly Portugalcům věhlas
a bohatství a na počest mořeplavců se
původní rybářská vesnička proměnila
v okázalou čtvrť. Od kláštera si to namiřte přímo k řece. Ta se jen o pár set metrů
dál vlévá do Atlantického oceánu. Najdete

Cestování

tu velkolepý památník mořeplavců a jen
pár minut pěší chůze podél řeky pak další ikonickou stavbu – překrásnou strážní věž Torre de Belém. Pokud vystojíte
frontu před bránou, budete si moci prohlédnout i její interiér a užít si výhled do
všech světových stran.

výtAheM i tRAMvAjí
po sedMi kopcích
Ne za devatero horami, ale na sedmi kopcích stojí Lisabon. Pokud se vydáte na
procházku městem, poznáte to na vlastní
nohy. Jestliže ale nejste zrovna příznivci vysokohorské turistiky, můžete si to
usnadnit. Místním unikátem je Elevador
de Santa Justa – pouliční výtah, který vám
pomůže překlenout 45metrový výškový
rozdíl mezi dvěma čtvrtěmi. Byl vybudován v roce 1902 a je krásnou technickou
památkou, která vám navíc ze své střechy
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nabídne kouzelný výhled na celé město.
K jízdě výtahem můžete využít celodenní
jízdné na MHD, které si určitě zakupte kvůli jízdě metrem a hlavně legendární žlutou
tramvají. Ta objíždí celé historické centrum
a její hrkavá jízda má své kouzlo. Svést se
můžete třeba k okouzlující vyhlídce u hradu nebo do jednoho z Fado klubů. Ačkoliv ty
nejvyhlášenější podniky si svůj večerní program nechají pěkně zaplatit, nebo vás na něj
nepustí bez nákladné večeře – stojí to ale
za to. Právě tady na vás totiž dýchne pravá portugalská atmosféra. Tesklivé melodie
fado pěvců vám připomenou o něco vášnivější španělské flamenco. A co víc – můžete
se tu potkat se samotnou Madonnou, která
v Lisabonu bydlí a zdejší podniky dle místních ráda navštěvuje.

Cestování

zahrádkám historické části města působí
moderní čtvrť Parque das Naçoes neboli
Park národů, která byla od základů přestavěna pro světovou přehlídku EXPO 1998.
Mezi ocelovo-skleněnými budovami vás
upoutá futuristická stavba největšího oceanária Evropy. Její koncepci oceníte zejména
uvnitř, až budete s úžasem obcházet obří
nádrž s ukázkou oceánského světa. Obdivovat tu můžete majestátní žraloky, ryby
všech velikostí a barev, kraby či rejnoky.
Mimoto projdete místností s antarktickým
podnebím a tučňáky nebo se pobavíte při
pozorování vydřích hrátek. Až zase vyjdete
na sluneční světlo, můžete z pobřežní promenády obhlédnout nejdelší most Evropy,
taktéž vybudovaný u příležitosti Expa. Jeho
17kilometrová konstrukce se klene nad
širokým zálivem řeky Tejo.

po dně oceánu i
nejdelšíM Mostě evRopy

kAchliČkové kRálovství

Jako protiklad k úzkým křivolakým uličkám,
historickým domům a malebným před-

Nic necharakterizuje Lisabon tak jako porcelánové kachle. Domy jsou jimi obložené
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zvenčí i zevnitř, najdete je v metru i v kostelích. Některé tvoří monumentální obrazy, jiné vás zaujmou arabskými motivy, od
těch nejjednodušších až po složité. Stejné
na dvou různých místech ale budete hledat
těžko. Majitelé domů jako by se předháněli, čí výzdoba bude nápaditější. Dekorativní
funkce není jediná. Pomáhají udržovat příjemné klima v budovách, jsou omyvatelné
a vydrží věčnost.

jaro 2019

výlety nA venkov
Přestože Lisabon vám nabídne program i na
několikadenní pobyt, neváhejte se nechat
zlákat malebným okolím. Ráno vyrazíte a
večer už můžete opět sedět v jedné z hospůdek v centru hlavního města. Jen hodinu jízdy vlakem z Lisabonu leží město jako
z pohádky – historická Sintra. Barevné
paláce, zdobné věžičky, překrásné zahrady,
mystické studny a květinové parky. Pokud
máte na výběr, volte však k návštěvě Sin-
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try spíše všední dny. Tato kolekce památek
UNESCO je především o víkendu středobodem zájmu turistů. Možná patříte mezi ty,
které právě z těchto důvodů více než architektura lákají přírodní krásy. V tom případě,
nasedněte v Lisabonu na vlak a vydejte se
směrem na západ. Přesněji – co nejvíce na
západ to jde. Mys Cabo de Roca je nejzápadnějším bodem celé Evropy. Šedesátimetrový útes vám poskytne úchvatné výhledy na
nekonečný oceán. Na vysokém kamenném
obelisku tu stojí, že jste na místě, „kde země

končí a moře začíná“. Romantickou náladu
vašim fotografiím dodá historický červenobílý maják. Zbývá dodat poslední informaci. Tak silný vítr jste možná ještě nezažili.
Omotejte si hlavu šátkem a ten pořádně
zavažte. Chyťte se za ruce a nepouštějte,
obzvlášť, jste-li lehčí tělesné hmotnosti.
Mohlo by vás to totiž odfouknout.
Lucie Chytilová
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Na střeše republiky
Hradečák Jaroslav Klinský má zálibu ve výškách. Když zrovna neportrétuje své město z balónu, táhne ho to jinam... třeba
do hor. Tak vznikal i jeho kalendář na letošní rok, ve kterém vystoupal tak vysoko, jak jen to u nás jde. Až do nejvyšších
partií Krkonoš. O své pohledy ze střechy České republiky se nyní exkluzivně dělí se čtenáři Quartieru.

Cestou na Sněžku od Horní Malé Úpy
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Labe ke konci Labského dolu

Vodopád Pančavy - ráno při svítání
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Pančava za ranního svítání

Kozí hřbety

inzerce

Sportovní elektrokola
Kvalita a spolehlivost z Rakouska.

KTM TROJAN - Brněnská 183, 500 08 Hradec Králové, mobil: +420 605 250 035

www.elektrokola.ktm-trojan.cz
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Ať se hory zelenají
Znáte to. Když máte rádi hory, poznávání, pěší túry, jste po zimě celí vyprahlí. Dychtíte ne po letním parnu, kdy člověk
stěží vydrží ležet u vody, ale po jaru. Po dubnu, nebo aspoň po teplejším březnu, kdy oprášíte pohorky a vyrazíte ven.
My ve východních Čechách jsme obdařeni hned trojnásobně – Orlickými horami, Krkonošemi a Železnými horami.
Abychom to nepřepískli hned v začátku, nejvyšší polohy zatím spíš vynecháme. I tak je co poznávat.

Rampuše

oRlické záhoŘí
Na dohled od hranice s Polskem tu kdysi leželo šest vesnic: Trčkov, Bedřichovka,
Černá voda, Zelenka, Jadrné a Kunštát. Až
ve dvacátém století se spojily v jednu –
Orlické Záhoří. Vysoko nad vesnicí na vás
čeká nejvýše položená kaple Orlických
hor – Kunštátská kaple Navštívení Panny
Marie. Zhluboka se nadechněte a vyšlápněte k ní, stojí to za to. Barokní stavba vás
ohromí svou prostou působivostí, s níž
tu už od roku 1760 vítá příchozí. Původně
vyrostla pro zdejší dřevařské dělníky, kteří
sem přišli za prací z Tyrol. Nedaleko narazíte na linii lehkého a těžkého opevnění
s pěchotními sruby, budovanou v před-

Zvičina
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Orlické Záhoří

večer druhé světové války. Orlické Záhoří
stojí za poznání samo o sobě, ale můžete
se odtud vydat i dál. Třeba podél Divoké
Orlice, která lemuje česko-polskou hranici.
Anebo dál, do Neratova, jehož kostel doslova povstal z popela.

RAMpuše
Asi deset kilometrů od Rychnova nad
Kněžnou se mezi kopci choulí vesnička
malá jako dlaň. Pokud je vám její zvukomalebné jméno povědomé, není to náhoda. Patrně jste zavadili o Poláčkovo Bylo
nás pět, kde malý Péťa Bajza zápolil se
služtičkou Kristýnou, které říkal Ram-

Veselý Kopec

pepurdo rampepurďácká – právě proto,
že byla z Rampuše. Stejně jako ostatní
postavy z románu, také Rampepurda měla
svůj skutečný předobraz. Byla to Elizabeth
Dušánek z Rampuše. A její literární sláva
je dnes tak velká, že má v Rampuši nad
rybníčkem sochu. Pokud se do Rampuše
vypravíte, určitě se u ní na chvíli zastavte, než budete pokračovat ve své zdejší
cestě. Obdivovat tu můžete roubené chalupy i přírodu, která svým klidem a pohodou vybízí k poznávání v pomalém tempu. Ostatně – proč odtud spěchat, když
tu najdete široko daleko vyhlášenou eko
farmu rodiny Sokolových. Jejich mléčné
výrobky, maso i pečivo znají nejméně ve
dvou krajích.

jaro 2019
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zviČinA
V Podkrkonoší najdete spoustu kopců, ale
jen na jeden z nich vyšláplo tolik slavných
jmen české literatury: Karel Jaromír Erben, Karel Václav Rais, Jaroslav Vrchlický, Václav Štech, Ignát Herrmann,… Na
svých toulkách sem došel i Karel Hynek
Mácha. Nejvyšší vrchol Podkrkonoší
dosahuje celých 671 metrů nad mořem.
Jeho vrch zdobí kostelík sv. Jana Nepomuckého z roku 1711 a turistická Raisova
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chata, jejíž základy sahají až do roku 1891.
Na první pohled vás zaujme otáčivá prosklená kupole z roku 1925, která vznikla
pro pozorování nejen okolí, ale i hvězd.
Byl tu dokonce astronomický dalekohled
se stonásobným zvětšením. Když zdoláte
Zvičinu, rozhlédněte se. Není to totiž jen
tak nějaká vyhlídka, která se vám právě
naskýtá. Říká se, že odtud přehlédnete
třetinu Čech! Abyste mohli ocenit vše, co
zdejší výhled nabízí, vydejte se po stezce
Zvičinské vyhlídky.

peckA
Na západě Podkrkonoší najdeme romantický kout, kterému dominuje hrad Pecka,
tyčící se nad stejnojmenným městečkem.
Hrad tu stojí už od 13. století, ale dnešní
doby se nedočkal v plné síle a kráse. Přístupné jsou však dva okruhy ve zrekonstruovaném paláci, kde nahlédnete i do
pracovny nejslavnějšího hradního pána
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Že
je Pecka hrad se vším všudy, dokládá i to,

Pecka
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že ve sklepě najdete nefalšovanou mučírnu. Až se z ní dostanete zpátky na denní
světlo, možná budete vděčně utíkat dolů
do města. I tady je co objevovat, výstavní náměstí a kostel svatého Bartoloměje připomínají slavná léta města Pecky.
Poznávání na vás však čeká na celém
Peckovsku. Vyražte po stopách lidového stavitelství zdejšího kraje, poznejte
tajemství kamenných křížů a soch světců
v krajině, které jsou němou připomínkou
obětí válek.
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seČ
Co na jaře u přehrady? Na koupání to ještě
není, o opalování ani nemluvě. Ale! Sečskou přehradu najdete uprostřed kouzelné přírody Železných hor, která se s jarem
probouzí do krásy, a tak je tu co obdivovat už teď, kdy je koupání stále ještě výsadou otužilců. Už jen samotná přehrada,
zadržující 22 milionů kubíků vody, je hodna
vaší pozornosti. Věřte nebo ne, tahle technická památka slaví letos plných 85 let od
Seč

svého vzniku. Hráz je vetknutá mezi skály, na kterých odpočívají v polozapomnění
zříceniny hradů Oheb a Vildštejn. Určitě
vám na dohled od zříceniny Ohebu neunikne ostrov, a proto vězte, že je to jeden
z největších izolovaných ostrovů u nás. Už
od čtyřicátých let minulého století byl místem konání legendárních skautských táborů. Nedaleká obec Seč je zase výchozím
bodem pro vlastivědnou stezku
krajem
Železných hor vedoucí ze Seče do Ronova
nad Doubravou.

hlinsko
Říkáte si – Hlinsko, jaképak to jsou hory!
A máte pravdu, nejsou. Těm Železným jsme
se ale nevzdálili ani na dohled, a tak stojí za to zastavit se v koutě, kam se minulé
generace zapsaly krasopisem roubených
chalup. S jejich objevováním nelze začít
jinde, než v nejkrásnější hlinecké čtvrti,
zvané Betlém. Na břehu Chrudimky si ji od
poloviny 18. století stavěli drobní řemeslníci, jejichž život ve zdejších chaloupkách
měl většinou daleko k dnešní idyle. Z Hlinska vaše kroky nemůžou vést jinam, než
konečně na kopec – a rovnou na Veselý
Kopec, který se oficiálně jmenuje Soubor
lidových staveb Vysočina. I když to vypadá, jako by se tu čas zastavil nejpozději
před sto lety, téměř všechna stavení sem
byla přenesena teprve během posledních
čtyřiceti let. Zdejšímu muzeu v přírodě to
však ale vůbec neubírá na jedinečné atmosféře doby, kdy nejlepší televizí byl pohled
z okna a člověk rozhodně netrpěl odloučením od přírody.
Emil Stelinger
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Assenza –
slunci vstříc
Když během ledna pokrýval hradecké ulice sníh, majitelé kavárny Assenza v centru města už svým velkým oknem viděli
jaro. Touha přivést do restaurace více italského slunce, které je v názvu, inspirovala ke stavebním úpravám. Hosty ale
kromě kavárny otevřené do ulice čekají také svěží novinky na jídelním lístku.
Koneckonců, co si budeme vyprávět, jídlem to zkrátka začíná i končí. Majitelé
kavárny Assenza, manželé Bodlákovi, to
dobře vědí a to byl také důvod, proč se
nabídka kavárny neomezuje jen na zákusky a dezerty. „Chceme, aby se naši hosté
mohli dobře najíst kdykoliv během dne.
Naší specialitou jsou oblíbené čerstvé těstoviny, které nabízíme nejen v rámci poledního menu, ale kdykoli během všedního dne
i víkendu,“ říká Dorota Bodláková. Mnozí
Hradečáci už si zvykli zajít si do Assenzy na pohodovou snídani tak, jak je tomu
zvykem ve Středomoří. Snídaňové omelety, míchaná vejce či lahodné lívance si tu
ovšem můžete dopřát po celý den.

v naší stálé nabídce tapas,“ dodává majitelka. Další novinkou bude originální omáčka
ali-oli vlastní výroby, která obohatí například toast s parmskou šunkou, omeletu
s uzeným lososem i tapas, kde se bude
podávat ke krůtím prsům a lososu. Vyzkoušet ji můžete s celou rodinou třeba k víkendovému obědu.

Se začínajícím jarem se navíc na jídelním
lístku objevilo hned několik novinek: „Především pro dámy, které si vždy rády objednají něco zajímavějšího, jsme hned do několika jídel zařadili uzeného lososa. Můžete si
ho dát v omeletě, čerstvých špagetách nebo

Začátek dubna a první teplé dny pak přinesou do Assenzy bez nadsázky svěží jarní
vzduch. Prosklenou výlohu kavárny totiž
během zimní rekonstrukce nahradilo velké francouzské okno, které umožní v letní
sezóně propojit restauraci s oblíbenou
zahrádkou. Tím se Assenza opět přiblížila
ke středomořskému způsobu stolování pod širým nebem, které přímo vybízí

k lehčí španělské večeři s lahví dobrého
vína, doplněnou oblíbenými tapas.
Už se vám sbíhají chutě? Pak byste rozhodně měli v Assenze vyzkoušet všechny
novinky, kterými tento sympatický podnik
vítá letošní jaro.
Lucie Chytilová
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Velikonoční hostina
Od Vánoc nám už dostatečně slehlo, půst máme za sebou, masopust ovšem, co se dá dělat, taky, takže co zbývá těm
z nás, kdo na jaru nevyhlížejí jen pastvu pro oči a duši, ale také pro chuťové buňky?
Přece těšit se na velikonoční hostinu! A nebojte. Svátky jara na talíři, to nejsou jen vejce natvrdo.

kopŘivová nádivkA –
„hlAviČkA“
10 den starých rohlíků či 8 žemlí
6 vajec
400 g vařeného uzeného masa
50 g rozpuštěného másla + na vymazání
formy

Troubu předehřejte na 200 °C, horkovzdušnou na 180 °C. Vejce rozklepněte
a oddělte bílky a žloutky. Pečivo nakrájejte
na kostičky a v míse je promíchejte s rozpuštěným máslem, žloutky, kopřivami, solí
a muškátovým oříškem.

sůl na dochucení
špetku muškátového oříšku
2 hrsti sekaných kopřiv
hrst loupaných mandlí
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Uzené deset minut povařte (vývar nevylévejte) a nakrájejte na kostičky. Přidejte
k ostatním surovinám a kostičky pečiva

ještě zvlhčete vývarem. V jiné míse ušlehejte bílky do tuha (když nadzdvihnete metlu,
špičky sněhu se neohýbají) a sníh lehce
vmíchejte do směsi.
Formu důkladně vymažte máslem a navršte
do ní nádivku. Uhlaďte povrch a posypte ho
mandlemi, nakrájenými na nudličky. Pečte
tak půl hodiny, dokud nebude nádivka pevná a zlatavá.
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Roláda z jehněčí kýty
1,5 kg jehněčí kýty bez kosti
3 stroužky česneku
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce másla
400 g čerstvého listového špenátu
20 g sekaných mandlí
3 snítky čerstvého rozmarýnu
sůl, pepř

Maso očistěte a rozřízněte na plát. Česnek
prolisujte, smíchejte se solí, olejem a nakrájeným rozmarýnem. Vetřete do masa ze
všech stran a nechte jej asi 20 minut odpočívat v pokojové teplotě. V pánvi rozpusťte
máslo a vsypte listy špenátu, nechte chvíli
zavadnout. Promíchejte s nasekanými man-

dlemi. Dochuťte solí, pepřem. Plát jehněčí
kýty potřete směsí, zaviňte a svažte provázkem. Vložte do pekáče, podlijte vodou,
zakryjte pokličkou a pečte ve vyhřáté troubě na 180 °C 1,5 hodiny. Potom odkryjte a
za občasného potírání masa výpekem pečte
dozlatova dalších 30–45 minut.

Velikonoční mazanec
400 g polohrubé mouky
20 g droždí
70 g krupicového cukru
1 vanilkový cukr
2 dl mléka
100 g másla
3 žloutky
špetka soli
50 g rozinek
rum na namočení rozinek
vejce na potření
50 g mandlových lupínků
Z mouky, másla, soli, cukru, droždí, mléka,
vanilkového cukru a žloutků vypracujeme
těsto. Vmícháme rozinky namočené v rumu
a necháme hodinu kynout. Potom z těsta
uděláme bochník a dáme ho na vymazaný
plech. Opět necháme vykynout. Povrch
bochníku nakrojíme do kříže, potřeme
vajíčkem, posypeme mandlemi a pečeme
asi 30 minut při teplotě 170 °C.
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Ryzlink v hradeckých
vinotékách
Život je příliš krátký na to, abychom pili špatné víno - to je známá pravda. Kdo si však troufne říct, které víno je opravdu
dobré, když každému z nás chutná něco jiného? Naučit se ve víně hledat jeho přívlastky, umět si vychutnávat všechny
jeho tóny, podtóny a dochutě, to se, ale, můžeme naučit pravidelnými degustacemi. Vinaři bez obalu říkají, že se k vínu
zkrátka musíte propít. I tak je ale nabídka skutečně široká, a tak je dobré si nechat poradit.

Vinotéka u Mazlíka doporučuje

Vinárna Boromeum doporučuje

Ryzlink Rýnský
2017, Víno
hRuška

Ryzlink Rýnský
2016, BáBíček
a VacenoVský

Ryzlink Rýnský
2016 „jindřich iV.“,
kadRnka

Riesling 2015
Voc, VinařstVí
sonBeRk

U tohoto ryzlinku z podhůří
Bílých Karpat oceníte bohatost, plnost, krásnou harmonii
lučních květů a delikátní kyselinku citrusových plodů, která
se zbytkem cukru vytváří nádhernou harmonii chuti. Délka
a síla chuťového projevu je
dána samotnou odrůdou, terroir a výjimečným ročníkem.
Polosuché víno s přívlastkem
pozdní sběr.

Svěží zelenožlutá barva tohoto ryzlinku vás osvěží, intenzívní květinová vůně lipového
květu je doplněna rozkvetlými kosatci. Dlouhou a harmonickou medovou chuť podtrhují sušené meruňky. Tento
lahodný ryzlink s vyváženým
poměrem zbytkového cukru a
kyseliny s příjemnou mineralitou je skvělým společníkem
na celý večer.

Zlatavá barva Jindřicha IV. je
vskutku královská. Ve vůni vás
potěší grepy, zralé meruňky,
květy lípy a rozinky s minerálním závěrem. Chuť je ovocitá,
živá, krásně nazrálá a výrazně
plná s minerální dochutí. Toto
víno zrálo 13 měsíců na kvasnicích ve velkém dubovém
sudu. Skvělou chuť mu dodala
ušlechtilá plíseň botrytis
cinerea.

Toto suché, bílé víno je tím
nejlepším ryzlinkem z vinařského domu Sonberg. Jeho
aroma je nádherně ovocné,
doprovázené tóny lipového
květu a medu. Chuť je plná
s výraznou stopou sušené
meruňky a medu, doprovázená nádhernou kořenitostí,
jemnou mineralitou a dlouhou šťavnatou dochutí. Víno
získalo řadu ocenění.
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Zamyšlení nad Rieslingy
Představujeme vinařství Vajbar
Degustace nejlepších světových čokolád
Představujeme vinařství Mlýnek
Kurz malování s vínem
Představujeme vinařství Koráb
Degustace oliv a olivových olejů
Degustace vín z Portugalska
Kabaret Vítka Martince a Davida Kupčeka
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je liBo suché, či sladké?
Podle Petra Kupčeka tkví jeho dnešní popularita v neobvyklé univerzálnosti. „Jeho hrozny je možné sbírat od mírné vyzrálosti, tedy
v kabinetním přívlastku i ve výběru z hroznů,
kde už se projeví jako polosuchý nebo polo-

Lucie Chytilová

St 3.
Čt 4.
St 10.
Čt 11.
So 13.
Čt 18.
St 24.
Čt 25.
So 27.

Duben

Představujeme vinařství Fabig
Degustace snoubení vína a čokolády
Představujeme vína ze Slovinska
Nedělní lahodný koncert
Degustace plantážních káv
Představujeme vinařství Sůkal
Kurz domácího sommeliera
Kurz domácího baristy
Degustace rumů od A do Z
Představujeme vinařství Sonberk
Kurz malování s vínem

Představujeme Střední vinařskou školu Valtice
Představujeme výběr růžových vín
Představujeme Lobkowiczké zámecké vinařství
Degustace šumivých vín
Degustace Veltliner Strasse aneb „Co dokáže veltlín?“
Představujeme vinařství Roseta
Degustace rumů Agricole
Představujeme vinařství Rauš
Představujeme vinařství Gala
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
Čt
So
Čt
So
St
Čt
St
Čt
Čt

2.
4.
9.
11.
15.
16.
22.
23.
30.

Květen

Ryzlinky rýnský je v celém světě známý jednoduše jako Riesling. Je to jedna z nejpěstovanějších odrůd, v Česku ho nabízí téměř
každé vinařství. Nejvíce se mu daří tam,
kde je velký rozdíl mezi denními a nočními teplotami. Proto je toto víno nejlepší
z oblasti svého původního vzniku: z údolí
řeky Rýna, ale také jejího přítoku Mosely či
podél Dunaje v Rakousku. Réva má v těchto
krajinách dostatek slunce ve dne a příznivý
chlad a vlhkost od řeky v noci. Jak už to ale
tak bývá, víno z těchto prestižních oblastí
si jeho pěstitelé vysoce cení. Podle Petra
Kupčeka se však původně německou odrůdu naučili skvěle zpracovávat i čeští vinaři.
Daří se mu zejména na Znojemsku, Mikulovsku a také Slovácku. V nabídce vinárny
Boromeum vám jistě poradí, který Ryzlink
rýnský bude ten nejlepší pro vás.

7.
13.
14.
17.
20.
21.
23.
24.
27.
28.
30.

kam za Ryzlinkem?

Čt
St
Čt
Ne
St
Čt
So
Ne
St
Čt
So

w w w. m l s o u n . e u

Březen

19 h
19 h
19 h
16 h
18 h
19 h
14 h
14 h
19 h
19 h
9h

sladký. Sladkou variantu ryzlinku pak vyváží
příjemná kyselinka,“ říká majitel vinárny
Boromeum a dodává, že právě tato variabilita umožňuje vychutnat si Ryzlink rýnský
k různým pokrmům i příležitostem. Jeho
svěží, sušší podoba se skvěle hodí k lehčím jídlům, sladké může doplnit dezerty a
archivní, těžší víno bude vítané na pánském
večírku. „Ryzlink rýnský je typický meruňkovými tóny jemně se snoubícími s nasládlostí
lipového a broskvového květu a svěží mineralitou, kterou způsobuje kyselina jantarová.
Díky ní víno na jazyku jemně zaperlí.“ popisuje degustační zážitek Petr Kupček.

inzerce

Středověká legenda vypráví o německém
klášteru, který čekal na povolení sklizně od
biskupa. Posel se někde zatoulal a dorazil
až dva měsíce po tehdy obvyklém termínu
hromadných sklizní – v listopadu. Hrozny
ve vinici už byly přezrálé a navíc pokryté
ušlechtilou plísní. Jaké však bylo překvapení, když se z nich zrodilo mnohem voňavější
a sladší víno než jindy. Od té doby už všichni
věděli, že ryzlink potřebuje svůj čas.

19 h
19 h
18 h
19 h
9h
19 h
18 h
19 h
19 h

Král vín a víno králů. Známé úsloví spojené se starobylou odrůdou - Ryzlinkem
rýnským. Petr Kupček z královéhradecké vinárny Boromeum vysvětluje, proč
je to jedno z nejoblíbenějších, nejoceňovanějších a nejpěstovanějších vín.
A také připomíná, že nebýt kdysi jednoho zpožděného posla,
možná bychom o „rýňáku“ dnes neměli ani ponětí.

jaro 2019
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Jedině jaro
První jarní den letos připadá na 20. března, shodou okolností na Světový den vrabců. Jak ale velí zkušenost, astronomické jaro ještě
neznamená jaro za okny. A vrabce aby člověk také pohledal! Nezbývá tedy, než si navodit jarní atmosféru alespoň doma a doufat,
že se příroda co nejdřív přidá.
„Jaro, to jsou především všudypřítomné
barvy a svěžest,“ říká 99 procent příruček
o útulném domově. V redakci jsme proto
dali hlavy dohromady a přinášíme vám pět
konkrétních tipů, jak tuhle mantru snadno
a rychle přenést i do svého obýváku, kuchyně či ložnice. PS: Bude-li se některý z členů
rodiny vzpouzet, praštěte ho tulipánem!

PoVěste záVěsy, Položte
koBeRce
Stejně už jste nové potřebovali! Uvařte si
kávu a v klidu probrouzdejte hlubiny e-shopů nebo si rovnou udělejte výlet do kamenné vzorkovny. Při výběru vsaďte na záclony

lehké jako pavučina a závěsy z jemných
materiálů. Pocit okamžité volnosti a vzdušnosti v místnosti budiž zaručen. Nenechte se přitom ve jménu minimalismu uvrtat
pouze do strohých střihů. Ty lehounce
řasené nebo s motivem krajky rozhodně
stojí za vaši pozornost. Nejinak je tomu i
v případě koberců. Volte pestré a se svěžími vzory. Když už vítat jaro, tak ve velkém
stylu!

na maličkostech záleží
Drobné dekorace jsou alfou a omegou
sezónní atmosféry v interiéru. Jsou levné a lze je jednoduše kombinovat, měnit

a pohodlně přemisťovat podle chuti. Co
takhle ozvláštnit nějakou líbivou drobností
knihovnu, konferenční stolek nebo poličku nad psacím stolem? Letošní jaro jsou in
blýskavé kovy a přírodní materiály obecně.
Velkou parádu udělá i zdánlivá maličkost
v podobě nových povlaků na dekorační polštářky v pastelových barvách. Jen
pozor, ať je nepřekombinujete! Místo jarní
pohody by vám přes práh prošla tak akorát
migréna.

taPetujte
Pokud nemůžete, nebo se vám nechce
pouštět do kompletní výmalby, ale přesto toužíte po výrazné změně, sáhněte po
tapetě. V posledních letech zažívají obrovský boom a není se čemu divit. Stačí zvolit
vhodnou barevnost a design a svůj domov
v mžiku nepoznáte - v tom nejlepším slova
smyslu. Například taková barva roku 2019,
kterou je korálová, by se na jedné stěně
určitě skvěle vyjímala. Navíc k jaru pasuje
tahle pastelka skvěle, co myslíte?
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let it Bloom, let it
Bloom
Kdy jindy si plnými doušky užívat voňavé květiny než po dlouhé zimě – a rozhodně nemáme
na mysli jen volné květy ve váze.
Nemáte-li za okny dost místa na
všechny své zelené oblíbence,
naučte je levitovat! Nemusíte znát
speciální magickou formuli, stačí
pořídit baňky ze skla nebo z lehčího čirého plastu a zavěsit je
do prostoru. Květinám se v nich
bude (při troše štěstí a vaší péče)
dařit, a vám přitom nezaberou
ani píď parapetu, skříňky nebo
poličky. Pokud vyznáváte spíše
boho styl, stejně dobrou službu
vám udělají improvizované květináče z lýka, provazů a dalších
přírodních materiálů. Vězte, že
radost z výsledku se násobí vlastní invencí, tudíž si jeden takový
neváhejte klidně vyrobit sami.
Nikdy přece nejste dost staří na
to naučit se drhat.

záVan jaRa
Jak voní jaro? Jako louka prohřátá
sluncem? Jako čerstvě padlá rosa
na záhonu s tulipány? Pochopitelně záleží především na vašem
osobním vkusu, obecně ale k jaru
patří svěží vůně plné života.
Sáhněte po vonných svíčkách či
voscích s energickou citrusovou
vůní v kombinaci s uklidňující
levandulí, po jasmínu s rybízem,
nebo šalvěji s eukalyptem. Ale
pozor, nechte svíčky hořet maximálně čtyři hodiny v kuse a ideálně tak, aby se vosk r ozpustil až
ke kraji sklenice. Nejenže se vám
nevytvoří nevzhledný „tunel“,
ale i samotná vůně se tak bude
uvolňovat mnohem intenzivněji.
Pokud čekáte návštěvu a potřebujete co nejrychleji provonět
velkou místnost, doporučujeme
pořídit elektrickou aromalampu.
Sice přijdete o typický plamínek,
ale ty sofistikovanější v sobě mají
zabudovaný časovač, tudíž si
můžete dopředu libovolně nastavit čas, kdy má proces „rozvoňování“ začít.
Michaela Zumrová
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S Japonkou ve skříni
Uklízíte jako smyslů zbavení, ale pořádek se ne a ne dostavit? Možná na to jenom jdete špatně! Vyzkoušejte metodu
„KonMari“ čtyřiatřicetileté Japonky a organizační guru Marie Kondo, která si na ní postavila živobytí a pyšně prohlašuje,
že prouklízela 80 procent svého života. Začít můžete u svého šatníku, který tak jako tak potřebuje pořádný jarní restart!
Marie Kondo. Říká vám to něco? Je to pár
let, co se svým bestsellerem „Zázračný
úklid – pořádek jednou pro vždy“ zaplavila
knihkupectví po celém světě. Dodneška
se ho prodalo na 6 a půl milionu výtisků v
42 jazykových mutací, letos v lednu navíc
„KonMari mánii“ znovu vzkřísil i pořad na
Netflixu, ve kterém učí drobná Japonka
uklízet nepořádné Newyorčany. A protože jde vlastně o reality show, místy je
to pořádný doják. Knihy se „budí k životu“ jemným poklepáním a než vyhodíte do
koše sebemenší drobnost, musíte jí řádně
projevit svou vděčnost. Uklidit pracovnu si
ji v rámci své talk show pozval i populár-

ní komik Jimmy Kimmel, kterého v přímém
přenosu přiměla desítkám párů černých
ponožek poděkovat za jejich službu, aby mu
krátce poté s frenetickým výkřikem objevila
za skříní švába. Inu, to je Amerika.
Když si odmyslíte veškerou bizarnost
kolem, skýtá metoda KonMari řadu zajímavých zásad, které lze dost dobře uplatnit i
ve vlastní domácnosti nebo na pracovišti.
Ale pozor, pokud nejste milovníky minimalismu a rádi „syslíte“, následující řádky vás
budou pravděpodobně trochu bolet. Ale ve
jménu všech vánočních, novoročních a jarních úklidů byste to přece mohli zkusit, ne?

O MÍSTNOSTI TO NENÍ
Největší a zároveň nejčastější chybou je
podle KonMari uklízet místnost po místnosti. Jděte na to raději kategoricky. Vyberte si jeden druh věcí, ten shromážděte na
jedno místo a třiďte, třiďte, třiďte. Ideálně
začněte oblečením, které je podle Marie
Kondo na úklid nejjednodušší. Projděte
místnost po místnosti a seberte každý kousek, který najdete. Až budete mít veškerý
textil na kupě, vezměte každou věc zvlášť
do ruky a nechte ji na sebe působit. Přináší vám radost? Nechte si ji. Máte ji jen
z nostalgie? Čekáte, až do ní zhubnete?
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Dejte ji pryč. Pokud vás už dopředu děsí
obrovské množství oblečení, které vlastníte, KonMari ho doporučuje rozdělit do
několika podkategorií, jako jsou šaty, trička, halenky nebo ponožky a zaměřit se vždy
jen na jednu z nich. Uf!

NENÍ KIMONO JAKO
KOMONO
Až se proberete oblečením, vrhněte se podle naprosto stejného postupu také na knihy,
poté papíry (různé dokumenty, poznámky,
sešity…) a až na závěr si nechte rozmanité
drobnosti (japonsky zvané komono) a sentimentální předměty spolu se suvenýry.
Poslední jmenované kategorie jsou totiž
podle Marie Kondo skutečná „vyšší dívčí“
s vysokým podílem vzteku a slz. Kdybyste
jimi začali, pravděpodobně by vás celý uklízecí proces brzy pustil. A to přece nechcete.

Jaro

se to přece ještě mohlo hodit. „Měla jsem
klientku, se kterou jsme pět hodin usilovně
třídily a vyklízely věci, až jsme koncem dne
naplnily celých 15 pytlů, včetně dvou set
knih, desítek plyšových hraček a školních
výrobků. Když jsme měly hotovo, otevřely
se dveře a dovnitř vešla její matka. Začala se pytli prohrabávat, a když odcházela,
odnášela si podložku na jógu, tři sukně,
dvě halenky, dvě saka a nějaké kancelářské potřeby s tím, že ona ty věci ještě určitě
využije. Když jsem se pak klientky ptala, jak
často cvičí její matka jógu, odpověděla, že
nikdy,“ píše Marie Kondo ve svém bestselleru. A o tom to celé je. Až tedy budete mít
to nejhorší za sebou a pytle plné, výsledkem svého snažení se rodině nechlubte. V duchu si zatleskejte a pod rouškou
tmy pytle vyhoďte. Pokud je to z jakéhokoli důvodu nereálné, odbornice radí se
členů nejužší rodiny dopředu zeptat, zda
po něčem z vašeho vlastnictví přece jen
netouží. Pokud o ničem nehlesnou, mají
zpětně prostě smůlu!

JAKO AGENT 007
Máte už pytle plné vyřazených věcí pyšně
vyrovnané u dveří? Pokud nežijete sami,
raději je rychle schovejte z dohledu. Riskujete totiž příchod „odborníka na recyklaci“, jak uklízecí konzultantka KonMari
nazývá členy rodiny, kteří vám v dobré
víře začnou pytle prohrabávat s tím, že by
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KAM S T(N)ÍM?
Zůstaňme u kategorie oblečení. Když už se
ho odhodláme zbavit a úhledně ho uložíme do pytle (možná po vzoru KonMari mu
i nahlas poděkujeme), nabízí se otázka, kam
s ním? Některé prima kousky můžete pro-

dat, některé darovat, ale s většinou se vám
asi nebude chtít dál nijak zvlášť zabývat. Pro
běžné smrtelníky existují reálně dvě varianty:
buď napěchované pytle vyhodíte do popelnice, nebo najdete nejbližší oděvní kontejner
am. Víte ale, co se stane s oblečením, které
vyhodíte konkrétně do něj? Možná žijete
v tom, že rozšíří garderobu promrzlým bezdomovcům, ale je tomu skutečně tak?
Problematikou dalšího života našeho exoblečení se v Česku zabývá protagonistka
udržitelné módy Veronika Blabla Hubková,
mimo jiné také autorka knihy Příběh skříně a někdejší koordinátorka mezinárodní
kampaně Fashion Revolution pro Českou
republiku. Ta ve své knize odhaluje, co
se s našimi donošenými hadříky dál děje.
„Zásadní věc, kterou je třeba si uvědomit,
je skutečnost, kdy nabídka oděvů v dnešní
době několikanásobně převyšuje poptávku po nich. Kdykoli tak házíte svoje už dále
nechtěný oblečení do textilního kontejneru, je třeba mít na paměti, že spíše než pro
charitativní účely, bude oděv dál sloužit ke
komerčnímu využití, protože na vaše donošený triko s velkou pravděpodobností opravdu žádná fronta lidí v nouzi nečeká.“
Kde přesně skončí oblečení, které z vašich
rukou zmizí na dně textilního kontejneru, je tak skoro nemožné zjistit. Třeba ho
v budoucnu objevíte viset někde v sekáči.
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Co vám nesmí chybět?
Teď, když už máte v šatníku
opět místo, je na čase ho doplnit
o nové trendy kousky. Co vám
letošní jaro nesmí chybět?
Pastelky i neonky
Levandulová, korálová nebo
třeba meruňková. Pastelové
odstíny jsou zkrátka zase ve hře!
Pokud jste odvážnější, podívejte
se i po nějakém kontrastním
neonovém odstínu. Budete
nepřehlédnutelná!
Třásně a peří
Další trend, který letošní jaro slaví
svůj velký comeback je boho styl!
Zahalte rukávy, zvýrazněte pas,
přidejte třásně a klidně i pírka jaro může začít.
Leopard nebo puntík?

důkazem, sama na sobě to totiž zkusila.
Jak prozradila v jednom z rozhovorů,
tři roky doma jako posedlá neúnavně
hledala, co by mohla vyhodit, až se při
jednom ze svých fanatických „náletů“
nervově zhroutila. Když se po několika hodinách probrala, došlo jí, že na to
šla špatně. Že nemá hledat věci, které

Tohle jaro? Oba! Ze zvířecích
vzorů frčí nejvíc právě ten
leopardí, pakliže ho však
považujete za příliš odvážný, až
neurvalý, sáhněte po zebřím nebo
hadím. Puntíky jsou nestárnoucí
šatníková klasika a jinak tomu
nebude ani letos.
Batika
Oblíbený styl „flower children“
je zpět. Ale nebojte, vyznění
vašeho outfitu ve stylu stará
mladá zabráníte vhodným
kombinováním. Zkuste batikované
tričko třeba k roztrhaným
džínům!
Přírodní doplňky
Shopper z lýka, slaměný klobouk,
dřevěný náramek. Jaro roku 2019
přeje přírodě víc než kdy dřív.
Podlehněte jejím darům i vy, na
výběr je nepřeberné množství
materiálů a začít můžete i
úplně drobným doplňkem třeba
v podobě brože.

Pořád je to ale lepší varianta, než aby skončil na skládce kvůli tomu, že popelnice na
komunální odpad byla zkrátka blíž. Nechtějte přitom vědět, jak dlouho se takové oblečení na skládce rozkládá. Tričko z viskózy
v řádech týdnů, džínová bunda i rok a takové polyesterové šaty dokonce dvě stě a více
let. To už stojí za tu cestu navíc, nebo ne?

JEN O VYHAZOVÁNÍ TO NENÍ
Máte-li v závěru článku pocit, že vytouženého pořádku docílíte jen tím, že drtivou většinu svých věcí nemilosrdně vyhodíte, není to
tak. Ostatně Marie Kondo je toho živoucím

Jako motýlek
Motýlí vzory a aplikace vykouzlí
jarní look každému outfitu a navíc
jsou proklatě in! Stačí se podívat
na záznamy s přehlídkových mol.
Div, že modelky slavných značek
při předvádění nevzlétly.
chce vyhodit, ale naopak ty, které si
chce nechat, které chce milovat a opatrovat. Když svůj happy end našla KonMari, tak proč ne i vy?

Oh, rameno
Když šaty, tak na jedno rameno!
Letos na jaře se zkrátka nosí lehce
odhalená kůže, tak se ji nebojte
ukázat.

Michaela Zumrová
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Jarní
znovuzrození
Jarní únava – to je prevít. A nemusí jít čistě jen o potřebu spánku. Možná se vaše vyčerpané nehty lámou, přepracovaný
mozek neprodukuje dostatek endorfinů, unavená kůže je vysušená a vlasy zplihlé a bez lesku. Tělo nám zkrátka dává
všemožně najevo, že potřebuje restart. Tak proč mu ho nedopřát? Říká se tomu také jarní očista nebo detox. Důležité
je se do ničeho nenutit, nic nelámat přes koleno, ale snažit se si své znovuzrození pěkně užít.

zahřejte se
Důkazem toho, že zdravé věci nemusí být
nutně nepříjemné, je hned naše první rada.
Je to jednoduché. Teplo pomáhá k odstranění toxického odpadu z těla. Pesticidy,
těžké kovy, chemikálie i zbytky alkoholu a kouření zkrátka naše tělo nejrychleji
opouští, pokud se zahřejeme na 38,3–39, 4 °C.
Běžte proto relaxovat do sauny, páry nebo
vířivky. Obzvláště užitečná je pak údajně
infračervená sauna. Její paprsky mohou
proniknout až do hloubky 45 mm pod
pokožku, takže toxiny z těla odcházejí
rychleji. Neméně důležité je ale i to, abyste si proces prohřívání maximálně užili.
Takže zvolte zkrátka variantu, která vám je
nejpříjemnější. Nezapomeňte ale důsledně
doplňovat tekutiny.

vidět pouhým okem, když zlatavý med zcela změní barvu na bílou až našedlou. Vaše
kůže zůstane dobře prokrvená a vy byste
měli odcházet uvolnění a odpočatí.

dRBejte se!
I tahle detoxikační metoda může být výrazně příjemná. Cílem je zbavit se odumřelých
částí pokožky, prokrvit kůži a rozproudit
krevní oběh. Teď tedy přijde ke slovu ten
kartáč s dlouhou rukojetí, který „sušíte“ ve
skříni od loňských Vánoc. Zkontrolujte, zda

které vám drbací proces ve sprše maximálně zpříjemní. Peeling si dopřejte alespoň
jednou týdně. Nejenže se budete cítit jako
znovuzrození, vaše hlaďoučká kůže bude
přímo vybízet k pohlazení!

sPěte!
Tak tomu se říká spojení příjemného
s užitečným. Při spánku náš organismus
regeneruje. Kvalitní spánek prodlužuje
život, zmírňuje stres, zlepšuje paměť, tělo
prostě lépe funguje.

nechte se masíRoVat
Ani tato metoda detoxikace není vůbec
zlá. Masáže pomáhají uvolňovat toxiny
z vašich tkání - mělo by se to ovšem umět.
Při správně provedené masáži se škodlivé látky a buněčný odpad z tkání odvádějí
do ledvin a skončí v moči. Očistný proces
zlepšují také aromatické esenciální oleje,
např. z citrónu a grapefruitu. A svěříteli se do péče odborníka, nabídne vám pro
potřeby detoxikace pravděpodobně medovou masáž. Rozehřátý med se při ní nanáší
na záda, kolena či další části těla a pak se
roztírá. Při tom na sebe váže toxické látky a choroboplodné zárodky a výsledek je
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má přírodní měkká vlákna, abyste místo
hladké kůže neměli nevzhledné škrábance.
A nebojte se přitlačit – hlavně na rukách a
na nohách, speciální pozornost pak věnujte chodidlům, která jsou centrem akupunkturních bodů. Použít můžete i jeden
z mnoha voňavých peelingových přípravků,

šŤáVičkujte
Ani tady se ještě žádné detoxikační mučení
nekoná. Ovocné i zeleninové šťávy můžou
být velmi chutné. A co víc - dodají vám
potřebné vitamíny, minerály a enzymy pro
přirozenou detoxikační činnost buněk.
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Začít můžete běžnými druhy ovoce, které
je ale zbytečné odšťavnňovat, zkrátka ho
jezte celé. Pokročilejší pak můžou přejít
na šťávy ze syrové zeleniny. Tak například
kombinace tří mrkví, tří celerových stonků, hrsti špenátu a malé hrsti petrželky
má tak vysoký obsah draslíku, že je jednou z nejúčinnějších šťáv pro očistu krve

Jaro

HÝBEJTE SE
Došlo na nejhorší. Anebo na nejlepší? My
lidé jsme k pohybu stvořeni. Jen jsme na
to s vývojem civilizace na svých gaučích
a v kancelářích maličko pozapomněli. To,
co ale spolehlivě funguje stále, jsou hormony štěstí vyplavované do krve při běhu

dvou týdnech pravidelného cvičení. Proto
si vyberte disciplínu, která vás nejvíce baví,
a tu si užívejte často a intenzivně.

MYSLETE POZITIVNĚ
Sport sice funguje jako přírodní antidepresivum, měli bychom se ale snažit být optimisté i mimo tělocvičnu. To, jak myslíme,
totiž ovlivňuje celý náš život, a jak známo,
mnohem lépe se daří těm, kteří zkrátka
věří, že se jim dařit bude. Přání se plní,
tak pozor na to, co si přejete. Snažíte se
zhubnout? Určitě vám to půjde lépe, když si
sami sebe budete představovat s ideálními
proporcemi. Toužíte po změně? Udělejte ji
s pozitivním přístupem a vírou, že budete
šťastnější. Nepomlouvejte, nepřejte nikomu
nic zlého, zprostěte svůj mozek negativních
myšlenek. A všechno půjde líp. Slibujeme.

POMÁHEJTE LIDEM

a tkání, neutralizaci kyselin a přestavbu
buněk. Obzvláště účinná je konzumace
ovoce a zeleniny v dopoledních hodinách,
kdy naše tělo vitamíny nejlépe vstřebává.
Dopřávejte si i kvalitní zelený čaj, který
má antioxidační účinky a chrání nás před
degenerativními nemocemi.

JEZTE ZDRAVĚ
A je to tady. Tahle metoda už zřejmě nebude tak populární jako ty výše uvedené,
zmínit ji ale musíme, protože bez změny
jídelníčku to zkrátka nepůjde. Pro začátek
zkuste vynechat smažená jídla, alkohol a
cigarety a také omezit maso, cukrovinky,
bílé pečivo, sůl a tučné pokrmy. Zaměřte
se na příjem zeleniny, celozrnných obilnin
a probiotik podporujících trávení. Vyměňte
těžké masité večeře za zeleninové polévky.
Dýňová vás prohřeje, celerová dezinfikuje,
česnečka prokrví a pomůže zhubnout a rajská zlepší náladu. A pokud se vám nechce
hledat recept, jednoduše dejte do hrnce
zeleninu, kterou máte po ruce, přidejte dvě
brambory, uvařte, dochuťte, rozmixujte a
máte skvělou večeři. Výborná je v tomto
případě kombinace kořenové zeleniny, dýní
i luštěnin. Zařaďte také jarní bylinky. Skvělá
je kopřiva, medvědí česnek, jitrocel, pampeliška, petrželka a řeřicha.

nebo cvičení. Podle vědců pouhých 20
minut aktivního pohybu zlepší náladu až na
půl dne. A nezávisí to na tom, jaký výkon
předvedete. Po zimě, kdy jsme trávili hodně času v uzavřených místnostech, nám
vyběhnutí ven určitě udělá dobře. Nejšťastnější budeme podle výzkumů po alespoň půlhodinové jízdě na kole, jóga nám
zase přinese uvolnění a harmonii. Pohyb
je zkrátka skvělým způsobem, jak se zbavit úzkosti a naučit se čelit stresu. První
výsledky se většinou dostaví zhruba už po

Nemusíte si hned začít psát deník dobrých
skutků. Takový obyčejný úsměv může udělat zázraky. A pokud se ptáte, jak to souvisí
s detoxem, je to jednoduchý princip vesmíru. Co vysíláme, to se nám vrací. Budeme
se proto cítit mnohem lépe, když někomu
uděláme radost, než když mu hodíme klacek pod nohy. Nenávist a zlost nejvíce tráví
nás samotné a odpouštění druhým je to
nejlepší, co můžeme udělat sami pro sebe.
Proto odpusťte páru a přetlak ve vaší hlavě
a bude vám hned lépe. A to je - na začátku
jara - zkrátka báječné.
Lucie Chytilová
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šaty Cassandra, salon Renáta

Svatba
nebo show?
Místo zlata prstýnky z oceli, obřad ve stodole, na louce nebo třeba v horolezeckém úvazu na skále. Svatební střevíčky
střídají tenisky či růžové holínky. Dnešní snoubenci boří zažité konvence a svoji svatbu si chtějí hlavně užít. Jejich
den D musí být nezapomenutelný pro ně i jejich hosty. Neváhají proto dlouhé měsíce trénovat svatební taneček
nebo vystoupení, kterým oslní pozvané hosty. Konec nudným hostinám! Svatba se mění ve velkou show.

oBřad V PříRodě
Obřadů na úřadech a v kostelích ubývá.
Stále populárnější jsou svatby pod širým
nebem a na neobvyklých místech, případně
kombinace obojího. Podmínkou, že se takový ceremoniál do puntíku povede, je ovšem
vydařené počasí, nejlépe v letních měsících.
Proto mají oddávající od června do září
zkrátka „vyprodáno“. A možná i z tohoto
důvodu přibývá snoubenců, kteří se nebojí květnových dat, dříve absolutního tabu.
Výhodou je, že rezervovat si svatbu v květnu není většinou žádný problém, na druhou
stranu se ale jistě najdou příbuzní, kteří mají
z pověr obavy. Svatba na louce, na dvorku
či ve stodole s sebou nese ale také zvláštní
nároky na svatební šaty, upozorňuje majitelka svatebního salónu Renáta Cendelínová:

„Šaty by se měly hodit do prostředí, kde se
svatba koná. Výrobci se novým trendům přizpůsobují – vedle honosných rób šijí pro tyto
příležitosti i šaty lehké, jednodušší, bez perliček a flitrů.“ A dodává, že nevěsty touží po
pohodlí. „Nikdo se už moc nechce šněrovat
do korzetů. Nevěsty chtějí vypadat krásně,
sexy, ale cítit se pohodlně.“ Při výběru šatů
by také měly myslet i na to, aby snížily riziko jejich zničení. Dlouhá vlečka z jemné bílé
krajky bude ve stodole zkrátka v ohrožení.

Bílá na ústuPu
Sněhobílé šaty jsou minulostí. Nové kolekce
světových značek už je nenabízejí. Ačkoliv
nevěsty je stále chtějí, ve svatebním salonu
nakonec zjistí, že jim mnohem více sluší jiné

boty Avalia, salon Renáta

šaty Elena – Papillon, salon Renáta
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Svatební speciál

odstíny, jak potvrzuje Renáta Cendelínová z Jaroměře: „Bílá vypadá krásně na ženě výrazného typu.
Pokud má nevěsta bledou pleť, v bílých šatech bude
působit nezdravě. Bledulkám sluší krémové odstíny,
barva slonové kosti, blondýnky by si měly dát pozor
na odstín champagne, protože celkový dojem je pak
až příliš do žluta.“ Výrobci svatebních šatů se proto
zaměřují především na odstín ivory a další pudrové
odstíny, které se také více hodí pro obřady v přírodě.

jedna sVatBa, tRoje šaty
Tento trend se do Česka dostává zatím spíše pozvolna, v zahraničí už je ale zcela běžné, že nevěsta
během svatebního dne prostřídá několikery šaty,
které si pořídí výhradně pro tuto příležitost. Bohatou svatební róbu si oblékne na obřad a fotografování, jednodušší šaty potom na oběd. Na večerní párty už volí ležérnější outfit nebo koktejlky.
V českých svatebních salonech se ale zatím hledají
spíše univerzální šaty na celý den. Podle Renaty
Cendelínové se pak stává, že nevěsta, která přišla
s požadavkem na jednoduché šaty, se během zkoušení zhlédne v bohaté róbě a nakonec si odnese obě
varianty. Budoucí novomanželky jsou kvůli výběru
šatů ochotné najezdit stovky kilometrů a navštívit
desítky salonů. Proto už některé půjčovny zkoušení šatů zpoplatňují. Přibývá také nevěst, které si
chtějí svatební róbu koupit. Vybírají pak buď z loňských kolekcí v salonech, nebo z nabídky výrobců,
kteří se specializují na prodejní kolekce.

já ti PRstýnek dám…
Tradice výměny snubních prstenů při obřadu je
stará přes 800 let, přesto i ta podléhá trendům.
Zatímco ještě před několika lety bylo zcela nemyslitelné, aby prstýnky byly z jiného kovu než ze zlata,
dnes už žádné dogma neplatí ani tady. Snoubenci
volí mezi snubními prsteny ze stříbra, chirurgické
oceli, titanu, paladia či platiny. Mnohé páry investují více než do prstýnků například do svatebního
videoklipu, lekcí tance či svatební cesty. Podle
Renáty Cendelínové také výrazně ochladl zájem o
svatební oznámení. Dnešní snoubenci si je vyrábějí
často sami, stejně tak jako jmenovky na stůl nebo
další doplňky. Tím ovšem svatební přípravy nabývají na objemu a je potřeba s nimi proto začít dříve.
Extra dlouhé plánování se ovšem nemusí vyplatit.
Během dlouhých měsíců předsvatebního maratonu se totiž může stát, že se pár rozejde, nebo naopak nevěsta, která už má rezervované šaty, otěhotní. Podle majitelky svatebního salónu je proto
ideální doba příprav 4 – 5 měsíců. „Za tu dobu se
vše bez problémů stihne. Dodací lhůty nových šatů
jsou zpravidla tříměsíční. Naopak, pokud si nevěsta
vybere šaty rok před svatbou, volí starší šaty ze staré
kolekce, a navíc se zvyšuje riziko, že její vysněnou
róbu zničí někdo, kdo si ji půjčí dříve,“ říká Renáta
Cendelínová.
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Největší výběr svatební obuvi.

Lucie Chytilová

šaty Ophelia, salon Renáta

šaty Harmonia B, salon Renáta
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Svatby podle La Vital
Pozitivní, hravá, dobrodružná. Taková je korálová - barva roku 2019. A takové budou i letošní nevěsty nebo alespoň
jejich svatební kytice. Trendům v květinových dekoracích totiž vládnou odstíny růžové, broskvové, šedé a modré.
Zkrátka romantika s velkým R!
Stejně jako se o vlasech říká, že jsou
korunou krásy ženy, kytice je zase pomyslnou korunou jejího svatebního outfitu.
Proto byste si s jejím výběrem měli dát
záležet, ideálně se svěřit do rukou zkušené floristky, která perfektně sladí i veškerou další výzdobu vašeho dne D včetně
svatební tabule, korsáže nebo třeba slavobrány. „Svatební kytice by měla odrážet
vkus a osobnost nevěsty. Být jiná, než
které běžně dostává, zkrátka jedinečná,“
říká majitelka hradeckého květinového
studia La Vital Lucie Vitíková s tím, že
poslední roky hodně frčí pivoňky, pryskyřníky, anemonky a samozřejmě růže.
„Pochopitelně záleží, kdy se svatba koná.
Ráda ladím květiny s ročním obdobím, na
jaře jsou jasná volba tulipány, svěží pojetí
a hodně barev. V létě jsou zase nádherné
něžné pivoňky, na podzim pak chryzantémy a jiřinky,“ dodává.
Letos je však, i vzhledem k barevným
trendům, horkým favoritem třeba modrá
hortenzie, máčka neboli eryngium, výrazná protea královská, lilie nebo levandule.
Zapomenout nesmíme ani na naprosté stálice - pivoňky, které svojí plejádou odstínů

od pudrové k bordó letos zabodují dvojnásob. Pro snoubenky, které se nechtějí držet
„při zdi“ a rády o něco výraznější barvy,
máme také tip! In letos budou i odstíny
červené a oranžové. Co taková gladiola,
montbrécie nebo nápadná kniphofia přezdívaná Kleopatřina jehla?
Čím dál oblíbenější jsou u nevěst také různé,
mnohdy velmi netradiční „doplňky“ svatební výzdoby a ani letos tomu nebude jinak.
Kytice ozvláštní drobné sukulenty, kapradí,
nebo dokonce speciální okrasné druhy hub.
Touha po originalitě zkrátka není cizí ani
českým snoubencům! „Velký boom zažívají
také květinové altány a slavobrány. Dají se
vymyslet v různých tvarech, aby ladily s celkovým konceptem svatby – do oblouku, do
špičky, kruhová varianta nebo klasická hranatá. Nevěstám je půjčujeme a v1den svatby
na místě zdobíme,“ říká Lucie Vitíková.
Když je všechno krásně nazdobeno, navařeno a napečeno, svatební rej může začít!
Zbývá jen doufat, že si nevěsta se ženichem
řeknou své ano.

Sudý = smutný
Říká se, že svatební kytice by se
neměla skládat ze sudého počtu
květin, přináší to prý smůlu. Faktem
je, že sudý počet už si rezervovaly
smuteční události. Tak nezapomeňte správně počítat!

Vsaďte na anemonky
Přirozeně krásné, v široké paletě
barev a navíc s pozitivní pověrou
v zádech. Traduje se totiž, že právě
anemonky dokážou odvracet choroby a nešťastné události. Stačí, aby
měli snoubenci den před svatbou
byť jediný kvítek u sebe, a pojistí si pevné zdraví. Pokud zařadíte
anemonky do výzdoby své svatební
tabule, zajistíte si tak podle pověry
radostnou a harmonickou oslavu.

Strážkyně milenců
Macešky jsou odpradávna považovány za strážkyně milenců, byly například nedílnou součástí nápojů lásky.
Povídá se také, že když svobodná
žena chytí kytici s maceškami, přenesou na ni svou magickou moc
a ona brzy najde muže svého života.

Michaela Zumrová
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Co nesmí chybět
Romantická chvíle, žádost o ruku, krátké zastavení. Hned potom se už ale svatební přípravy rozjíždějí na
plné obrátky. Užijte si je! A nezapomeňte, že na detailech záleží. Udělají radost dvakrát. Vám, když je budete
vybírat, i svatebním hostům během vašeho dne D.
1. Svatební balónky, 2. Svatební dekorace, 3. Dřevěná krabička na prstýnky,
4. Označení skleniček nevěsty a ženicha, 5. Svatební strom – podpisová kniha hostů, 6. Zásnubní prsten Rýdl,
7. Dřevěný svatební motýlek, 8. Svatební dekorace, 9. Svatební podvazek s bílou perličkou
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A kdo vám fotí?
Vybrat svatebního fotografa není jen tak. Přece jen jsou fotky spolu s prstýnky a manželem či manželkou to jediné,
co vám ze svatby reálně zůstane. Abychom vám alespoň trochu ulehčili, zeptali jsme se profesionálního fotografa
Jakuba Misíka z Hradce Králové, podle čeho vybrat toho pravého!

Jakub Misík
profesionální fotograf

Hlavně - jak a za kolik. To jsou pravděpodobně první dvě otázky, které snoubenci při výběru svatebního fotografa řeší.
Nenechte se ale zmást, tak jednoduché to
není. Svatba je záležitostí na výsost soukromou, a proto než člověka ověšeného objektivy vypustíte mezi své strýčky a tetičky,
dobře si ho proklepněte. A jaký by měl tedy
svatební fotograf ideálně být?

ZKUŠENÝ A POHOTOVÝ
Slzy smíchu nebo naopak dojetí, malé
družičky roztomile dlabající dort, prarodiče připíjející na zdraví novomanželům.
Svatba skýtá tolik emotivních okamžiků,
které dopředu prostě nenaplánujete. Proto
by váš „vyvolený“ fotograf měl mít v osobnostním portfoliu především pohotovost a
zkušenost. Není nic horšího, než když při
prvním novomanželském polibku zmateně prohlíží nastavení přístroje a přemýšlí,
co kde zmáčknout, protože zrovna zalezlo sluníčko. „Dobrým ukazatelem je počet
odfocených svateb - jak se říká, trénink dělá
mistry. Navíc zkušený fotograf dokáže řadu
momentů předvídat. I tak ale platí, že musí
být neustále v pohotovosti a vždy připraven
zachytit neopakovatelný moment,“ potvrzuje Jakub Misík, který se svatební fotografii
profesionálně věnuje šest let.

PŘÍJEMNÝ A KOMUNIKATIVNÍ
Hudba, květiny, občerstvení… Brzy vstáváte a už od samého rána jste nervózní, aby

všechno klaplo podle plánu. Svatební den
dokáže být pěkně o nervy a fotograf-bručoun vám na náladě nepřidá. Proto tomuto
bodu věnujte speciální pozornost, přece
nechcete strávit svůj den D ve společnosti
protivného individua s otráveným výrazem.
„Fotograf se musí věnovat všem svatebčanům a bez problémů vycházet s osmdesátiletou babičkou nevěsty i pětiletým synovcem
ženicha. Komunikativnost je důležitá především u velkých skupinových fotografií, kde
je potřeba uhlídat, aby všichni koukali, kam
mají, a vypadali na fotkách dobře,“ doplňuje
Jakub Misík.

INFORMOVANÝ
A DOCHVILNÝ
Pokud už na předsvatební schůzku dorazí pozdě, zpozorněte. Dochvilnost je totiž
u svatebního fotografa stejně důležitá jako
plynový pedál v autě. Když chybí, nikam
se nedostanete. „Správné načasování je u
svateb zcela klíčové. Zmeškat první novomanželský tanec, krájení dortu nebo házení
kytice je hotová noční můra. Některé okamžiky prostě nevrátíte a klient nemůže fotografa neustále kontrolovat, zda je u všeho, u
čeho má být,“ říká Jakub Misík s tím, že je
dobré znamení, když má fotograf dopředu
snahu seznámit se co nejdetailněji s programem svatby. „Ne vždy se ví vše dopředu
a časy bývají orientační, nicméně alespoň
přibližná informovanost fotografa je důležitá,“ dodává.

VHODNĚ PREZENTOVANÝ
A NACENĚNÝ
A jsme u toho! Styl a cena jsou zkrátka alfou a omegou výběru. Svatebních fotografů jsou tisíce, a tak máte z čeho vybírat.

Nechte si vždy dopředu předložit konkrétní portfolio a zaměřte se na to, zda vám
vyhovuje nejen jeho fotografický styl, ale
že souzníte i s atmosférou jeho fotografií. Cena je neméně důležitá, a co je pro
někoho málo, může být pro jiného astronomická částka. „Opravdu dobrý fotograf
zachytí detaily, momenty, které jako ženich
a nevěsta vidět ani nemůžete. Záleží jen
na vás, nakolik se rozhodnete investovat
do vzpomínek, určitě tomu ale dejte čas a
nechte na sebe fotografovu tvorbu dýchnout. Když to správně ‚cvakne´, můžete se
těšit z nádherných fotek, které vám atmosféru vaší svatby připomenou i za desítky
let,“ dodává Jakub Misík.
(red)
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JAROsLAV BITAROVEC:

Bojuj, ale neubliž
Začali bez ničeho, zato s chutí a odhodláním. První cvičení bez žíněnky bylo tvrdé a bolestivé. Dnes má klub
Aikido Hradec Králové za sebou 25 let existence. Prošly jím stovky členů a k sebeobraně bez agrese vychoval
mnoho dětí i dospělých - bez dotací a vnější pomoci. Od začátku stojí v jeho čele trenér Jaroslav Bitarovec,
čerstvý držitel titulu Sportovec roku v kategorii Dobrovolný trenér. Živí ho truhlařina, ale smysl života našel
ve filozofii japonského bojového umění.
Jak se z ničeho před čtvrt stoletím
v Hradci zrodilo aikido?
Na začátku nás bylo pár kluků, parta karatistů, a najednou někdo přišel s tím, že
bychom mohli zkusit aikido. Mě to zaujalo
už na vojně, kde nám někdo pár cviků ukázal v rámci výuky sebeobrany. Objeli jsme
několik seminářů, ale začátky byly těžký.
Neměli jsme ani tatami (speciální žíněnka
– pozn. red.), takže jsme cvičili na běhounech, na parketách. Zprvu jsme si vybírali příspěvky jen tak mezi sebou, abychom
si mohli koupit vybavení, ale na to tatami
bychom asi v té době našetřit nedokázali.
Proto jsme první dva až tři roky fungovali pod Slávií Hradec Králové u karatistů,
až potom jsme se osamostatnili. Podporu
z města jsme nikdy neměli, ale je pravda, že
jsme o ni ani nežádali. V Hradci je to totiž
postavené tak, že pokud děti nezávodí, je to
jen zájmový kroužek.

Závody v aikidu nejsou, ale místo
nich skládáte zkoušky úrovní. Musí
se kvůli nim cestovat do Japonska?

Shishiya Sensei a Jaroslav Bitarovec
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Ne, nemusí, dělají se v Čechách. Aikido má
šest stupňů kjú a následují dany. Žákovské
stupně kjú se zkouší v oddílech, dospělí na
seminářích, které probíhají zhruba jednou
nebo dvakrát do měsíce po Čechách. Musí se
sejít komise lidí, kteří už nějaké stupně mají.
Ti můžou přezkoušet od nejmenšího šestého
do druhého stupně kjú, což jsou ty bílé pásy.
Další úrovně už zkouší japonský učitel Ichiro
Shishiya Sensei, držitel sedmého danu, který
sem jezdí dvakrát do roka z Japonska. První
kjú a dany se dělají na jeho seminářích.

V Japonsku ti staří dědové mají tak sedmý
dan. To už jsou opravdu špičky. Já mám
čtvrtý dan.

Co je vlastně aikido? Víc filozofie,
nebo cvičení?
Filozofie je zásadní. Základní princip je neublížit soupeři a udělat z něj přítele. Je jednoduchý ho praštit, ale to pak asi moc kámoši
nebudem. Takže v aikidu jsou techniky, kterými ho zpacifikujete, a přitom mu neublížíte.

To má ale k přátelství stále ještě
daleko…takže bych ho měla například
přesvědčit o svých schopnostech?

„Základní princip je
neublížit soupeři a udělat
z něj přítele.“

Jaké úrovně je možné dosáhnout?
Danů je deset, ale to už je úroveň, kterou
nikdo nemá, maximálně pár lidí na světě.

Přesně tak. Ale není to jednoduché, to
už je vrcholná úroveň. Samozřejmě, že
když někdo cvičí chvíli, tak se k tomu jen
tak nedostane. Je to pořád bojové umění,
takže se začíná s údery, útoky, ale do hlavy
už se vštěpuje ta základní myšlenka, že i
když mám možnost ublížit, neudělám to.
Místo toho použiju páku nebo nějaké znehybnění, ale dám pozor, abych protivníka
nezranil.

jaro 2019

Sport

Ovlivňuje tahle filozofie celkově
životní postoj? Tedy i potom, když
člověk opustí tělocvičnu?

Všimla jsem si, že propojujete menší děti s většími, děláte akce, které
posilují týmového ducha…

Určitě, ale nepřichází to hned. I dva roky
jsou málo. Ale za těch 25 let na sobě už
pozoruju změnu. Například moje sestra mi
říká, že jsem se za ty roky strašně změnil.
Byl jsem dost cholerik, všechno mě rozčilovalo, ale změnil jsem přístup. Dnes vím, že
když je problém, nějak se to udělá. A není to
jen tím, že bych se uklidňoval s přibývajícím
věkem, protože když třeba hraju se synem
fotbal, tak tam nikomu nic zadarmo nedám.

Ano, to funguje moc dobře. Dřív jsme měli
děti rozdělené tak, že byla od 5 do 10 let
jedna skupina, druhá od 10 výš. Ale teď už
ty malé, které jsou hodně šikovné, dáváme mezi ty větší. Takže když pak jedeme
na soustředění, tak je to super parta. Větší
pomáhají malým, nehádají se. A to souvisí s tou filozofií. Nevnímají rozdíl ve věku,
nebo jestli je to holka, kluk, jsou jako jedna
rodina. Děti, které jsou v běžném kolektivu
zakřiknuté, jsou to introverti, nebo třeba
autisti, tak tam najednou úplně normálně fungují. To souvisí i s tím, že nezávodí,
nepoměřují se jako třeba ve fotbale, kde
jsem zažil, že když byl někdo méně šikovný, neuměl kopnout do balónu, tak se mu
ostatní smáli. A tady naopak, když někdo
neumí kotoul, ostatní mu poradí.

Přísná etická pravidla ale musí
dodržovat i děti na trénincích, cituji například jedno z nich: „Při vstupu do dojo i při odchodu, je správné
uklonit se směrem ke kamize, obrazu O’Senseie, případně k čelu dojo ve
stoje.“ Je těžké tohle děti naučit chápat a respektovat?
Když to dělají všichni, tak s tím není problém. Jsou tu nějaké základní principy,
které se děti naučí. Samozřejmě se občas
najde nějaký rebel, ale horší je, že když přijdou do tělocvičny, neumí pozdravit. To bychom je ale neměli učit my.

klub byl založen v roce 1993
od roku 1997 sídlí v
královéhradeckém Sokole
za 25 let existence odchoval
téměř 1000 členů
pomohl vzniku Aikido klubů v
Pardubicích, Hořicích, Jaroměři
a České Třebové
přijímá členy od 7 do 99 let
nejstaršímu členu klubu je 73 let

U nás můžou cvičit i děti, které nechtějí
soutěžit. Máme třeba plno dětí, které chodí
do hudebky a chtějí se hýbat, sportovat, tak
alespoň jednou týdně chodí na aikido.

Jak funguje propojení hradeckého
aikido klubu s Japonskem?

„Děti jsou čím dál nemotornější.
O to jsou ale chytřejší
a lépe chápou.“

Jak se vlastně změnily děti za to
čtvrtstoletí, co oddíl funguje?
Já bych řekl, že děti jsou čím dál nemotornější. Ten dětský oddíl máme přibližně
dvacet let a je vidět, že přístup k tělocviku
na školách se změnil, dnes mají děti možnost říct, že něco dělat nebudou a nemusí.
Dřív začínala sportovní příprava už ve školkách, ale teď, když přijdou, tak neumí udělat kotrmelec. Projevuje se i to, že děti sedí
spoustu hodin u telefonů, počítačů, na rozdíl od nás, kteří jsme přišli ze školy, zahodili
jsme tašku a šli jsme ven. Na druhou stranu
jsou zase chytřejší. Víc přemýšlí, líp chápou, ale je to na úkor pohyblivosti.

AIKIDO HRADEC
KRÁLOVÉ

Jaký je o aikido aktuálně zájem?
Zažili jsme různé vlny, zájem například
před lety hodně zvýšily filmy se Stevenem
Segalem. Teď jsou žádané především dětské tréninky. Nabídka bojových sportů pro
dospělé je široká. Dřív bylo karate, judo,
pak aikido a teď se to hodně rozrostlo - je
tu krav maga, kickbox, thaibox, MMA, takže
kdo má zájem, má na výběr. U dětí hraje roli
i to, že u nás se nezávodí. Není nutné to
dělat na vrcholové úrovni. To například u
fotbalu nejde. Tam vám řeknou, že pokud
nejste mezi nejlepšími, ať radši skončíte.

Začínali jsme pod Českou federací AIKIDO,
která byla napojená na Francii. Zhruba před
deseti lety jsme ale přestoupili do druhé
tuzemské organizace - Bohemia AIKIKAI,
která je právě ve spojení s Japonskem. Pravidelně sem jezdí tři japonští učitelé. Dříve
jsme zkoušky dělali v České federaci a platily jenom v Čechách. Teď už jsou zkoušky,
které děláme v AIKIKAI, celosvětově platné.
Z Japonska přivezou diplom s průkazem,
který je v Japonsku platný jako doklad,
takže to má docela velkou váhu.

Mluvíte japonsky?
Jazyky mi moc nejdou. Slovíčka, která patří
k tréninku, samozřejmě znám, ale čaj bych
si v Japonsku asi neobjednal.
Lucie Chytilová
85

jaro 2019

Sport

FC HRADEC KRáLOVé:

Od svačin
k parádním gólům
Až bude malšovický stadión za několik let burácet nadšením, nikoho zřejmě nenapadne, že k úspěchu pomohly školní
svačiny. Jenže přesně takovou strategii vedení FC Hradec Králové nastartovalo už na konci loňského školního roku.
Své mladé naděje chce i pomocí lepší stravy dovést k co nejlepším budoucím výsledkům.

„Je to zcela ojedinělý projekt v republice a my
doufáme, že se nám to vyplatí i z pohledu
výkonnosti a konkurenceschopnosti mladých
hráčů,“ vysvětluje Richard Jukl, místopředseda představenstva klubu, a dodává, že
každému z žáků Votroci denně zajišťují
dopolední i odpolední svačinu. Jejich obsah
je pod dozorem nutričního specialisty,
který dohlíží zejména na to, aby splňovaly nároky mladého, sportovně zatíženého
organismu.

lové a Ondrášovka, pak bude klub zjišťovat
pravidelným měřením. „Žáci budou testováni
na svalovou hmotu a hustotu kostí. Budou si
také psát celodenní jídelníčky, abychom mohli kontrolovat, zda správně jedí,“ říká Richard
Jukl. Je přesvědčen, že se efekt dostaví
v řádu měsíců. To potvrzuje i výživový specialista společnosti Fitbee Pavel Suchánek.
„Máme zkušenosti, že první výsledky jsou
vidět po šesti až osmi týdnech, další výsledky
o necelé dva měsíce později a o přibližně za
třičtvrtě roku už by mělo být u hráčů výrazně
méně zranění a viditelně lepší kondice.“
Na kvalitních svačinách si zatím pochutnávají žáci od 12 do 15 let. Postupně však chce
klub tento servis rozšířit i na další věkové
kategorie. „Chceme to rozjet už od nejmenších dětí, aby se co nejdříve naučily, jak se
mají stravovat a proč je to pro ně důležité,“
popisuje strategii klubu šéftrenér žákovské
základny Martin Štěpán.
jaro 2017

Inspirace se zrodila v holandských a belgických akademiích a jejím cílem je mladé
sportovce naučit správným návykům ve
stravování. FC Hradec Králové proto rozšířil svou spolupráci se ZŠ Sever, kde dlouhodobě zajišťuje tréninky dětí, a začal jejím
žákům dodávat kvalitní svačiny.

K dostání na vybraných místech uvedených na
quartiermagazin.cz/distribuce

Efekt školních svačin, které spolufinancuje
Královéhradecký kraj, město Hradec Krá-

Sledujte nás na sociálních sítích:
Quartier - královský magazín
quartier_magazin

Základní škola Sever vyšla FC Hradec Králové vstříc i v organizaci výuky. Nově jsou
tu třídy složené pouze z mladých fotbalistů
a fotbalistek Votroků. To dětem řeší především dřívější problém se zameškáváním
a následným doháněním učiva po účasti
na klubových akcích. Rozvrh celé třídy je
jejich náročnějšímu programu uzpůsoben.
Například místo některých hodin hudební výchovy mají videorozbory hry se svými trenéry. Úprava rozvrhu jim pomáhá
se více soustředit nejen na fotbal, ale také
na školní výsledky, které vedení klubu sleduje. „Jestliže žák dojíždí, musí se učit a do
toho má tréninky, je to pro něj obrovská
zátěž. A přitom, když je srovnáme s jinými
žáky nesportovních tříd, musím říct, že to
jsou jedničky,“ chválí prospěch fotbalistů
a fotbalistek ředitel ZŠ Sever Milan Kučera.
Mladí sportovci se musí zkrátka orientovat
stejně dobře v násobilce a pravidlech pravopisu, jako na hřišti.
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Lucie Chytilová

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

Ať se práší
za kočárem!
Když se Petr Šimurda pustí do vyprávění o své lásce k rally, Škodě 130 LR, starým dobrým autům i byznysu s autodíly,
nadchne pro svět motorů bez problémů i novinářku, která nemá tušení o funkci karburátoru a svíčky má nejraději vedle
sklenky dobrého vína. S majitelem autobazaru Trotina a jezdcem rally v jedné osobě jsme si povídali o tom, že úspěch
se rodí v hlavě a věci mezi nebem a zemí existují.

Váš život je neodmyslitelně spojený se
starými auty. Kde se ta láska zrodila?
Začalo to, když mi bylo osm a začal jsem
jezdit motokros na motorce v Klubu mladých motoristů při ČKD. Vždycky mě ale
přitahovala víc auta. Ke škodovce jsem si
získal vztah na vojně, kde jsem jezdil právě se 130tkou. Je to jedno z mála aut se
zadním náhonem a s tím je prostě zábava.
Vyzkoušel jsem si i autokros s Golfem GTI
a v roce 2006 jsem jel poprvé rally s mým
spolujezdcem a parťákem Milanem Dlouhým. Začínali jsme s historickým favoritem,
až pak jsem si postavil svoji první Škodu 130
LR. Rally je totiž hlavně o zábavě pro diváky
a nejatraktivnější podívaná je právě na auta
s náhonem na zadní kola nebo čtyřkolky.

Vaše závodní auta mají sice historický design, tuším ale, že uvnitř mají
„pěkně nadupané“ vnitřnosti?
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Ano, dá se říct, že naše nejlepší Škoda 130 LR
už má všechny „vnitřnosti“ ze soudobých
aut. Ať je to sekvenční převodovka nebo
motor, který je z Octávie a má 230 koní. To
auto váží 900 kilo a zkrátka jede. Ale zase se
s ním můžeme přihlásit jen na vybrané závody autokrosu. K tomu, abychom se mohli
účastnit i dalších rally, máme další tři auta.
Pro zábavu jsme natočili několik videoklipů
a překvapil mě ohlas ze zahraničí. Začali se
mi ozývat fanoušci škodovek z Austrálie,
Anglie, Německa, Francie i Itálie. Přesto, že
se tam škodovky nikdy nevyvážely a jsou
pro ně těžko dostupné, jsou tam fandové,
které to auto baví a zajímá. Není se co divit,
škodovka se dobře řídí, protože je poměrně dobře vyvážená, má perfektní brzdy a
v 80tých letech bylo to auto zkrátka bezkonkurenční. Když se podíváte na výsledky
mistrovství světa v rally, tak jezdilo výhradně
do 6. místa na mistrovství Evropy, i první.

Na který závod nejraději vzpomínáte?
Jednoznačně na Mistrovství republiky Rally Vrchovina v roce 2013. Napadl sníh, pod
ním byla šotolina a to je kombinace, kterou ta škodovka velmi dobře zvládá. První
rychlostní zkoušku jsme vyhráli absolutně,
ale bohužel na dalším rozjezdu jsme bourali. Tak urputně jsem tu pozici chtěl udržet,
až jsem udělal chybu. Narazil jsem do stromu. Naštěstí se nic moc nestalo, skončil
jsem v nemocnici jen na vyšetření s nohou.

Koukám, že je to sport jen pro odvážné. Bojíte se někdy?
Mám za sebou čtyři nehody a pokaždé
chvíli trvá, než člověk opět získá jistotu.
Vždycky říkám, že to auto je takový avatar. Musíte se do toho zkrátka navlíknout
a nepřemýšlet, co vám to udělá. Být s ním
absolutně sžitý. V sedačce musíte cítit,
jak se to auto chová, a podle toho ho řídit.
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Jste parťáci nejen v autě, ale také
v podnikání v autobazaru. Jak se dnes
prodávají ojetá auta?

Na druhou stranu ale v sobě záchrannou
brzdu mám. Když cítím, že riskuji příliš,
dám si raději pauzu. Taky se mi potvrdilo,
že člověk by měl dát na nějaký svůj vnitřní
hlas. Vloni před závodem ve Vsetíně jsem
celý den cítil, že jet nemám. Na první rychlostní zkoušce jsme byli druzí, jenže já chtěl
vyhrát. Šlo nám o první místo v republice.
Když jsme ale přejížděli mezi rychlostními zkouškami, ozvala se najednou zezadu
rána, já jsem se podíval do zrcátka a vidím,
že auto je v plamenech. Naštěstí hořel
jenom filtr, ale bylo po závodech. To auto
nás zkrátka odstavilo.

Jak se rally během let proměnilo?
Dříve bylo drsnější, ale stav silnic v Česku
se za poslední roky hodně zlepšil. Ještě
před pěti lety byly pěkné tratě na Krumlovsku, kde byly rozbité cesty. Jízda tam byla,
jak my říkáme, uskákaná. Když na výmolech a hrbolech letíte 150kilometrovou
rychlostí, tak je to o podvozku, o tom, jestli
si tu trať umíte načíst v rozpisu. Dnes jsou
tam silnice už kompletně opravené, a jezdí
se tam tím pádem vyšší rychlostí, ale už mě
to tolik nebaví. Svou roli hrají také pneu-

matiky, které se stále zlepšují a umožňují
najet čím dál tím vyšší rychlostní průměr.
Takže rally se rok od roku zrychluje.

Co je při závodech nejdůležitější?
Technické parametry, schopnosti
řidiče, nebo vztahy se spolujezdcem?
Rally je královská disciplína, souhra několika věcí. Důležité je mít samozřejmě dobře
nastavené auto, musíte si ale taky rozumět
se spolujezdcem a snad nejdůležitější je
vzájemná důvěra. Spolujezdec by měl umět
vycítit, že jezdec je nervózní. Milan Dlouhý je
natolik dobrý, že když se mi něco nepovede,
dokáže mě vrátit zpátky do pohody. Kdyby
řekl něco o vteřinu později, tak by to mohlo
mít fatální následky. Jsou místa, kde letíte
přes horizont a za ním je odbočka. Když
mi to navigátor neřekne včas, už nestihnu
zareagovat. Skvěle je to vidět na výkonech
Honzy Kopeckého, podle mého názoru
nejlepšího českého jezdce všech dob. Se
svým spolujezdcem Pavlem Dreslerem jsou
natolik sehraní, že mají absolutní vyrovnanost výkonů. Proto je Honza loňský mistr
světa v rally. A ze stejného důvodu jezdím
já s Milanem Dlouhým už přes deset let.

Tenhle obor se opravdu hodně změnil.
Dříve se řešilo jenom to, aby auta nebyla
shnilá. Když auto nejelo, věděl jsem, že ho
opravíme. Byly to mechanické věci. Dnes
už je to složitější. Auta se při výrobě čím
dál víc šidí, a než přijdeme na to, co je špatně, trvá to někdy opravdu dlouho. My pak
zodpovídáme za chyby vzniklé nekvalitní
výrobou a to nám samozřejmě dělá problémy. Naštěstí jsme dobře pojištěni, což nám
pomáhá krýt náhrady zákazníkům. A snažíme se už prodávat co nejmladší auta s co
nejmenším nájezdem.

Můžou tyto změny obchod s ojetými
auty zcela ochromit?
Každopádně ho víc a víc komplikují. Proto jsme začali s likvidací aut. Tento byznys
bude vzkvétat úměrně s tím, jak nekvalitní
auta se dnes vyrábějí. Měsíčně zlikvidujeme 200 aut z celé republiky. Investovali
jsme do linky na demontáž autovraků, kde
se auta rozebírají na náhradní díly, které se okamžitě fotografují a naskladňují. Na našem e-shopu přibyde denně 150
nových dílů. Je to jediný e-shop v republice s autentickými fotografiemi jednotlivých dílů. A zájem ze strany zákazníků je
velký. V Čechách je stále touha opravovat
ta stará dobrá auta, která byla ještě vyráběna poctivě.
Lucie Chytilová
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KADEŘNICKÝ sALON JEANIss:

S láskou k výzvám
Rodiče chtěli, aby šla studovat, ji to ale táhlo spíš k řemeslu. Jednoho dne tak vyměnila učebnice za nůžky a vrhla se
na dráhu kadeřnice. A nelituje. Dnes je totiž ambiciózní Jana Pospíšilová majitelkou vlastního salonu Jeannis v centru
Hradce Králové a s týmem zkušených kadeřnic se těší dlouhodobé a spokojené klientele. „Vždycky je to buď, anebo.
Jako všechno v životě,“ říká s úsměvem teprve třicetiletá černovláska.

design a vybavení salonu s masážními křesly
jsou u Jeaniss příjemným bonusem, hlavní
důraz klade mladá podnikatelka především
na kadeřnický um svého týmu, špičkovou
kvalitu služeb a servis. Aktuálně tvoří kadeřnický tým salonu Jeaniss tři ženy, přičemž
každá se specializuje na různé kadeřnické
techniky. „Jiřka je odbornicí na extravaganci
a různé barevné kreace, Hanka umí přirozeně
podtrhnout přírodní barvu vlasů a perfektně
ovládá pánské střihy. Mojí specialitou je zase
barvení a účesová tvorba – zvláště na svatby,
plesy a různá focení,“ doplňuje Jana Pospíšilová s tím, že všechny navíc procházejí pravidelnými školeními nových technik a trendů, vlasové diagnostiky a péče. Díky tomu

Kariéru odstartovala krátce po dvacítce v síti
kadeřnických salonů Klier, kde se postupně
vypracovala až na šéfku týmu. Celých pět
let pod jejich hlavičkou objížděla školení
a soutěže, pilovala vlastní kreativní rukopis
v barvení, střihu, stylingu i péči. „Po škole bych tam nahnala všechny,“ vzpomíná se
smíchem. „Pro začínající kadeřníky je to
skvělá zkušenost. Naučíte se pracovat s kvalitní vlasovou kosmetikou, takže nehrozí,
že se v budoucnu necháte nalákat na levné
a nekvalitní produkty. Vhlavě si nastavíte
laťku, pod kterou nechcete klesnout,“ dodává.
Začátky v branži přitom neměla vůbec lehké,
původně totiž v Hradci studovala obchodní
školu, obor kadeřnickým nůžkám na míle
vzdálený. „Mamka pro mě pochopitelně
chtěla to, co považovala za nejlepší: vysokoškolský titul a teplé zaměstnanecké místo
s pravidelnou výplatou. Zkrátka jistotu. Když
jsem jí oznámila, že studium končím, chci jít
na kadeřnici a jednou si otevřít vlastní salon,
málem to s ní seklo. Postupně to ale přijala
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a teď se se mnou ještě chlubí! Rodič nakonec
podpoří své dítě, když vidí, že dělá, co miluje, a je v tom úspěšné,“ říká s úsměvem Jana
Pospíšilová, která už je sama maminkou.
Po pěti letech v Klieru vycítila, že přišel
čas na změnu. Jana, tehdy ještě Hrůšová,
vzala našetřené peníze a rozhodla se rozjet vlastní značku. A tak se zrodila Jeaniss.
„Finančně mi tehdy pomohl děda, který
mým podnikatelským ambicím hodně fandil.
Začátky byly krušné, dělala jsem dvanáctky,
víkendy, v salonu jsem byla takřka nonstop.
Vlastně mi to ale tolik nevadilo, pracovala jsem na svém a plnila si sen,“ vzpomíná.
Nejprve sídlila ve sdílených salonech v Chelčického a posléze v Havlíčkově ulici,
až si loni na jaře otevřela svůj vlastní v Balbínově ulici, v areálu Tereziánského dvora.
„Chtěla jsem něco úplně nového, moderního.
Nabídnout klientkám příjemný prostor, kde se
budou cítit dobře, odkud se budou vracet zrelaxované a s dobrou náladou. Takových míst
je totiž čím dál míň,“ říká. Ačkoli moderní

„Začátky byly krušné, v salonu
jsem byla nonstop. Ale dělala jsem
na svém“

poznají, co vašim vlasům aktuálně schází, a
poradí, jaká kosmetika je pro vás nejvhodnější. Ve větších městech se taková služba
standardně platí, pro klientky salonu Jeaniss
je zatím zcela zdarma. „Snažíme se opravdu o
špičkový servis včetně vlasového poradenství.
Často si klientky špatným výběrem šampónu,
kondicionéru nebo masky své vlasy zbytečně
zatěžují nebo přípravky nevhodně aplikují, a
tak snižují jejich efekt. Přitom u zdravých a
opečovaných vlasů to všechno začíná,“ dodává.
Jestli vás s jarem láká změna účesu nebo jen
chcete dopřát svým zimou unaveným vlasům pořádnou vzpruhu, už víte, kam vyrazit.
Ale pozor, takové hýčkání je silně návykové!
Michaela Zumrová, foto: Jakub Misík

jaro 2019

Design

Krok za krokem
Polstrinem
„Každý typ sedací soupravy nabízí
stovky až tisíce variant.
Výběr začíná potahovými látkami
a končí variabilitou kostry
nábytku.“
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1. Interi• r od A do Z v€ m pomůže zař„ dit
bytov€ architektka ze Studia Polstrin.
2. Z€ kazn„ ci mohou vyb„ rat i z typizovan• ho n€ bytku př„ mo na prodejně.
3. † irok€ nab„ dka potahov‡ ch materi€ lů
nab„ z„ tis„ ce možnost„ .
4. St€ le obl„ ben• jsou př„ rodn„ kůže v
různ‡ ch barevn‡ ch variant€ ch.
5. Střih kůže je pečliv€ ručn„ pr€ ce se
‰ ablonami.
6. Mont€ ž kostry sedac„ soupravy. Každ‡
typ je možn• sestavit variabilně dle př€ n„
z€ kazn„ ka.
7. Na detailech z€ lež„ . Při ‰ it„ je možn•
volit z mnoha ozdobn‡ ch ‰ vů.
8. Uk€ zka řemesln• ho umu čaloun„ ka
Zbyňka, kter‡ ve firmě působ„ již 23 let.
9. Prodejn„ showroom Polstrinu nab„ z„
‰ irok‡ v‡ běr sedaček, křesel, j„ deln„ ho
n€ bytku i postel„ .
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AndreA VytlAčiloVá:

Hlavně se nebát
Dvaadvacetiletá Hradečačka Andrea Vytlačilová toho na svůj mladý věk stihla už hodně. A ještě víc ji toho bezesporu
čeká. Nadějná umělkyně tvoří vlastní módní značku, spolupracuje s předními návrháři a studuje prestižní londýnskou
univerzitu. Začátkem roku se navíc přestěhovala do New Yorku, aby pracovala pro Marca Jacobse. „Když se pro něco
nadchnu, hranice a překážky přestanou existovat,“ říká v rozhovoru pro Quartier.
vyzvednout barvy. Tam jsem to zvládla, ale
cestu zpátky jsem najít nedokázala. Neměla jsem tehdy internet v mobilu a netušila, jak se dostat domů. V takové situaci se
musíte spolehnout sami na sebe a nějak si
prostě poradit. Také jsem měla větší šanci
se poznat. Uvědomit si, co chci doopravdy dělat. Když se totiž vymaníte z okolí, ve
kterém vyrůstáte, snáz přijdete na to, co
opravdu chcete vy, ne co chtějí vaši rodiče
a přátelé.

Nejen, že studujete v zahraničí, ale
také ráda a hodně cestujete. Není to
tak dávno, co jste se z Londýna přestěhovala do New Yorku.

Andrea Vytlačilová a Grayson Perry

Kdo je Andrea Vytlačilová třemi slovy?
Jsem hodně optimistická. Akční, pořád
něco dělám. Což se na první pohled může
zdát jako pozitivní věc, jen mi to někdy přeroste přes hlavu. To si pak pomalu nenajdu
čas ani na spánek. Taky bych řekla, že jsem
docela megaloman.

Chtěla jste být výtvarnicí od malička?
Asi jsem se neprobudila a neřekla si „ode
dneška budu výtvarnicí“, ale inklinovala
jsem k tomu, co si pamatuji. Věčně jsem
si malovala, umění bylo všude kolem mě.
Myslím, že to nemohlo dopadnout jinak.

Zdědila jste po někom v rodině umělecké sklony?
V mém případě spadlo jablko daleko, daleko od stromu. Kromě mých pradědečků,
kteří byli náhodou oba dva ševci, pracují
všichni spíš ve vědeckém oboru.
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Studujete na umělecké škole v Londýně. Jak se liší zahraniční studium
od toho u nás?
Podle mě je rozdíl hlavně v otevřenosti
a možnostech. Studium je víc propojeno
s reálným světem, s praxí. Už během studia jsem měla možnost spolupracovat se
spoustou oděvních firem přímo z oboru.
Na škole Central Saint Martins si můžeme
vyzkoušet každý ateliér, co nám nabízí,
takže díky tomu získáme přehled i o ostatních technikách a oborech.

Jakou nejvzácnější zkušenost vám
studium v cizině přineslo?
Rozhodně jsem se za ty čtyři roky musela hodně osamostatnit. V jednu chvíli jsem
byla v Hradci a ve druhé v cizím státě bez
rodičů, kteří mi předtím se vším pomáhali. Zpočátku to bylo děsivé. Jednou jsem
třeba jela v noci na kole přes celý Londýn

Cestuji moc ráda. Moje vysněná destinace
je Peru a Jižní Amerika obecně. Před lety
jsem třeba navštívila indické město, ležící
na břehu řeky Gangy, Váránásí. Byli jsme

jaro 2019

svědky tamějšího posvátného pohřbívání.
Drsný zážitek. Celá cesta mě dost ovlivnila,
přivedla mě k józe. Už je to tak deset let, co
se jí věnuji. Nedávno jsem si udělala i certifikát, takže ji i vyučuji. I jedna z mých vlastních kolekcí je inspirována právě jógou.
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absolvovala Gymnázium Boženy
Němcové v Hradci Králové

Ráno jsem vstala, do noci pracovala v ateliéru, pak přišla domů, šla se proběhnout,
potom rychle spát a další den znovu. Ke
konci jsem byla skoro až v deliriu. Bylo to
šílené a skvělé zároveň. Soutěž samotná pro mě byla výzva. Když se šije oblek
na míru, čekají vás většinou tři zkoušky
na přeměření. My měli jednu. V průběhu
jsme sice měli konzultace se samotným
Graysonem (současný britský umělec,
pozn. redakce), ale ve výsledku bylo zcela
na nás, co vytvoříme. Tvorba Graysona
Perryho je hodně ovlivněna vírou. Nemyslím tím doslova křesťanstvím nebo buddhismem, ale spíš myšlenkou a principem
víry. A to mě hodně zaujalo. Propojila jsem
to s příběhem Pražského Jezulátka. Název
díla „My Bohemian faith“ je proto vlastně slovní hříčkou. Na šatech také najdete různé české citáty a hesla, například
„Pravda vítězí“. Nejsou ale přeložené do
angličtiny, nechala jsem je v češtině. Sám
Grayson tedy nejspíš netuší, co na jeho
šatech vlastně stojí. (smích)

studuje na prestižní umělecké
škole Central Saint Martins
v Londýně

Váš život musí být hektický, jak zvládáte balancovat nabitý diář a osobní
život?

Nejen, že jste se zúčastnila, ale i vyhrála soutěž Design a Fabulous Dress for
Grayson Perry, kterou každoročně
pořádá vaše alma mater. Jak na to
vzpomínáte?
Bylo to hektické! Ve stejnou dobu jsem
totiž připravovala i výstavu v Praze. Každý den mě čekala kupa úkolů a zařizování.

Andrea Vytlačilová
narodila se před 23 lety v Hradci
Králové

tvářka prostě nefunguje. Ať už se snažíte
prosadit v čemkoliv, musíte to opravdu ze
srdce milovat. Protože když přijdou překážky, ty těžké chvíle - a věřte, že ony přijdou - nevzdáte to.

Co byste poradila sama sobě v začátcích?
Poradila bych si, abych se prostě a jednoduše přestala bát. Abych přestala mít
strach z toho, jestli jsem udělala dost, nebo
co na to řeknou ostatní. To nikam nevede.

Až jednou budou lidé vyslovovat vaše
jméno, podle čeho chcete, aby si vás
pamatovali?

zvítězila v univerzitní soutěži
Design a Fabulous Dress For
Grayson Perry

Nezvládám. (smích) Ale i tak mě to baví,
jsem za svůj život ráda. Jedu hodně
nadoraz, trpím neustálým pocitem, že člověk ze sebe musí vždy vymáčknout maximum. Buď všechno, nebo nic.

žije v New Yorku, kde nyní pracuje
pro módní značku Marc Jacobs

Co je podle vás nedůležitější k tomu,
aby se člověk prosadil?

Svými díly se snažím v lidech vyvolat nějaké
emoce, donutit je přemýšlet nad věcmi, nad
kterými do té doby nepřemýšleli. Chci, aby
si mě pamatovali díky tomu, co prostřednictvím mé tvorby prožili a cítili.

Musíte bezmezně věřit tomu, co děláte. Být
sám k sobě upřímný a na nic si nehrát. Pře-

Sabina Tocháčková

učí a cvičí jógu
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TOMáŠ A MIREK JIRáNKOVI:

Pořád nás to baví
Stojí za takovými projekty jako jsou Tyršovy sady v Pardubicích nebo Centrální lázeňský park v Poděbradech, zvelebili
ale také řadu firemních i privátních prostor. Rodinná firma New Visit z Hradce Králové se věnuje krajinářské architektuře,
zahradnímu a interiérovému designu už bezmála 20 let a končit rozhodně nehodlá. „Baví nás všechno, co baví naše
klienty,“ říkají v rozhovoru pro Quartier bratři Tomáš a Mirek Jiránkovi.

Tomáš a Mirek Jiránkovi z New Visit, foto: Jakub Misík

Takřka 20 let na trhu, to už je nějaký
ten pátek. Vzpomenete si ještě na své
začátky?
TJ: Na začátky firmy vzpomínám docela živě. Na mostku nad řekou Metují jsem
si se svým tehdejším společníkem podal
ruku a začali jsme. On byl stavitel, já krajinářský architekt. Oba jsme cítili společné
rodinné předky a tradice. V rodině stavitelů a zahradníků jsme to vnímali tak nějak
samozřejmě. Měl jsem svou celkem jasnou
představu o tom, co chceme dělat. Vidět
naši zemi hezčí a o to se snažíme i dnes.
MJ: Já jsem ve firmě teprve pátým rokem,
nicméně si dobře pamatuji, když bratr
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Tomáš začínal a jak z toho měl náš otec,
povoláním zahradník, těžkou hlavu. Podobně jako měl těžkou hlavu jeho otec, tedy
náš děda, když se táta po mnoha letech
vrátil k zahradničení. Byly to logické obavy o budoucnost svých dětí. Na své vlastní
začátky vzpomínám ještě živěji, opravdu to není tak dávno. Byl jsem odhodlán
uplatňovat mnohaleté zkušenosti z velké
nadnárodní firmy v malé, soukromé rodinné firmě. Velmi brzy jsem pochopil, že
některé postupy z korporátu nelze v čistě
soukromé sféře uplatnit. Jsou to rozdílná
prostředí. Nicméně přístup k zákazníkům,
umění zvolit správnou strategii obchodu,
najít vhodné partnery pro společné pro-

jekty - to jsou atributy, které jsou společné
všem prostředím.

Změnily se za tu dobu nějak preference zákazníků?
MJ: Určitě, díky internetu, sociálním sítím
a sdíleným fotografiím mají zákazníci větší přehled o tom, jak vypadají dnešní parky nebo zahrady, a to nejen u nás, ale i ve
světě. Existují různé webové stránky, kde
se můžete dozvědět, co s kterou rostlinou či stromem, kam jej umístit, ale ne
všechny zdroje jsou věrohodné a chybí jim
zejména odborný pohled a dohled zkušeného krajinářského architekta s citem pro
urbanismus a znalost širších souvislostí.
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jeho snů, příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance, nebo nádherný
park pro desetitisíce lidí?
MJ: Vše, co jste zmínila, nás baví. Nezáleží
na tom, zda je to firemní, privátní či veřejný
prostor. Zda se jedná o projekt, realizaci či
údržbu prostoru. Baví nás všechno, co baví
naše klienty.
TJ: Nedovedeme si představit, že by něco
mělo být nad druhým. Za veřejné realizované projekty máme ta nejvyšší národní
ocenění. Ať je to cena Grand Prix architektů nebo Stavba roku, cena předsedy
Senátu ČR, cena ministra pro místní rozvoj
a podobně. Mnohé stavby jsou kulturními
či národními kulturními památkami. Není
však lepší výsledek z drobnějších či soukromých akcí než vzkaz od klienta, že ho
práce s námi bavila. Jsou mnohdy dojatí ze
změny. Máme rádi pocit, že jim pomáháme
tvořit jejich domovy či identitu jejich firmy.
Jsou zákazníci, kteří mají přesnou představu o tom, jak by měl jejich prostor vypadat a co přesně do zahrady patří, což je ne
vždy uskutečnitelné nebo designově povedené. Naším úkolem je zákazníka navést
na správnou cestu tak, aby byl spokojen
a všechno fungovalo bez problémů a hlavně dlouhodobě.
TJ: Souhlasím. Možnosti vidět svět instantním pohledem skrze internet nám zvyšuje
standard už ve fázi zadání. Klient ví lépe, co
může chtít. Má vyšší očekávání o obecné
kvalitě veřejného prostoru i svého vnějšího okolí firmy či domu. Ale je to pomalejší,
než bych byl rád. Pořád nás obklopuje příliš té známé šedi a věta v duchu „to stačí“.
Mluvím teď především o veřejném sektoru. Nebýt evropských dotací, tak jsou naše
nová náměstí a parky stále jako v roce 1989.
Až na výjimky je velmi nízká poptávka po
celostní kvalitě. Mnohem lepší je to v privátních zájmech podnikavých lidí. Ti dobře vědí, že žít v lepším prostředí znamená
i osobní štěstí. To platí o firmě i domově.

Co všechno klientům nabízíte, co pro
ně umíte zrealizovat?
TJ: Umíme téměř vše a co neumíme dnes,
budeme umět zítra, protože to tak chceme.
Chceme dělat klientům i sobě radost. Nedíváme se na úlohu skrze jednu věc.
MJ: Především se naše firma snaží po celou
dobu své existence nabízet, propagovat
a vytvářet kulturu prostředí a estetickou
nadstavbu života lidí. Ať se jedná o veřejný
nebo firemní prostor, privátní zahrady či
interiér, nejsme ti, kteří pouze dodají zeleň

do zahrady nebo nakreslí projekt. Nejsme
zahradníci, kteří vám přivezou pár stromů
nebo položí trávník. Ať jsou to námi vytvořené myšlenky, návrhy nebo přímo zrealizované projekty, vždy se snažíme citlivě
zacházet s klientem, místem, širším prostředím, účelem a dlouhodobým účinkem.
Je to taková zelená stavařina. Pracujeme
s terénem, cestami, osvětlením, vodou,
drobnějšími stavbami, wellness obsahem,
závlahovým systémem, zahradní gastronomií a v neposlední řadě rostlinami.

Po takřka dvou dekádách podnikání
můžete už směle bilancovat. Co byla
pro vás zatím největší pracovní výzva?

To, předpokládám, nabízí spousta
firem v oboru. Co je vaše konkurenční výhoda?

MJ: Výzvy jsou stále. Ať to jsou výzvy strategické nebo rutinní zejména kvůli nedostatku kvalitních lidí na trhu. Kdybych měl
vzpomenout na nějaký konkrétní projekt,
tak bych asi zmínil jeden z posledních, kdy
jsme dostali za úkol vytvořit zelenou stěnu
na skleněné příčce v kanceláři bez možnosti zásahu do stávající skleněné stěny.
Stálo nás to několik bezesných nocí a mnoho pokusů, ale myslím si, že jsme si s tím
velmi dobře poradili. Investor je spokojený, jeho designérka též, tak to snad dobře
dopadlo. (smích)

MJ: Neskromně tvrdíme, že se svojí prací
citlivě podílíme na vytváření kultury prostředí s odkazem na historii, současnost
ale i budoucnost místa, které měníme.
Máme kompetence v oblasti stavebnictví, urbanismu, architektuře, krajinářské
architektuře, zahradním a interiérovém
designu. Nechceme, aby si náš klient po
našem odchodu řekl jen „dobrý“. Chceme,
aby si řekl: „To je ono! Teď je moje zahrada
mým pátým pokojem. Okolí mé firmy je to,
čeho si konkurence, a hlavně moji zákazníci
všimnou a řeknou známým: To je tam, jak
to mají krásné.“ Věříme, že se nám již takové práce povedly, takže na nich budeme do
budoucna stavět a pokračovat tak, jak jsou
naši klienti na nás zvyklí.

Pracujete pro soukromou klientelu,
ať už jednotlivce či firmy, na kontě
máte i prestižními cenami ověnčené
realizace ve veřejném prostoru. Co
vás baví víc – stvořit někomu zahradu

TJ: Za mě asi pomoci dostat krajinu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na
světový seznam UNESCO. Je to veliká architektura a můj životní projekt. Avšak já si
tento cíl nevymyslel, autorem myšlenky je
veliký muž s rytířským titulem od královny
Dánska. Já jsem oddaný a trpělivý služebník
myšlence. To je náš příspěvek k vědomí naší
národní hodnoty ve světovém významu.

Chystáte do budoucna nějakou
novinku?
MJ: Neustále pracujeme na zvyšování úrovně naší práce pomocí nových softwarů,
spolupracujeme se specialisty na korporátní
identitu, abychom našim, zejména firemním
klientům byli schopni poskytnou kompletní
servis řešení jejich prostor. Našim snem je
v budoucnu vyvíjet a vyrábět své výrobky.
Něco, co bude naše od začátku až do konce.
Michaela Zumrová
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Do kina!
Rok 2019 je v plném proudu a my už víme, na které filmy se letos můžete těšit v multikině CineStar. A věřte, že si určitě
vyberete, vždyť pro vás připravujeme více než 300 snímků. Naše jarní tipy potěší jak příznivce filmového světa Marvel,
tak klasických pohádek či české tvorby. Je to zkrátka pěkně pestrý a barevný výběr, jak se na jarní období sluší a patří.

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě
multikin CineStar

BŘEZEN
7. 3. Captain Marvel
Děj zcela nového dobrodružství ze světa
Marvel se odehrává v devadesátých letech
minulého století. Film sleduje příběh Carol
Danversové, ze které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Ten zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami.

čeká vás příběh o přátelství, které vzniká mezi dvěma muži zcela protichůdných
povah. Kultivovaný klavírista si jako řidiče
na své turné najme bývalého vyhazovače
a podvodníčka. Jízda může začít!
14. 3. Skleněný pokoj
Nový česko - slovenský film s Karlem Rodenem v hlavní roli vypráví rodinné drama
o komplikovaných vztazích v jedné obdivuhodné moderní vile i osudech ovlivněných
německou invazí za druhé světové války.

DUBEN

7. 3. Zelená kniha
Americká komedie s prvky road movie už
byla oceněna třemi Zlatými glóby. Pokud
vyrazíte do kina posoudit její kvality i vy,

28. 3. Dumbo
Nové zpracování známého příběhu o slůněti, který je pro své velké uši nejprve terčem
posměchu, poté, coby létající slon naopak
žádanou atrakcí. Příběh o tom, co se skrývá pod nablýskaným povrchem zábavního
podniku pobaví děti i jejich rodiče.

4. 4. Teroristka
Nová černá česká komedie představí Ivu
Janžurovou jako učitelku v důchodu, která
je odhodlaná k vraždě. To však není snadné
ani morálně, ani prakticky. V dalších rolích
se představí Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana
Plodková a další.

Captain Marvel, distributor: Falcon

Dumbo, distributor: Falcon

Teroristka, distributor: CinemArt
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KVĚTEN
16. 5. John Wick 3
Ve třetí části této adrenalinové akční série
má super zabiják John Wick (Keanu Reeves)
v patách celou armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co porušil pravidla
a zabil člena tajného mezinárodního spolku
nájemných vrahů se z něj stává psanec, který je terčem zabijáků po celém světě.
Aladin, distributor: Falcon

4. 4. Velké dobrodružství Čtyřlístku
Oblíbené dětské postavičky z kreslených
seriálů se vrací na plátna kin! Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně
vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Co dodat? Udělejte
radost malým a vraťte se s nimi do vlastních dětských let!
11. 4. Řbitov zvířátek
Louis Creed se s rodinou přestěhoval na
okraj klidného maloměsta, kde široko dale-

ko není nic pozoruhodného kromě svérázného pohřebiště domácích zvířat, které je
opředeno mnoha mýty. Americký horor na
motivy knihy Stephena Kinga.
11. 4. Hellboy
Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací
na plátna kin s plnou parádou. Tentokrát
se vydává do Londýna, kde se probrala ze
záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí „Královně krve“ zabránit, aby
seslala na svět lidí smrtící morovou ránu.

23. 5. Aladin
Nové zpracování slavného příběhu o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi,
kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně
a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich
budoucnosti. Tentokrát v hrané formě.
30. 5. Rocketman
Britský snímek mapuje životní příběh
hudební legendy Eltona Johna vinoucí
se od jeho začátků až na samotný vrchol.
Fanoušky potěší jeho největší hity přenesené na plátna kin. Hlavní role se ujal britský herec Taron Egerton, který také nazpíval všechny jeho písně.

inzerce
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Jaro na kanapi
Ačkoliv nás už první jarní paprsky vytahují za uši z našich zimních doupat a lákají ven, zima se zatím vlády nevzdala,
a tak lépe než na mezi se vám bude ještě nějaký pátek ležet na kanapi. Pokud si na něm z nějakého důvodu hovíte sami,
máme pro vás společnost! Snad vás nezklame, že knižní.

sTOJEDNALETÝ sTAŘÍK,
KTERÝ sE VRáTIL,
ABy ZACHRáNIL sVĚT

KETODIETA
Jana Ulíková

KOŠÍKáŘůV ROK ANEB
JAK sE KROUTÍ PROUTÍ
Blanka Svobodová, Barbora Hrdinová

Jonas Jonasson
Přesně před rokem utekl stoletý Alan Karlsson z domova důchodců a zažil velké dobrodružství. A pořád dokazuje všem kolem, že i
ve sto letech si člověk může život pořádně
užít. On si rozhodně užívá života i sluníčka
s kamarádem Juliem na Bali. Ale pak se Julius rozhodne, že mu připraví narozeninovou oslavu. Pomyslnou třešničkou na dortu
je let horkovzdušným balónem. A právě
tím odstartuje nové dobrodružství teď
už stojednaletého staříka… Pokud vás zaujal
bestseller Stoletý stařík, který vylezl z okna
a zmizel, budete milovat i jeho pokračování.
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Stojíte na váze a bojíte se po vánočním
hodování otevřít oči? Nic není ztraceno!
Váhu vraťte, kam patří, a vyražte do knihkupectví pro novinku, která vás seznámí
s principy ketodiety – diety postavené na
přirozeném spalování tuků v těle. Zapomeňte na hlad, jednotvárný jídelníček
a odpírání si jídla. Už nebudete muset
řešit, jak rychle shodit přebytečná kila či
jak rychle zhubnout do úzkých šatů nebo
do plavek. Navíc v knize najdete více než
sto receptů, se kterými se nadváhy zbavíte
snadno, zdravě a hlavně s chutí.

Že vás přece jen jaro vytáhlo ven? Tak dobře. Nejprve si opatřete tuhle knížku a hned
potom proutí. Hodně proutí. Budete ho
potřebovat, třebaže Velikonoce jsou ještě
daleko. Naučíte se, jak z vrbového proutí
vytvořit krásné koše i košíky různých typů
a velikostí. Dozvíte se vše od základů sběru vrbového proutí, přes jeho zpracování až
po různé techniky pletení. A co si osvojíte?
Hračkou pro vás odteď bude nejen výroba
pomlázky, ale také opálky, misky, zahradnického košíku, květinového koše a mnoha
dalších výrobků z proutí.
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Hádej kdo

Tři muži v auTomobilu

KrasosmuTnění

Chris McGeorge

Miroslav Macek

Bohumil Hrabal

Hádej kdo je čtivá krimi, kterou napsal
Chris McGeorge s téměř klasickým detektivním příběhem. Jeden pokoj, šest podezřelých a jen pouhé tři hodiny na vypátrání vraha. Není to mnoho, ale snad to bude
stačit. Oč jde? V jednom hotelovém pokoji leží mrtvý muž. A spolu s ním je uvnitř
uzamčeno pět podezřelých. Nikdo neví, jak
zemřel. Vlastně jeden z nich to určitě ví.
Jeden z nich je totiž vrah. A čas neúprosně
odtikává vteřinu za vteřinou. Jestli neodhalí
vraha, všichni zemřou. Pravidla jsou jednoduchá, ta hra však nikoliv. Televizní moderátor, číšnice, uklízeč, právník, herečka a
studentka. Jeden z nich to byl – hádej kdo.

Po knižním hitu Saturnin se vrací bývalý
politik Miroslav Macek s dalším titulem
inspirovaným slavnou předlohou, kterou
tentokrát našel u Jeroma K. Jeroma. Sám
autor o své novince říká: „Trvalo téměř
rok, než jsem náhodně narazil na zajímavou ranou historii prvních Benzových
automobilů a pojal nápad vyslat Jeroma,
Jiřího a Harrise na cestu do Kopřivnice –
Nesseldorfu – namísto anglických reálií
popsat tehdejší prostředí německé, české
a moravské.“ Cesta plná dobrodružství
a přátelského popichování s pověstným
anglickým humorem na pozadí přelomu
19. a 20. století začíná!

Kniha povídek Krasosmutnění je prostřední částí vzpomínkové trilogie Městečko
u vody, která původně vycházela v letech
1976–1981. Patří k těm knihám, které Hrabal rozšířil, obohatil o nové motivy a nové
postavy a upravil do podoby stravitelné
pro cenzuru. Navazuje na Postřižiny a
pokračuje ve vzpomínkách na období, kdy
odrostl dětským kalhotám až po konec
války, na dobu prožitou v nymburském
pivovaru. Některé z motivů téhle knihy se
objevily i ve známém filmovém zpracování – v Menzelových Postřižinách s Magdou
Vašáryovou, Jiřím Schmitzerem či Jaromírem Hanzlíkem.

KuKuřice, Komunismus a Kaviár
Anya von Bremzen
Anya von Bremzen vyrůstala v kolektivním moskevském bytě, kde osmnáct rodin sdílelo
jednu kuchyň. Život v Sovětském svazu byl velmi absurdní, naivně veselý a melancholický – a pro její matku nakonec nesnesitelný. Když bylo Anye deset let, uprchly s matkou
do Filadelfie. Bez zimních kabátů a bez zpáteční letenky. Dnes je Anya velmi oceňovanou
publicistkou v oblasti kulinářského umění. V knize zachycuje své tragikomické vzpomínky
na podivuhodných sedm dekád Sovětského svazu, jeho vzestupy i pády.
Emil Stelinger
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Dobré ráno, pleti!
Mrazivé období je u konce. Sluneční paprsky hřejí a burcují přírodu k životu. Ale nejen příroda potřebuje po zimě probuzení.
Chladné počasí trápilo naši pleť řadu měsíců, dopřejme ji proto teď tu správnou péči!

DočisTa DočisTa
Ani to nejlepší a nejdražší víno vám nebude
chutnat, budete-li ho pít ze špinavé sklenice. O tom žádná. Ale jak to souvisí s pletí?
Můžete si pořídit ten nejluxusnější krém,
ale pokud ho nanesete na znečištěnou, či
špatně odlíčenou pokožku, toužebného
výsledku se nedočkáte. To je důvod, proč
by každé péči mělo předcházet důkladné
čištění obličeje.

svěžesT se sKrývá v jíDle…
Smrt ani jarní únava si nevybírá a každý
s ní bojuje jinak. Unavení jste nejen vy, ale
také vaše pleť, které v důsledku toho chybí
svěžest a působí zašedle. Jak jí vrátit barvu? Zaměřte se na vitamíny! Zdravá, pestrá a barevná strava plná čerstvého ovoce
a zeleniny je nejjednodušším, a přesto nejúčinnějším řešením. Pokud víte, že máte
vitamínů stále málo, můžete zvážit jejich
doplnění pomocí pilulek nebo speciálních
vyživujících sér. Naším největším pomocníkem je vitamín C, který udržuje mladistvý
vzhled, zabraňuje předčasnému stárnutí,
tvorbě pigmentových skvrn a je důležitý
pro tvorbu kolagenu, který pokožce dodává
strukturu a pevnost. Takže pijte šípkový čaj
a vodu s citrónem, jezte kiwi, černý rybíz,
červenou papriku, brokolici a další potraviny bohaté na tento vitamín.

vsTříc slunečním
paprsKům
Teplota začíná stoupat, mrazivý vichr střídá jarní vánek vonící po rozkvétající přírodě, krajina se začíná zelenat. Tak si nazujte
sportovní boty a vyrazte do přírody! Čer-
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stvý vzduch je důležitý pro naši psychickou pohodu. Jedna procházka a cítíte se
energičtější, máte lepší náladu a méně
podléháte stresu. I tyto faktory mají vliv na
svěží vzhled kůže, ovšem za předpokladu,
že nejste alergičtí. Jestliže vám celé jaro
z nosu odkapává senná rýma a oči máte
zarudlé, můžete mít sebekrásnější pleť, ale
se svým vzhledem asi spokojené nebudete. Naše rada zní: bojujte s alergií hygienou! Ihned po příchodu z venku domů se
převlečte a ideálně skočte do sprchy. Alergeny se totiž zachytávají na oblečení, a tak
si je nevědomky nosíte rovnou domů. Pyly
snadno uváznou i na vlasech, proto doporučujeme jejich častější mytí.

první opalování
Na začátku jara bývají sice sluneční paprsky slabé a cítíme je jen jako jemné hřejivé
doteky, avšak čím více se blíží léto, slunce
sílí a sílí. Proto nepodceňujte ochranu před
jeho nebezpečným zářením a nezapomínejte na opalovací krém. Hrozí vám nejen
nepříjemné, bolestivé spálení, ale také předčasné stárnutí pleti, tvorba pigmentových
skvrn a v nejhorším případě rakovina kůže.

Home-maDe KosmeTiKa
Vše, co nanášíte na obličej, se skrz póry
vstřebává až do těla. Kvalitní ale nemusí
nutně znamenat, že v obchodě necháme
celou výplatu. Bílý jogurt s medem nebo
citrónovou šťávou vytvoří domácí zklidňující pleťovou kůru. Jako peeling na probuzení, prokrvení a vyčištění stačí smíchat
kokosový olej a rozemletá kávová zrna.
Slyšeli jste už o úžasných léčivých účincích
aloe vera? Naneste gel na drobné poranění
nebo popálení a sledujte, jak úžasně rychle
se místo hojí.
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Tipy na jarní líčení
V porovnání se zimním líčením, kdy volíte
spíše tmavší barvy a těžší make-up, byste
se měly v těchto měsících zaměřit spíš na
světlejší a živější tóny. Nebojte se experimentovat! Výrazné kouřové oční stíny
vyměňte za decentní, nebo si místo stínů
oči orámujte elegantní linkou. Do líčení
můžete vnést i trochu krásné jarní přírody a vyzkoušet například nebesky modrou,
svěží zelenou, květinově růžovou, nebo
slunečně žlutou linku. V tomto případě
pak ale ponechte rtům co nejpřirozenější vzhled. Opakem je pak bare-eye look,
tedy takzvané „nahé oko“. Vynechejte stíny
a linky, naneste pouze minimum řasenky a
zaměřte se na rty, třeba pomocí zářivého
lesku. Všechnu pozornost tak upoutáte ke
svému úsměvu.
Sabina Tocháčková

inzerce
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Jarní potěšení
Je nezbytné si dělat radost. A na jaře, když venku všechno pučí a kvete, chceme i my vypadat k světu, něčím novým
osvěžit svou domácnost a k tomu všemu si dát něco dobrého. Na to všechno jsme pamatovali, když jsme v redakci
vybírali tipy, které by vás, naše milé čtenáře, mohly inspirovat a potěšit.

Kožená KabelKa cromia
Korálová? Letošní barva roku. Ale jenom u ní rozhodně zůstat
nemusíte! Potěšte se kabelkou, vyrobenou v rukách italských
mistrů řemesla, podle návrhů italských módních designérů.
Značka Cromia proslula svou kvalitou, barevností použitých
materiálů a inovativností. Na trhu je od roku 1963 a pravidelně se objevuje na milánském Fashion Weeku.
prodává: Boutique G, Čelakovského 621, Hradec Králové
distributor pro ČR a SK: www.mezzo.fashion
4 490 Kč

pánsKé oaKley sluneční brýle
Přivítejte první jarní paprsky stylově! Tyto sluneční brýle jsou součástí nejnovější Oakley kolekce navržené pro
muže. Elegantní celorámový model z odlehčeného plastu
odráží aktuální trendy v designérské oční optice a je zárukou spolehlivosti a odolnosti. Technologie použitá v čočkách pohlcuje 100% škodlivých UV paprsků.
www.eyerim.cz
3 889 Kč

voucHer na ZájeZD
Darujte dárkový poukaz od Cestovní agentury Renata Lanči v libovolné hodnotě a nechte
obdarovaného, aby si vybral zájezd svých snů.
Agentura spolupracuje pouze s ověřenými
cestovkami a garantuje totožné ceny jako pořádající cestovní kancelář. Tak kam to bude?

DÁRKOVÝ POUKAZ
Dárkový poukaz na dovolenou dle vlastního výběru
v hodnotě

www.zajezdyrela.cz
............................
platnost
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............................
vydal(a)

www.zajezdyrela.cz
+420 724 192 647

zajezdy.rela@gmail.com
Na Okrouhlíku 942, Pardubice 530 03
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DámsKý DešTníK DoTTie s punTíKy
Jarní deštíček už vás nerozhodí! Naopak ho budete netrpělivě
vyhlížet, abyste pak v ulicích byla puntíkatě nepřehlédnutelná! Tento motiv je totiž letošní jaro „in“! Jeho vysoce kvalitní
polyesterový potah je větruodolný, má pogumovanou zahnutou rukojeť a průměr 101 cm.
Promodestniky.cz
489 Kč

saKo informal slim
Šaty dělají člověka, to je známá věc. V tomhle jarně modrém
saku z nové kolekce oděvního domu Blažek zkrátka budete
mít styl a eleganci, která vám otevře nejedny dveře, ať už
při obchodních jednáních, či na večírku. Materiál: 68 % vlna,
20 % hedvábí, 12 % len.
www.blazek.cz
9 990 Kč

Káva republiKa blenD Z KrálovsKé
pražírny
Výroční směs z pečlivě vybraných káv, sklizených ve vyhlášených kávových oblastech jižní Ameriky a Karibiku. Káva
vytvořená s velkým respektem ke každému zrnku a úctou k práci všech lidí, kteří se na kvalitě výsledné kávy podíleli. Její harmonická chuť uchvátí vaše chuťové pohárky, nadchne všechny
smysly, podpoří hrdost každého jedince a pomůže vám ve vaší
tvůrčí cestě.
www.kralovska.eu
obchody Mlsoun - Hradec
Králové, Pardubice
99 Kč/100 g

červené loDičKy s oTevřenou paTou
maria mare
Hadí elegance! A pak že v jednoduchosti a střídmých barvách
není krása, viďte? Také jste si na první pohled zamilovaly tyhle
krásky z pravé kůže od španělské značky Maria Mare? Oblíbíte
si je ještě více, jakmile si je poprvé obujete! Nejenže vypadají
dobře a mají šmrnc, ale zároveň se i pohodlně nosí. Uzavřená
špička vám dává jistotu chůze a naopak otevřená pata zajistí
vzdušnost a pohodlí. Výška podpatku: 8 cm
www.laura-shop-boty.cz
1 379 Kč
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KvěTované
punčocHáče
calZeDonia
Nečekejte na přírodu a rozkveťte
letos jako první! S těmito květovanými punčocháči se stanete nepřehlédnutelným poslem jara doma i
v práci.
Calzedonia
OC Futurum Hradec Králové
229 Kč

Designový vermiKomposTér
urbalive
Proč pořád vyhazovat slupky od brambor
a kávovou sedlinu jen tak do koše, když je
můžeme ještě využít? Pracovité žížaly ve vermikompostéru UrbAlive od českého designéra
Jiřího Pelcla přemění rostlinné zbytky z vaší
domácnosti na vermikompost a žížalí čaj. Získáte tak vysoce kvalitní organické hnojivo pro
pěstování pokojových i venkovních rostlin.
www.plastia.cz
2 990 Kč

měsTsKé reTro Kolo ciTy
Na nákup ekologicky a ještě stylově? Vyjádřete svůj názor
jízdou na retro kole! Goetze je městské kolo, které změní váš
každodenní život na mimořádný a vzrušující zážitek. Jeho
atraktivní design je jedinečnou kombinací stylu, elegance a pragmatismu, ale při jízdě městem si díky
odpruženému sedlu vychutnáte také pohodlí!

www.sellbest.eu
7 000 Kč
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Designová Konev
Skvělý pomocník každého pěstitele květin a zároveň líbivá interiérová
dekorace. S touhle konví od italské
značky Alessi dostane zalévání zkrátka
úplně nový rozměr!
www.favi.cz
1290 Kč
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col De meZ
asolo prosecco
spumanTe
superiore Docg
exTra bruT

Káva Do auTa
Zbožňujete Nespresso? S touhle novinkou si ho užijete kdekoli! Do Handpresso Auto Capsule oblíbené kávové
kapsle skvěle pasují a můžete si tak svůj šálek vychutnat
v autě nebo na chatě. Dokonce nepotřebujete ani horkou
vodu! Praktický kávovar jednoduše zapojíte do do 12V, ale
i do 24V zapalování, přičemž se zvládne sám natlakovat i
ohřát vodu. Voil?!
www.mall.cz
5 490 Kč

Svěží jarní večer? Romantika ve dvou nebo dýchánek
s kamarádkou? To je ten
správný čas na pravé italské Prosecco! Tahle novinka
obsahující minimum zbytkového cukru potěší všechny milovníky suchého perlivého vína. Vinařský region
Montello a Colli Asolani je
zárukou kvality. Nemusíte
ale až do Itálie. Stačí navštívit Vinotéku u Mazlíka
v hradecké Rybově ulici.
Vinotéka u Mazlíka, Hradec
Králové
Info o ceně ve vinotéce

čoKoláDová slasT
Ručně vyráběná čokoláda Ellory z pražské manufaktury vykouzlí úsměv na tváři v sebehorším dni. Prvotřídní suroviny, žádné
náhražky, skvostné obaly, zkrátka královský zážitek!
www.ellorychocolate.cz
310 Kč/300 g

miniZaHráDKa Tegren
Nemáte balkón ani zahrádku a jaro vás svádí bořit ruce do hlíny? Pořiďte si bytovou minizahrádku. Lampa imitující sluneční
paprsky bude vaše bylinky vytahovat ze země obdivuhodnou
rychlostí. Díky kompaktnímu designu se hodí i do menší kuchyně a je možné v ní pěstovat až 6 rostlin najednou!
www.Atranet.cz
2 290 Kč
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Jaru vstříc
Ačkoliv lidové pranostiky pro první dva jarní měsíce radí vlézt za kamna a ještě tam zůstat, my to v redakci vidíme jinak!
Už se naopak těšíme, až s prvními hřejivými paprsky vyrazíme na výlet, za kulturou či zábavou! Vybrali jsme pro vás
pestrou směsici tipů z východních Čech, které nabízejí něco pro každého. Přejeme vám krásné aktivní jaro!

parDubicKé HuDební
jaro 2019

KrálovsTví maseK
aneb Karneval na
leDě cenTra sion

11. 3. – 5. 5., Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Heřmanův Městec, Přelouč
a Sezemice

9. 3., Zimní stadion Hradec Králové

41. mezinárodní hudební festival připomene v 21 symfonických i komorních
koncertech životní jubilea významných
hudebních skladatelů – východočeských rodáků: 90 let od narození Petra
Ebena, 60 let od úmrtí Bohuslava Martinů a také 50 let činnosti Komorní filharmonie Pardubice.

Oblíbený karneval Centra Sion
bude letos opět na bruslích. Velká
hala zimního stadionu se promění
v dějiště veselého reje masek, hudby
a zábavy. Maskoti, soutěže, bohatý
program i drobné dárky čekají i na
nebruslaře.

foto: Petr

velKá banKovní loupež
- premiéra
23. 3., Východočeské divadlo Pardubice
Vypadá to na klasickou bankovní loupež, ale nic není, jak se zdá. Podaří
se vedení malé banky v Minneapolis
ochránit vzácný diamant? Kdo tady
vlastně krade? A co na to maďarský
princ? Gejzír bláznivých, mnohdy
doslova krkolomných situací se odehrává nejen v bance, ale třeba i ve sklápěcí posteli, či dokonce ve větracím
potrubí. Máte se na co těšit.
108
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jeDovaTá afriKa
28. 3., ZOO Dvůr Králové nad Labem

9. 10.

Chov nejjedovatějších hadů Afriky
vyžaduje značné zkušenosti, schopnosti a také kapku odvahy. Ve dvorském Safari parku můžete vidět smrtelně nebezpečné mamby, zmije nebo
bojgy. O tom, jakou vyžadují péči a jaká
všechna bezpečnostní pravidla musí
takový chov splňovat, povypráví dvorský ošetřovatel Martin Smrček.

KoncerT soulmaTes a
Habib KoiTé & bamaDa,
jaZZinec, TruTnov

ZávoDy spřežení

5. 4., UFFO Trutnov

Ladný pohyb, ušlechtilá elegance a
půvab koní, kultivovanost vozatajů,
napínavá pravidla v několika kategoriích. To vše slibuje jeden z prvních jarních programů na pardubickém dostihovém závodišti. Koně v zápřahu musí
být rychlí i přesní! Trestné body se
udílejí jak za nedodržení stanoveného
času, tak za shozené balónky!

13. – 14. 4., Pardubické dostihové závodiště

Společný koncert jednoho z nejpopulárnějších afrických hudebníků malijského kytaristy a zpěváka Habiba
Koité a mezinárodní jazzovo – soulové skupiny SoulMates slibuje vskutku
energický a pohodový večer. Jazzinec
v Trutnově toho ale nabízí ještě mnohem více.

veliKonoce na
veselém Kopci
19. – 22. 4., Skanzen Veselý Kopec
Pletení pomlázek, malování kraslic,
lidové zvyky, ukázky obyčejů i tradiční velikonoční pokrmy z dob dávno
minulých. To vše v živoucích kulisách
vesnice našich předků. Nasajte atmosféru staročeských svátků jara v obyčejných roubenkách i sedláckých staveních. Chybět nebudou ani folklórní
vystoupení.
foto: Petr Mukašev

sTanD up comeDy
sHow
20. 4., Adalbertinum Hradec Králové
Nejbizardnější komické duo Kupček
a Martinec se vrací! Královéhradečtí
herci David Kupček a Vítek Martinec
jsou zpátky ve své zbrusu nové show
plné stand upu, skečů, rozhovorů,
songů a hlavně improvizace. Poznamenejte si tedy do diářů sobotu 20.
dubna od 19 hodin v Adalbertinu –
show začíná!

láZně DucHa
25. - 28. 4., Litomyšl
Není potřeba léčivých pramenů!
Litomyšlské lázně léčí duši - a to
především pozitivní energií, zklidněním a dobrou náladou, pomůže i
dobré jídlo a pití. Těšit se můžete na
degustaci vín, hudební večer s podtitulem Pocta české opeře, besedu s
Vlastimilem Vondruškou, populární
kapelu Buty, Mňága a Žďorp a autorské čtení Erika Taberyho.
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sporTuj s nf aquapura
16. 5., TJ Sokol Hradec Králové
Za lepší karmu i fyzičku můžete
s Nadačním fondem Aquapura vyrazit ve čtvrtek 16. května od půl čtvrté
odpoledne. Tradiční akce s charitativním přesahem však pro letošek chystá
novinky! Tentokrát se kromě běhu na
pět kilometrů můžete těšit i na ukázky
jumpingu a TRX, trénink amerického
fotbalu a thaiboxu i na půjčovnu koloběžek. Chybět nebude ani bohatý program pro děti.

9. 10.

parDubicKý majáles

HelicopTer sHow
17. – 18. 5., Letiště Hradec Králové

17. – 18. 5., Cihelna, Pardubice

Nabitý program tradiční akce letos
slibuje desítky typů vrtulníků, malé
proudové i akrobatické letouny, ukázky činnosti Policie ČR i zásah všech
záchranných složek. Zlatým hřebem
programu bude společné vystoupení
dvou špičkových akrobatických pilotů série Red Bull Air Race, kteří hájí
české barvy – Martina Šonky a Petra
Kopfsteina.

Kamarádská setkání, milostná vzplanutí, jídlo, pití, tři pódia a na nich
pořádná porce majálesové muziky.
Pardubická cihelna letos přivítá Annu
K., Davida Kollera, Marka Ztraceného
i skupiny Mandrage, Monkey Business
nebo Mirai a mnoho dalších. Dvoudenní oslavy mládí, jara a muziky si
mohou užívat nejen studenti.

10. ples princů
a princeZen
19. 5., Zámek Karlova Koruna, Chlumec
nad Cidlinou
Sen stát se princeznou či princem
na krásném zámku se pro všechny
malé snílky stane skutečností! Chybět
tu nebudou ani krásné princezny či
princové ze známých filmových pohádek. To vše doplní speciální výstava
Z pohádky do pohádky.

fesTival na jeDnom
břeHu
24. 5. – 25. 5., Letní kino Širák Hradec
Králové
Sedmnáctý ročník oblíbeného hudebního festivalu bude letos bohatší o
pouliční koncerty ve městě, od Orlického nábřeží až po Letní kino Širák.
Pořadatelé slibují objevnou world
music z Iránu, Izraele, Polska, Španělska a z Čech. Vystoupí Barbora Poláková s kapelou Zrní, skupina J.A.R.,
Janis Joplin, PAZ Band a další.
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masTercHef láKá na
nové cHuTě
Vítěz televizní kuchařské show MasterChef Česko, Hradečák Jiří Halamka
startuje nový projekt! Nejenže úspěšně spoluvede hradeckou restauraci
Na Palmovce vyhlášenou svou českoamerickou kuchyní, ale chystá se na
prahu léta otevřít také síť „bistrokaváren“ jménem Wafletto, se zázemím
pro nadšence do kryptoměn. První by
měla vzniknout už v červnu v Brně,
další se chystá v Praze.

Léto na houby
Proč Češi milují houbaření?

června
m
e
k
t
á
č
jte za
očekáve

Na hrad!
Velký průvodce po památkách
východních Čech

Vedro mezi paneláky
Rady a tipy, jak si užít prázdniny ve městě

„Z Hradišťáááá...“
Když léto, tak na jižní Moravě!

Chcete být vidět v příštím vydání Quartieru? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz
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Doporučujeme služby profesionálů ve svém oboru. Budete královsky spokojeni!
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qmag.cz/distribuce
Rybova 1904/23, Hradec Králové
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Studio
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květinové

www.kvetinyvital.cz

OC Futurum
Polstrinzábavní
Designcentrum
s.r.o.
obchodně
design interiérů
Brněnská 1825/23a, Hradec Králové
Pražská
třída 685, Hradec Králové
www.futurumhradec.cz
www.polstrin.cz

y group
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dec Králové
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dec Králové
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centrum

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

Sledujte nás na sociálních sítích:

Svitavská 1814/2,
1814/2, Hradec
Hradec Králové
Králové
Svitavská
poručujeme služby profesionálů
ve svém
oboru.
Budete
www.kvetinyvital.cz

tal
dio

Pražská
třída
685, Hradec
Klicperova
1266/1,
HradecKrálové
Králové
www.polstrin.cz
www.arws.cz

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

TopStyl boutique
dámský a pánský boutique

Obuv Dapi
FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.
dámská a pánská obuv, kabelky a doplňky
grafický design, multimédia, marketing
Malé náměstí 129, Hradec Králové
Lesní
2080/6a, Nový Hradec Králové
královsky
spokojeni!
www.dapi.cz
www.fifty-50.cz

MEZZO
New
Visit
TopStyl
boutique
distributor
módních
značek
architektonické
studio
dámský
a
pánský
boutique
pro velkoobchodní partnery
v ČR a SR
Vrchlického 834/24, Hradec Králové
Masarykovo
náměstí (naproti kašně),
www.mezzo.fashion
www.newvisit.cz
Hradec Králové, www.topstyl.cz

ProSpánek
OlfinCar s.r.o.
vše pro kvalitní spánek
autorizovaný prodej značek vozů Volkswagen
Pilnáčkova 357 (vedle
OBI), Hradec Králové
a ŠKODA
S. K. Neumanna 2869, Pardubice
Na Rybárně 1670, Hradec Králové
www.prospanek.cz
www.olfincar.cz

Boutique Paradis Fashion
Cestovní agentura Renata Lanči
dámská móda z Itálie
dovolená s úsměvem
Úzká 138, Velké náměstí, Hradec Králové
724 192 647
Sladkovského 767, Pardubice
www.zajezdyrela.cz

Kde najdete
V HRADCI KRÁLOVÉ: Alin - moderní byt - Gočárova třída 1208/21 • ARROWS advisory group - Klicperova 1266/1 • Assenza Café & Tapas Švehlova 443 • Ateliér salon dagmar popová - Klicperova 263 • Bikero
- nám. 5. května 835/10 • BISTRO u dvou přátel - Soukenická 55, Pivovarské
OlfinCar s.r.o.
Obuv
FiftyFifty
kreativní
agentura
s.r.o.
Bikero
Vinotéka
u Mazlíka
náměstí • Café Local
- Dapi
Švehlova 307 • Estela estetické
laserové
centum
- E.vozů
Beneše
1549 (budova Polikliniky III)
• f.privée
- Brněnská 375/2 •
autorizovaný
prodej
značek
Volkswagen
dámská
a pánská
obuv, kabelky
a doplňky
vybavení
pro agentura
cyklistické
kvalitní
a zahraniční
vína
FiftyFifty
kreativní
-nadšence
Lesní
2080/6a • Fit4Fun grafický
Flošna design,
- Malšovická
• FitStyle - Šafaříkova 666
• Flymoravská
Zone Park
OC Atrium,
Dukelská
amultimédia,
ŠKODA779/2marketing
Malé
náměstí
129, Hradec
tř. 1713/7
• Galerie
Café
- Úzká Králové
138/13 • Galerie moderního
- Velké
nám.
139
• Hodiny Dědič - Švehlova
307/3
• Kadeřnický
salon Perfekt Lesní
2080/6a,
Nový
Hradec
Králové
5. května
835/10,
Rybova
1904/23,
Hradec Králové
Na umění
Rybárně
1670,
Hradec
Králové
www.dapi.cz
www.fifty-50.cz
www.bikero.cz
Víta Nejedlého 1100
• Kadeřnictví Jeaniss - Jana Pospíšilová - Balbínova
1261 • Kadeřnictví Viktor Borčický -www.vinotekaumazlika.cz
Tomkova 620/20 • Kavárna Cross
www.olfincar.cz
Café - Gočárova tř. 20, Hradecká 1250/2, Dukelská tř. 1713/7 (OC Atrium) • Knihovna města Hradce Králové - Wonkova 1262/1a • Kosmetický
salon Cosmeo - K. H. Máchy 749 • Miele Center Vlášek - Mrštíkova 2140/11 • Muzeum východních Čech – kavárna - Eliščino nábřeží 465 • Oční
klinika Visus - E.Beneše 1549 (budova Polikliniky III) • Oční optika Visus - nám. Svobody 37 • OlfinCar - Na Rybárně 1670 • Paradis Fashion - Úzká
138/13 • Polstrin Design - Pražská tř. 685/15 • ProSpánek - Pilnáčkova 357 • Restaurace Aquarium - Rybova 1901/14 • Restaurant Na Statku Pražská 29/146 • Salon AfroDité - Šafaříkova 581/4 • Starbucks - Brněnská 1825/23a (Futurum) • Stratos Auto BMW - Březhradská 195 • Taneční
studio T-BASS - Gagarinova 844 • TopStyl boutique - Masarykovo náměstí 391/13 • Unicredit Bank - Ulrichovo nám. 854/1 • Veronika Ladická kosmetické studio - Wonkova 385/28 • Vinárna Boromeum - Špitálská 183 • Vinotéka u Mazlíka - Rybova 1904/21
V PARDUBICÍCH: Café Bajer - Tř. Míru 763 • Cross Café - Tř. Míru 110 • Čokoláda Café Bajer - Zelenobranská 2 • Dapi - Třída Míru 71 • Elektro Vlášek
- Pernerova 2802 • f.privée - Čechovo nábřeží 1790 • Fine Fitness - Jindřišská 276 • France Car - Dražkovice 156 • Krajská knihovna v Pardubicích Pernštýnské nám. 77 • Mlsoun Pardubice - Smilova 337 • Boutique Paradis Fashion - Sladkovského 767 • Prosekárna - Třída Míru 420 • ProSpánek
- S. K. Neumanna 2869
• Východočeské muzeum v Pardubicích
- Zámek
č.p. 2Fashion
Boutique
Paradis
MEZZO
distributor módních značek

dámská móda z Itálie

NA DALŠÍCH
MÍSTECH
VE VÝCHODNÍCH
ČECHÁCH: Infocentrum Revitalizace Kuks - Kuks 72 • Restaurace Baroque - Kuks 57 • Baroque
pro velkoobchodní
partnery
v ČR a SR
Úzká 138, Velké náměstí, Hradec Králové
ve dvoře - T. G. Masaryka 80, Dvůr Králové nad Labem • Baroque dvoreček - Revoluční 79, Dvůr Králové nad Labem • Baroque u tří růží - Růžová 2,
Sladkovského 767, Pardubice
www.mezzo.fashion
Broumov • Oční klinika Visus - Manželů Burdychových 325, Červený Kostelec; Pulická 99, Dobruška; Pod Branou 331, Kostelec nad Orlicí; Němcové
738, Náchod; Dobrušská 356, Opočno; 17. listopadu 291, Police nad Metují; Bratří Čapků 773, Úpice
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OUTLET
Stálý doprodej posledních kusů za sníženou cenu značek

Joseph Ribkoff
Elisa Cavaletti
TUZZI
Frank Walder
Lisa Campione
Ugo Leo

TOPSTYL BOUTIQUE, ŠVEHLOVA 321, HRADEC KRÁLOVÉ

www.topstyl.cz
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Ať se hory zelenají!
Vydejte se na místa známá i neznámá
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Svatba nebo show
Trendy a tipy pro letošní sezónu

Úspěch
se rodí v srdci
Rozhovor se zpěvačkou
Ivou Marešovou
a bubeníkem Radkem Doležalem

