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K dostání na vybraných místech uvedených na
qmag.cz/distribuce
Sledujte nás na sociálních sítích:
@quartiermagazin
@quartier_magazin
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Naše milé čtenářky a milí čtenáři,

zamýšlely jsme se nad tím, proč se tak často říká „léto budiž pochváleno“. Samozřejmě, je to především citát
z díla Fráni Šrámka, ale z nějakého důvodu se ujal víc než jiné a hlavně - slyšeli jste někdy něco podobného
a tolik citovaného o jiném ročním období? My ne.
Léto je prostě fenomén. Je to období, kdy trávíme jednoznačně nejvíc času venku, protože dny jsou nejdelší
a noci nejkratší. Je to čas, kdy je příroda v plné síle, sluneční svit na vrcholu svých sil a teploty na maximech. Je
to doba, kdy všechno jako by nás volalo ven z našich domovů. Ovšem! Léto se taky nemusí vydařit. Kdo ví, jaké
bude to letošní. Nechceme strašit, ale kdyby se náhodou nepovedlo, postaraly jsme se, abyste měli co číst.
Na sto dvanácti stránkách vás vezmeme do víru léta, i když budou venku za oknem padat trakaře. Vyrazíme
za krásami hradů a zámků, na houby, na jižní Moravu i do Holandska. A v hlavním rozhovoru s cestovatelem
Leošem Šimánkem a jeho ženou doslova až na konec světa a zase zpátky do východních Čech. Těšíte se? Tak
honem, zalistujte!
Děkujeme, že jste s námi!
Pohodové léto vám všem
přejí Vaše
Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky magazínu

Lucie Chytilová
šéfredaktorka
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Jarní Quartier
v peřinkách
V pořadí už 11. číslo spatřilo světlo světa v prvním březnovém týdnu a byla u toho opět skvělá společnost.
V královéhradecké prodejně ProSpánek jsme si pohodlně ustlali, popovídali, přivítali nové členy rodiny Quartier a také vyzkoušeli virtuální realitu, ochutnali svěží
jarní pohoštění z kuchyně restaurace Duran a užili jsme
si večer plný milých setkání členů Quartier clubu. Hned
potom už jsme ale začali s přípravami letního čísla, které
právě držíte v rukou...
(red)
foto: Jakub Misík
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vítá nové členy!
Naše královská společnost se číslo od čísla rozrůstá. Bylo nám ctí přivítat v průběhu jara nové členy. Blízké kontakty
s ostatními, navazování neformálních vztahů a sdílení zkušeností - výhod, které z členství v Quartier Clubu plynou, není
málo. V neposlední řadě pro ně redakce magazínu během roku připravuje řadu zajímavých akcí. Chcete i vy patřit do
naší královské společnosti? Neváhejte, rádi vás tu uvítáme!

Renáta Cendelínová
Svatební salon Renáta

Zdenka Bekrová a Lenka Šlechtová
Cesorg, spol. s r.o.

Vladimír Beránek a Roman Štajner
Pivovar Štajner a Beránek s.r.o.

Jana Pospíšilová
Kadeřnický salon Jeaniss

Zveme do klubu
i Vás…
O co jde? Quartier Club chce:
sdružovat inzerenty, partnery a přátele
Quartier magazínu,
sbližovat je a pomáhat jejich
vzájemnému partnerství,
pořádat pro ně setkání a zajímavé akce.
Chcete být součástí? Napište nám na
redakce@quartiermagazin.cz
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Jakub, Lenka, Leoš a Veronika Šimánkovi při pěší tůře podél pobřeží Tasmanova moře na Novém Zélandu.
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Lenka a Leoš Šimánkovi:

Po stopách svých snů
Jak se zrodí vášnivý cestovatel? Smíchej spartánskou výchovu, nezávislost a lásku k dobrodružným knihám, vraž do
toho hodně odvahy a špetku štěstí a okořeň vypravěčským uměním. A když pak takový světoběžník potká ženu, která
má dost kuráže, úsměv na tváři a touhu po poznání, na život plný dobrodružství je pěkně zaděláno. „Byla to práce na
plný úvazek,“ hodnotí Lenka Šimánková roky, kdy s manželem po každé expedici vyráželi ještě na turné s přednáškami
a promítáním. Mezitím stihl Leoš Šimánek napsat už 24 knih a další právě připravuje.
Kdy jste si poprvé všimli, že tíhnete
k dobrodružství?
Leoš: Aniž bych tušil, co mě čeká, tak už
jako malému klukovi mi lásku k přírodě
a cestování vštípil táta, který byl učitel
na měšťanské škole v Chocni a zároveň
skautský vedoucí. Pořádal putovní tábory
- nejdříve mezi Orlíkem a Zvíkovem, později v Roháčích, kde jsem se naučil základy horolezectví. S tátou jsme se věnovali
i cyklistice a kanoistice.
Lenka: To si nedovedu představit – se šesti dětmi na kolo!
Leoš: To nás tenkrát ještě nebylo šest, maximálně čtyři.
Lenka: Já jsem se do cestování zamilovala
až s Leošem. V dětství jsme jezdili na Seč
nebo do Bulharska, ale to nebylo nic mimořádného.
Leoš: Však já jsem také začal skutečně
cestovat až po emigraci.

Jaký jste měl k emigraci přesně důvod? A jak to probíhalo?
Leoš: Vystudoval jsem stavební průmyslovku a po maturitě jsem odešel do Mariánských Lázní. V nedaleké Plané jsem brzy
získal skvělou práci – ve svých dvaceti
letech jsem se stal vedoucím stavebního
úřadu. Starosta toužil to místo obsadit
„mladou krví“, a tak mě vzal. „Ouřadu“
jsem dělal dva roky a pak přišel rok 1968
a do Plané vtrhli Rusové. Malovali jsme jim
vápnem na tanky „Táhněte domů“, strhli
jsme velkou pěticípou hvězdu na náměstí
anebo ceduli s názvem ulice „Sovětského
přátelství“, to bylo velké pozdvižení. Lidi
nám fandili, ale pak se to všechno vrátilo do starých kolejí a ke konci roku si mě
zavolali na okresní národní výbor a z vedoucího stavebního úřadu mě degradova-

li na kopáče příkopů se skupinou Romů.
Vrátil jsem se domů a řekl jsem své první
manželce, že utečeme. Pak jsem pomocí
pauzovacího papíru, gumy a razítkovací
barvy okopíroval do pasu výjezdní doložku. Nikdo nic nepoznal, dostali jsme vízum a s kufrem odjeli vlakem do Německa.
Kdybych neodjel, asi bych skončil v Jáchymovských dolech jako moji kamarádi.

„Úřady uznaly moji střední školu
jako vysokou. Tak mi spadl
z nebe titul inženýr.“

V Německu jste se pak usadili?
Leoš: Měl jsem neuvěřitelné štěstí, že německé úřady uznaly moji stavební průmyslovku jako vysokou školu. Takhle mi
spadnul z nebe titul inženýr. Na základě
toho jsem se mohl zapsat do komory architektů a mohl jsem začít projektovat.
Byl jsem tedy najednou z průmyslováka
inženýr architekt. Založil jsem si firmu
a kreslil jsem rodinné domky. Práce pořád
přibývalo, až jsem se stal otrokem svého
byznysu. Koupil jsem si sporťáka, občas
jsme si vyrazili na víkend potápět se a pak
zase zpátky do práce. Peněz bylo dost, ale
chyběl mi čas. Uvědomil jsem si to, když
se vrátil můj kamarád z Kanady a ukazoval
mi fotky z divočiny. Říkal jsem si, že to je
přesně to, co bych chtěl zažít, o čem jsem
snil už od dětství, kdy jsem četl knihy Jacka Londona. Utlumil jsem práci ve firmě
a odjel jsem na svoji první cestu.

Chtělo se vám ještě vrátit zpátky?
Leoš: V té době nebyly mobilní telefony,
pracovní starosti jsem tam zcela vypustil.
Když jsem se pak vrátil zpátky, panoval ve
firmě chaos. Vše jsem tedy dal do pořádku, firmu pak prodal a odjel do Kanady,
čímž se mi splnil můj sen. Nejdřív jsem
pracoval jako architekt, práce v kanceláři
mě ale dlouho nebavila, a když začalo léto,
tak jsem to zabalil, vyrazil jsem na divokou
řeku a od té doby už jsem se do kanceláře
nikdy nevrátil.

Tam někde se už zrodil nápad na vaši
první cestu kolem světa?
Leoš: Víceméně náhodou a hlavně díky
výhodným letenkám jsem se dostal na
Havaj. Tam jsem se seznámil s jednou
Američankou a začali jsme tam spolu žít.
To mě ale po čase začalo nudit. Holka
byla milá, ale neměl jsem tam co dělat,
tak jsem se s ní rozloučil. Odjel jsem do
Honolulu, kde mě napadlo, že bych mohl
putovat v Tichomoří po stopách Jacka
Londona. V přístavu jsem viděl plachetnice, nechal jsem se najmout jako kuchař a dostal jsem se až na Tahiti, pak
až na Nový Zéland a odtamtud do Austrálie a dál. Peníze mi došly v Indonésii
v Jakartě, měl jsem posledních sto dolarů. Zkoušel jsem si sehnat práci, ale
to se mi nepodařilo. Nakonec jsem za
dvacet dolarů poslal svůj batoh sestře
do Německa a koupil si letenku z Jakarty
do Singapuru za osmdesát dolarů. Letadlo ale letělo až do Zürichu, a tak jsem
mezipřistání v Singapuru strávil na toaletě letadla. Přestože mě dlouho hledali,
vždy jsem se schoval za dveřmi a nikdo
mě nenašel. A tak jsem doletěl až do Švýcarska.
11
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kenzie. Po roce jsme se na čas vrátili do
Německa, kde jsem o našem životě v divočině vydal knihu.
Lenka: Bydleli jsme sice mimo republiku,
ale když se řeklo, že se jede domů, tak to
pro mě znamenalo do Čech. U Leoše jsem
nikdy nevěděla, co si pod tím pojmem
představuje on.
Leoš: Já jsem vždycky tíhnul k Orlickým
horám.

Jak jste dokázali propojit vaše cesty
a povinnou školní docházku dětí?

Leoš Šimánek se psem Daltonem v kanadských Coast Mountains.

Jak jste se seznámili?
Leoš: Krátce po mém návratu do Německa jsem se dozvěděl o pádu Berlínské zdi,
pak přišla sametová revoluce, tak jsem
jásal, ale pořád jsem se ještě bál přijet
do Československa, protože stále platila
výzva k nástupu do vězení, kterou jsem
dostal po emigraci. Zhruba po dvou měsících jsem se vydal domů. První cesta
vedla za kamarádem do Frýdku–Místku,
kde jsme se domluvili na cestě do Ruska. Pak jsem si podal inzerát, že hledám
kuchařku na expedici Tatrou na Bajkal.
Přišla spousta dopisů a s bratrem jsme je
na naší chalupě v Orlických horách pročítali. Vybrali jsme několik favoritek a já
jsem jim šel do nedaleké horské chaty telefonovat.
Lenka: A na té horské chatě jsem byla já
jako lyžařská instruktorka.
Leoš: Stála tam, na recepci, krásná, štíhlá
holka. Tak jsem se jí zeptal, jestli s námi
nechce jet do Ruska - jako kuchařka.
Lenka: Byl hezkej (Teda pořád je!), a tak
jsem mu řekla, ať už nikoho neshání, že
pojedu. Ale svého čtyřletého Jakoubka
jsem nejdřív skryla, s ním jsem se pochlubila asi až za hodinu. (smích)
Leoš: Ale já jsem si říkal - dobrý, žádný
vlastní dítě nemám, tak to bude fajn.
Lenka: Pak si liboval, že ho vyfasoval už
takhle většího. Do Ruska jsme ho ale nejdřív nevzali, měli jsme z toho obavy. Až
tam jsme zjistili, že se není čeho bát, lidi
byli všude hodní, vstřícní, velkým městům
jsme se vyhýbali. Když už jsem pak neměla možnost telefonovat domů, tak se mi
tak moc stýskalo, že jsem sedla na letadlo,
odletěla domů a vrátila se s Jakubem.
12

Jak potom probíhala cesta se čtyřletým Kubou? Nezpomalilo vás to?
Leoš: Vůbec ne. Řekl jsem mu - hlavně mi
neříkej strejdo, já jsem Leoš.
Lenka: A stmelilo nás to. Jakub byl hodný,
prostě parťák.
Leoš: Pomáhal mi nafukovat člun a pak,
když jsme pluli na plachetnici po řece, která vytéká z Bajkalu, mohl kormidlovat a to
se mu líbilo. Malér nastal, když na Bajkalu
přišla bouřka a prudký vítr položil naši plachetnici na bok. To jsem do té doby nikdy
nezažil, bylo to strašidelné. A Jakubovi se
to také zrovna moc nelíbilo.
Lenka: Já jsem v ten moment vařila v podpalubí guláš. A když nás to položilo na bok,
tak byl guláš všude.
Leoš: To bylo šílené. Od té doby jsem zakázal na plachetnici vařit. Cesta trvala celkem
půl roku, prchali jsme pak před sibiřskou
zimou a vzali to zpátky nejkratší cestou.

„Učitelé nám řekli,
že to naše cestování je pro děti
ta nejlepší škola.“

Váš tým se tedy osvědčil a o další
společné cestě už nebylo pochyb?
Leoš: Přesně tak. Říkal jsem si, když to
s Lenkou a Jakubem fungovalo v Rusku,
bude to fungovat i v Kanadě a vydali jsme
se na sever do mého srubu v horách Mac-

Lenka: Odpověď na tuhle otázku shrnuje Leoš do jedné věty: „Oni nejsou blbí.“
(smích)
Leoš: V té době jsme spolu žili buď v Německu, nebo v Kanadě. Jakub nastoupil
v Německu až do druhé třídy, látku první
třídy ho Lenka naučila ve srubu v kanadské
divočině.
Lenka: Vždy, když jsme šli do školy nahlásit,
že děti budou několik týdnů nebo měsíců
chybět, říkali nám ředitelé škol: „No, zakázat vám to nemůžeme, vždyť je to vaše
služební cesta“. A je fakt, že obě děti vždy
učivo celkem bez problémů dohnaly. Učitelé nám pak říkali, že to, co dětem dáváme,
je možná nejlepší škola života.
Leoš: A já jsem jim vždycky slíbil, že jim
udělám pro školu diashow. (smích)
Lenka: Náročné pro ně bylo pak přejít
z německé školy do české. Doma jsme sice
mluvili česky, ale tvrdé y, měkké i, nebo
další gramatika, to byl problém. Verunka
tady nastoupila do čtvrté třídy a Jakub sem
šel na střední.
Leoš: Nikdo nepoznal, že Jakub není Čech,
ale když začal psát, tak to byl průšvih,
a proto měl jako jediný povoleno psát na
počítači.

Nastala někdy situace, že byste si
řekl, že už zacházíte s těmi dětmi
moc daleko?
Lenka: Já jsem si to říkala. (smích)
Leoš: Takových situací bylo víc. Jedna taková byla na Aljašce v zálivu Glacier Bay, kde
jsme s Jakubem z člunu pozorovali na skále
medvěda, který zabil racka. Jenže ten mu
spadnul níž a on si pro něj velmi rychle slezl.
Byl od nás jen kousek. Lenka to celé pozorovala z druhého člunu.
Lenka: To jsem se bála. Medvěd byl obrovský a strašně hbitý.
Leoš: Jindy jsme zase proplouvali mezi ledovcovými krami, jenže jak nastal příliv, daly
se kry do pohybu a začaly se převracet, uzavírat nám cestu a my byli úplně bezmocní.
Lenka: Ta kra je pod vodou třikrát větší než
to, co vyčnívá nad hladinu. Bylo to hrozně
nebezpečné, ale naštěstí jsme vyvázli.

Leoš Šimánek
•

fotograf, spisovatel, nakladatel

•

Narodil se 19. 4. 1946 v Chocni.

•

Vystudoval Stavební
průmyslovou školu.

•

Má dceru Veroniku (25 let).

•

Je občanem České republiky,
Německa a Kanady.

•

Většinu svého života strávil
cestováním.

•

www.leossimanek.cz

•

www.facebook.com/
leossimanek/
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Lenka Šimánková
•

Narodila se 26. 12. 1961
v Pardubicích.

•

Vystudovala gymnázium,
zdravotnickou a pedagogickou
školu.

•

Má syna Jakuba (32 let) a dceru
Veroniku (25 let).

•

Je občankou České republiky
a Německa.

•

Většinu svého života strávila
cestováním.

•

Provozuje penzion
„Růžová chalupa u Šimánků“
ve Rtyni v Podkrkonoší.

•

www.ruzovachalupa.cz

•

www.facebook.com/
ruzovachalupa/
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Jak vaše děti tento způsob života
ovlivnil? Jak dnes žijí?
Lenka: Jakuba to ovlivnilo až moc. Dnes žije
i s partnerkou a naším vnoučkem v Austrálii. Doufám, že se nám vrátí, abychom Maxíka nemuseli vidět jen po Skypu.
Leoš: A Verunka už zcestovala skoro celý
svět, možná víc než já. A teď je v Praze a má
vlastní jazykovou školu.

Proslavili jste se promítáním diapozitivů, vaše diashow byly tady v Čechách vždycky beznadějně vyprodány. Staly se událostí i díky do té
doby nevídanému propojení několika
projektorů, panoramatickým fotkám,
technické kvalitě, ale i výjimečné atmosféře… Jak to začalo?
Lenka: Ukazoval jsi fotky kamarádům, viď?
Leoš: Svoji první diashow jsem zorganizoval,
když jsem se vrátil z Tichomoří. Ukazoval
jsem v Německu kamarádům ty diáky a jeden z nich povídá, že má známé na univerzitě a že bychom si tam mohli půjčit velký
projektor a ty fotky promítat na plátno.
Vybírat bychom mohli dvě nebo tři marky.
Vytiskl jsem tedy plakáty, vylepil je různě po
Freiburgu a čekali jsme, jaký bude zájem.
Lenka: V té době tohle ještě neexistovalo,
cestovatelské přednášky téměř nikdo nedělal.
Leoš: Volný byl jenom ten největší sál pro tisíc lidí a skutečně jsme těch tisíc vstupenek
prodali, a než jsem začal, tak byl sál narvaný. Když jsem stál dole v tom gigantickém
sále, měl jsem takovou trému, že jsem nebyl
schopný nic říct. Mikrofonu se ujal kamarád, který mě představil a zhasnul. A jakmile
zhasnul, zapomněl jsem na lidi a už jsem povídal, diváci se smáli a místo hodiny to trvalo
dvě. Noviny pak o tom psaly jako o nejchaotičtější diashow. (smích)

Šimánkovi na své cestě po Novém Zélandu.

A pak už jste začal s diashow objíždět
další města v Německu i v Čechách...
Leoš: V Německu jsme potom měli asi tak
50 štací, v Česku 64. Technika, kterou jsme
vozili dodávkou, vážila dohromady skoro
tunu.
Lenka: Jezdili jsme i do Rakouska. Byli jsme
dobře vycvičení a měli jsme silné svaly.
(smích) Ale když jsme skončili jedno turné,
byli jsme tak vyšťavení, že jsme si dali měsíc
pauzu a pak začali připravovat další sezónu. Byla to opravdu práce na plný úvazek.
Leoš: V dodávce jsme během turné i spali
a hlídali jsme si aparaturu. Dvakrát se nám
stalo, že nás někdo chtěl vykrást. Jednou
v Ústí nad Labem to bylo docela dramatické. Během noci, když jsme spali, tak se
najednou ozvala rána, do auta vlítla cihla,
najednou vidím, jak tam šmátrá ruka, z postele jsem popadl nůžky, ťafnul jsem mu do
ruky, on zařval a zdrhnul…
Lenka: A myslím, že se vyděsil víc než my.
I když já jsem se pak klepala až do rána.

Naposledy jste s promítáním objel
česká města před pěti lety. Proč jste
se rozhodl skončit?

Leoš: To vám hned vysvětlím. Lezli jsme na
horu Mount Queen Bess, druhou nejvyšší
a ještě nezdolanou v pohoří Coast Mountains v západní Kanadě. Najednou se pode
mnou prolomil sněhový most. Padal jsem
do ledovcové pukliny, ale kamarád Jirka mě
udržel - naštěstí. Protože kdyby mě neudržel, tak bych to nepřežil. Při pádu jsem si
ale rozbil meniskus v koleni. Měl jsem cepíny a mačky, dostal jsem se nahoru, horu
jsme zvládli, celou expedici také, ale pořád
mě to příšerně bolelo. Když jsme se vrátili
do Německa, tak mi koleno zrentgenovali
a řekli mi: „Pane Šimánku, vy máte rozdrcený meniskus. Kdy se vám to stalo?“ Odpověděl jsem, že před dvěma měsíci, a oni
mi to nechtěli věřit. Meniskus mi vyoperovali, ale s kolenem jsem se trápil dalších
deset let. Teď mám endoprotézu a nevydržím dlouho stát a to byl důvod, proč jsem
skončil s diashow.
Lenka: Já jsem před několika lety převzala
po rodičích penzion „Růžová chalupa“ ve
Rtyni v Podkrkonoší, kde se starám o ubytování našich hostů. 150 roků starý historický statek s láskou udržuji a zvelebuji.
Leoš zase zpracovává svoje zážitky a píše
knihy.

Stále cestujete? Máte ještě nějaký
nesplněný cestovatelský sen?
Leoš: Vloni jsme byli na ostrovech v Thajsku. Jakmile budu mít po operaci kolena,
tak konečně budeme moct vyrazit na ostrov Réunion v Indickém oceánu, kde chceme vylézt na jeden z nejaktivnějších vulkánů světa. Lenka už tam byla úplně náhodou.
Lenka: Jela jsem totiž místo kamarádky,
která onemocněla.
Leoš: Bude to naše další společná cesta
opět do Indického oceánu. Potom už budu
mít pohromadě dostatek materiálu, abych
o tamních ostrovech mohl vydat fotografickou knihu.
Jakub s Veronikou na poloostrově Kaikoura, Nový Zéland.

Lucie Chytilová
foto: Ondřej Šlambora a orchiv rodiny
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Co dalo jaro
Nejen těšením živ je člověk, nýbrž také vzpomínkami. A tak přestože máme před sebou krásné letní plány, pojďme se
ještě na chvilku ohlédnout za jarem! Přineslo totiž tolik zajímavých akcí, že by byla škoda si je nepřipomenout. Jedlo
se, sportovalo, bavilo i obdivovalo v celých východních Čechách. A my jsme byli u toho!

Gastronomické
slavnosti M. D.
Rettigové 2019
Už po osmé se na litomyšlské
Smetanovo náměstí sjeli gurmáni
a milovníci dobrého jídla, aby tu
společně s kuchaři a mistry gastronomického řemesla zavzpomínali na průkopnici české kuchyně
Magdalenu Dobromilu Rettigovou.
Nezůstalo ovšem jen u bábovek,
kotlíkových gulášů a svíčkových,
přítomní mlsouni měli možnost nakouknout i pod pokličku kuchyně
zahraniční. Své speciality tu totiž
představili také kuchaři ze Slovenska, Japonska nebo třeba Nizozemí.
K tomu všemu zněly libé tóny kapel,
a jak už v Litomyšli bývá zvykem,
bylo příjemně a veselo.

Pardubický vinařský půlmaraton

Snídaně se Swiss Life

13. ročník oblíbeného sportovního klání přilákal do Pardubic stovky běžců.
Na Smetanově náměstí se sešli sportovci z 19 zemí, nechyběli ani zástupci
Keni. Na start se postavili také obhájci loňského prvenství Jiří Homoláč a Petra Kamínková. Jedenadvacet kilometrů dlouhou trať museli závodníci zdolat
nejdéle za tři hodiny. Běh končil cílovou branou na Pernštýnském náměstí za
podpory stovek diváků. A kdo neběžel hlavní závod, mohl se přihlásit alespoň
do Lidového běhu či pohárových závodů handbiků a koloběžek.

Přijde očekávaná krize? Co přinese a kdy udeří? Jak se na
ni připravit, kam nejlépe investovat a jak předejít finančním
potížím? Odpovědi na tyto otázky už znají členové Quartier clubu, kteří se účastnili pracovní snídaně se zástupci
poradenského centra Swiss Life. Odborníci na správu financí a majetku přinesli v salónku restaurace Duran našim
hostům mnoho cenných informací. Děkujeme!
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Helicopter Show 2019
Krásné počasí, zdařilý program, vysoká
návštěvnost - letošní vrtulníková show
na královéhradeckém letišti se povedla! Úvodní sestavu 18 typů vrtulníků
diváci ocenili nadšením, dech jim bralo
i akrobatické představení Petra Kopfsteina, který se na nebe o pár hodin
později vrátil v duetu s Martinem Šonkou. Díky přeletu vrtulníků včele s typem Bell 206 se vzpomínalo i na oblíbený seriál M. A. S. H. nebo bondovku
Thunderball. Novinkou v programu byl
zásah horské služby, která předvedla
záchranu z lanovky za podpory leteckých záchranářů.

70 let hradeckých
trolejbusů
Bylo to 2. května 1949, kdy se
v Hradci Králové poprvé ozval bzučivý zvuk elektrikou poháněného
vozu městské hromadné dopravy.
Obyvatelé od té doby mnohokrát
trpělivě čekali, až řidič oblékne rukavice a znovu nahodí spadlé klacky. Trolejbusy k městu zkrátka patří už sedm desetiletí a velký zájem
o historii této dopravy je důkazem
toho, že je tu máme rádi! Prohlédnout si historické kousky přišly
tisíce lidí a skoro všichni se chtěli
svézt speciální linkou vypravenou
z terminálu až na Nový Hradec
Králové. Vedle starých „kousků“
předvedl Dopravní podnik návštěvníkům hrdě i ty nejnovější.

Sportuj s NF
Aquapura
Již 7. ročník charitativní akce na
podporu pacientů s poruchou
srážlivosti krve hostil běžecký
ovál královéhradeckého Sokola. Akce probíhala současně
s XXVI. česko-slovenskou konferencí o trombóze a hemostáze, které se účastnilo mnoho
odborníků na tato onemocnění.
Lékaři se po přednášce převlékli do sportovního a vyběhli
za dobrou věc. Kluci a páni si
mohli vyzkoušet trénink s americkými fotbalisty HK Dragons
nebo jízdu na koloběžkách,
dámy se spolu s FitStylem věnovaly disciplínám Jumping
a TRX! Bohatý doprovodný program přilákal celé rodiny.
17
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Foto: město Litomyšl

Na duševní
báznE V Litomyšli láznE!
S tímto sloganem zahájilo město Litomyšl už 8. sezónu lázní ducha.
Ani chladné počasí nezabránilo širokým
úsměvům dam, pánů i dětí v dobovém i jiném oblečení. Akcí chtějí organizátoři poukázat na bohatost a rozmanitost města,
které návštěvníkům nabízí mnoho možností trávení volného času.
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Soutěž s
Velká letní soutěž je tu! Vyfoťte se s aktuálním letním číslem na svých dovolenkových cestách, pošlete nám snímek
do zprávy či na zeď našeho Facebooku nebo postněte na svůj Instagram s hastagem #letosQ a vyhrajte!

FRANCE CAR
Hradec Králové - Pardubice

VÝHRY:
- 2x poukázka v hodnotě 500 Kč
do kavárny Assenza v Hradci Králové
- zapůjčení nového vozu Renault Kadjar na víkend
od autosalonu France Car v Hradci Králové.
Tak neváhejte, čtěte a cvakejte. Soutěž končí v neděli 1. září.
Královskou dovolenou přeje vaše redakce.

@quartiermagazin
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Zámecké proměny
Na Zámku Pardubice se od začátku letošního roku mohutně bourá a staví - možná dokonce nejvíc od jeho přestavby
z gotického hradu na renesanční sídlo mocného rodu Pernštejnů. Až práce skončí, nabídne památka svým návštěvníkům zcela novou expozici, která bude vyprávět příběh jednoho z nejmocnějších šlechtických rodů historie naší země
v kulisách jeho významného sídla.
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Stav zámku v roce 1985.

Muzeum, galerie, rytířské sály a valy - tak
by se dala shrnout nabídka pardubického
zámku v uplynulých letech. Pardubický kraj
jako vlastník této historické nemovitosti se
ale rozhodl pro změnu, která přiláká více
turistů: „Jen málo mimopardubických návštěvníků tuší, že zde máme takový skvost.
Rozhodli jsme se proto představit zámek
jako sídlo jednoho z našich nejvýznamnějších šlechtických rodů,“ vysvětluje náměstek
hejtmana Roman Línek. Nová pernštejnská
expozice by měla být hotová v roce 2021,
ovšem některé nové výstavní prostory pro
muzeum v hospodářských budovách se
návštěvníkům otevřou už v září 2020, kdy
bude muzeum slavit 140 let od založení
Musejního spolku v Pardubicích.

Náročné přípravy
Chátrající pardubický zámek v roce 1920
koupil a zachránil od úplné devastace pardubický Musejní spolek s přispěním města
a dalších příznivců. Už předtím ale sloužil
zámek především muzejním účelům. „Po
sto letech se chceme posunout na novou
úroveň. Ke konzultaci jsme si k tomu na jaře
roku 2017 pozvali tři významné architekty
– Ladislava Lábuse, Josefa Pleskota a Petra
Všetečku,“ popisuje Roman Línek postup
kraje. Přestavět renesanční zámek zkrátka není jen tak. Architekti tedy zkoumali
možnosti, jak ochránit vzácné malby a kam
přesunout hlavní společenský provoz, zda
je možnost přemístit galerii ze zámku a jak
vybudovat vhodnější výstavní prostory pro
muzeum v hospodářských budovách.

Život na zámku
V první polovině 16. století byla pardubická
rezidence rodu Pernštejnů jedním z nejvý-

Kultura

Výstavba výstavního sálu v místě bývalé terasy.

znamnějších center tehdejší české politiky,
kultury a hospodářství.
„Pernštejnům se z hlediska bohatství
a vlivu tehdy v českých zemích nikdo
nevyrovnal. Tomu odpovídala i kvalita umělecké výzdoby jejich sídla, která byla v českém prostředí té doby ještě
neobvyklá. Renesanční výzdoba pardubického zámku je o generaci starší než
na všech ostatních renesančních sídlech
v Čechách. Vznikla dokonce dřív než ikonická stavba české renesance, Královský
letohrádek (Belveder) na Pražském hradě,
na jehož realizaci si král Ferdinand vyžádal specialisty právě z Pardubic,“ přibližuje středověký život na zámku historik
Petr Vorel, spoluautor scénáře nové expozice.
Návštěvníci dosud neměli možnost prohlédnout si zámek z pohledu nedobytné
vojenské pevnosti. A mnozí vůbec netuší,
jak rozsáhlý tu byl zbrojní sklad: „Ten sloužil k vybavení v té době největší soukromé
armády v Čechách – pernštejnského vojska.
Význam pardubického zámku v první polovině 16. století dalekosáhle přesahoval místní poměry díky tomu, že byl hlavním sídlem
rodu, který podstatným způsobem ovlivňoval české i středoevropské dějiny,“ dodal
profesor Petr Vorel, významný znalec rodu
Pernštejnů.

Příběh Pernštejnů
Uspořádání nové expozice má na starosti architekt Petr Všetečka. „Příběh
Pernštejnů bude vyprávěn po vrstvách
- nejprve stručně, souhrnně ve vstupním Velkém gotickém sále, kde je v prostoru ztvárněno celé území jejich panství
a na stěnách grafická rodová historie,

a následně podrobně, prostřednictvím
architektury a výtvarného umění v autentických prostorách rytířských sálů
a následujících místností. Expozice nabídne výklad k renesančním malbám i ke
struktuře zámku a města díky řadě modelů a animací. V pernštejnské rodové
galerii pak promluví příběhy jednotlivých
osobností rodu zobrazených v portrétních
malbách od Petra Nikla. Závěr prohlídky
ilustruje obrannou strategii pardubické
pevnosti a její zbrojní výbavu.“

Repliky zbraní
Vzhledem k tomu, že z původního vybavení pernštejnského zámku se dochovala
jen dřevěná truhla, bude muset být expozice do budoucna vybavena některými replikami. „Tady ale narážíme na to,
že repliky nemůžeme hradit z evropských
dotací, tudíž je budeme postupně pořizovat z prostředků kraje. Týká se to hlavně
zbrojnice a replik historických zbraní,“
doplnil Roman Línek.
Zdařilé repliky starých děl mohli návštěvníci na zámku obdivovat poprvé už před
dvěma lety. Jejich podoba byla převzata
z dobových vyobrazení, počet hlavní a jejich ráže odpovídají popisům dvou zbraní
z inventářů pernštejnské zbrojnice z roku
1560. Tou dobou bylo na zámku 83 dělových hlavní. Osm děl stálo trvale přímo na
valech směrem k městu, odkud mířila na
jedinou přístupovou cestu k zámku vedoucí od Příhrádku. Nyní přicházejí po stejné
cestě turisté. Proměna pardubického zámku jejich počty pravděpodobně rozmnoží.
Také už plánujete výlet?
Lucie Chytilová a Zuzana Nováková
foto: archiv
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Etienne Schöbel:

Život kočovníka
„Baví mě, když se lidi baví,“ říká se širokým úsměvem na tváři čtyřiadvacetiletý mladík s cizokrajným jménem. Vloni si
na královéhradeckém Pivovarském náměstí a několika dalších místech vyzkoušel, co obnáší provoz pojízdného letního
kina. Návštěvnost Biografu Etienne mnohokrát předčila jeho očekávání, a tak se rozhodl svůj projekt pro letošní léto
rozšířit. „Lidi se chtějí potkávat,“ říká a dodává, že promítaný film nemusí být pro návštěvnost kina to nejdůležitější.

Kde se zrodil nápad pořídit si kino?
Vždycky, když jsem zašel do letního kina,
vadila mi tam spousta věcí - třeba plastové židle, prostředí, nebo to, že to kino
nenabízelo nic jiného než film. A tak jsem
si řekl, že bych mohl zkusit udělat letní
kino tak, jak by se mi líbilo, aby bylo komfortnější. Nakoupil jsem plážová lehátka,
fatboy pytle a v duchu hesla „Víc než jen
kino“ nabídl i další program. A tak nám
třeba někdy zahraje kapela, nebo máme
26

besedu, nebo třeba ukončíme promítání
afterparty, kdy na plátno pustíme nějaký
koncert a lidi můžou ještě posedět, povídat si, dát si drink.

Ukázalo se to jako správná cesta?
Myslím, že ano. Lidi přijdou i na film, na
který by třeba normálně nešli, ale jdou
za tou super atmosférou. Moc mě to
baví, diváci tam zůstávají dlouho a my
žijeme přes léto takový bohémský život,

nepotřebujeme to rychle sbalit a zase
odjet domů, ale klidně na místě pak někde přespíme a nikam se neženeme. Rád
vzpomínám třeba na promítání v Uhersku - do vesnice, která má přibližně 200
obyvatel, přišli všichni přespolní a bylo
veselo. Nakonec jsme všichni přespali na
těch sedacích pytlech v místní sokolovně
a druhý den zase jeli dál. Jsem rád, když
se lidi dobře baví, zapomenou na mobily
a zkrátka žijí tady a teď.

léto 2019

Kultura

promítání přišlo dvojnásobné množství diváků, až už naše kapacita nestačila. Museli
jsme vylepšovat zvuk, zvednout plátno, posunout ho dál, přidat židle, bistro Skok do
života na hradeckém Pivovarském náměstí
přidalo ven stánek s pivem, aby se netvořily
dlouhé fronty… Před prvním promítáním
jsem také založil facebookovou stránku a ta
měla první večer 70 lajků, během měsíce
jsme jich pak měli 3000.

Vysoká návštěvnost je určitě dána
i tím, že nevybíráte vstupné. Jak Biograf Etienne funguje?

Etienne Schöbel před promítaním v Žamberku.

A co výběr filmů, jak vlastně funguje
spolupráce s distributory?
Abychom mohli promítat, musíme být zaregistrovaní a mít číslo kina. Pak už máte
kontakt s distributory, kteří pošlou seznam filmů určených k volnému promítání.
Z toho pak můžu vybírat. Mám rád hudbu,
a tak si vybírám hodně hudební filmy, třeba
vloni jsme promítali Největšího showmana, což je zároveň takový můj vzor. Letos
budeme mít na programu Bohemian Rhapsody, Zrodila se hvězda, pro mladší třeba
Fantastická zvířata… snažím se, aby v programu bylo pro každého něco.

Jak vybíráte promítací místa?
Jsme schopni promítat kdekoli, kam nás
někdo pozve. A to je právě to, co na tom
lidi baví, že je něco jinak. Třeba vloni, když

jsme hráli v areálu Automatických mlýnů
v Pardubicích v bývalém skladu mouky, tak
jsme přijeli, nejdřív jsme ale museli vysát,
zamést, celý prostor vyčistit. Všechny to
ale bavilo, protože je to zkrátka něco atypického – podobné je to v Hradci na Pivovarském náměstí, divákům se líbí, že k nim
přijede kino na nezvyklé místo.

Překvapila vás návštěvnost?
Rozhodně. Trochu jsme ji vloni podcenili.
Říkali jsme si, uděláme promítání pro 200
lidí, stejně jich víc nepřijde. Tak jsme měli
25 lehátek, 20 pytlů, nějaké židle a koupili jsme plátno, které velikostí odpovídalo
tomu počtu diváků, odpovídající zvuk. Před
prvním promítáním jsme běhali s letáky
a přemlouvali jsme lidi, aby přišli. Nakonec dorazilo 70 až 100 lidí. Na každé další

V Hradci si nás objednává nezisková organizace Skok do života a oni zajišťují peníze i vše kolem. Fungujeme i díky podpoře
Královéhradeckého kraje a dalších partnerů. Na jiných místech si nás objednávají
obce. Kino vždycky postavíme někde, kde
se dá koupit něco k pití a je tam sociální
zázemí. Z toho mají zase profit třeba místní
hospody a spolupráce funguje. Ze začátku
jsem se bál, jestli nebudeme mít konflikty
kvůli lidem, kteří se opijí, zvažoval jsem,
že najmu nějakého ramenatého muže, aby
to pomohl řešit. Ještě se nám ale naštěstí
nic takového nestalo. Diváci se baví, pijí do
dobré nálady, a když odejdou, tak kupodivu
po nich ani nezůstane velký nepořádek.

Jak se tedy připravujete na druhou
sezónu?
Budeme mít větší, devítimetrové plátno,
více lehátek i pytlů a hlavně přibylo míst,
kam jezdíme. Promítat budeme celé léto
přibližně čtyřikrát do týdne, a chystáme se
dokonce i do zahraničí – postavíme kino na

Gastrokino v Žamberku.
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pláži v Chorvatsku. Když jsem tam byl, došlo mi, že je tam tolik Čechů, že by to klidně
mohlo fungovat. Věřím, že lidi určitě přijdou a budou nadšení. Takže když to všechno vyjde, zrealizujeme to už letos v srpnu.

Když mluvíte o zahraničí… vaše jméno také nezní příliš česky, odkud pocházíte?
Jsem původem Němec, do pěti let jsem
vyrůstal v Německu. Pak jsem studoval
v Pardubicích, jsem vyučený tesař. Mluvím
oběma jazyky, ale žádný neumím pořádně.
V češtině mi chybí slovní zásoba a v němčině dělám chyby v gramatice. Otec mi po
škole nabízel, abych se vrátil zpátky, a já
jsem si řekl - proč ne. Ale nakonec, dva
týdny předtím, než jsem se měl přestěhovat, jsem tam jel na návštěvu. Seděl jsem na
náměstí a došlo mi, že Česko má dvě věci,
kvůli kterým se zpátky do Německa stěhovat nechci: český humor a pěkný ženský.
Tak jsem tady nakonec zůstal a nelituju
toho, cítím se tady víc doma.

by to určitě bylo možné, ale když už bych
měl jít do zahraničí, tak mě víc láká třeba
Polsko. Poláci se umí bavit. Dokud nemám
rodinu, chci ten čas využít k cestování
a takovému volnějšímu stylu života. Člověk se nemůže pořád za něčím hnát.

Proměňuje se atmosféra promítání
i podle místa, kde zrovna jste?
Každé město má svoji atmosféru. Nemůžu říct, že třeba Hradec je lepší než Žamberk, nebo obráceně, protože každé místo
má své kouzlo. Já dávám přednost přírodě,
takže se těším třeba na Ledeč nad Sázavou,
kde promítáme hned pod hradem, lidi se
dívají na plátno a hned za ním je osvícený
hrad. Ale zase v Hradci jsme doma, tady
bylo vůbec první promítání, Hradečáci nás
mají rádi, jsou tu kamarádi a na to se vždycky těším. Na každé kino se navíc nabalují
další setkání, další kontakty a zjistili jsme,
že můžeme i pomáhat. V Praze ve Vinoři
například vybíráme dobrovolné vstupné
a peníze se použijí na operaci nemocného
chlapečka.

Nechystáte se tedy vyrazit s letním
kinem do Německa?

Lucie Chytilová
foto: archiv

V Německu vlastně letní kina nejsou, takže

PROGRAM
30. 5. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lego příběh 2
6. 6. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - - - - Zrodila se hvězda

Letní kino
Hradec Králové
N A P I V O VA R S K É M N Á M Ě S T Í

13.6. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - - - - Po čem muži touží
20.6. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - - - Bohemian Rhapsody
27.6. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - Úsměvy smutných mužů
4. 7. ČTVRTEK - - - - - - - - - Johny English - znovu zasahuje
11.7. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Narušel
18.7. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - První člověk na planetě
25.7. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - - Fantascká zvířata 2
1. 8. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - Nebezpečná laskavost
8. 8. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aquaman
15.8. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mamma Mia 2
22.8. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - - - Jak vycvič draka 3

Z A Č ÁT E K V Ž D Y V E 2 1 : 0 0

29.8. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - Ye - ledové dobrodružství
5. 9. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Půlnoční láska

PA R T N E Ř I

KREATIVNÍ AGENTURA

M E D I Á L N Í PA R T N E Ř I
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12.9. ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Máš jí
19. 9.ČTVRTEK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ženy v běhu
www.biografeenne.cz

NA KONĚ DO VÝCHODNÍCH ČECH

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Hřebčín Slatiňany

Dostihové závodiště Pardubice

www.kone.vychodnicechy.info

Švýcárna Slatiňany

Charitativní galavečer
nadačního fondu AQUAPURA
23. 11. 2019 od 18.00 hodin
Petrof Gallery Hradec Králové
Výtěžek z akce poputuje tromboembolickým pacientům.

www.galaveceraquapura.cz
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galavečer NF aquapura:

Charitativní akce roku
Letos je tomu již 10 let, co se manželé Pavel a Monika Staňkovi z Hradce Králové rozhodli založit Nadační fond Aquapura. Kulaté výročí myšlenky ustanovit první a dosud jediný fond v České republice, který pomáhá výhradně pacientům
s poruchami srážlivosti krve, oslaví ve velkém stylu – v sobotu 23. listopadu pořádají v královéhradecké Petrof Gallery
největší charitativní akci roku ve východních Čechách. Buďte u toho i vy a pomozte dobré věci! Co hosty čeká a nemine,
prozradila Quartieru výkonná ředitelka nadačního fondu Adéla Vágnerová.
Adéla Vágnerová
výkonná ředitelka
NF Aquapura

Od nápadu založit nadační fond, který
by se zaměřoval na pomoc a podporu pacientů trpících tromboembolií,
uplynula rovná dekáda. Co k této ideji
tehdy manžele Staňkovy přivedlo?
Vlastní zkušenost. Oběma jim lékaři v minulosti diagnostikovali poruchu srážlivosti krve, tzv. tromboembolii a Leidenskou
mutaci. Pavel Staněk se navíc právě v té
době začal léčit v hradecké fakultní nemocnici, díky čemuž oba důvěrně poznali, s čím
vším se musí lidé trpící tímto onemocněním potýkat. Navíc tehdy naráželi na naprostou nedostupnost informací o tomto
tématu, na nedostatečnou či spíše žádnou
prevenci a také na to, že se tomuto tématu
soustavně a dlouhodobě žádná organizace
nevěnovala. Geneticky je navíc touto nemocí ohrožen i jejich syn, proto se rozhodli
v této problematice osobně angažovat, šířit
osvětu, dovybavovat nejen hematologická
oddělení přístroji a obecně zvyšovat kvalitu
péče o pacienty a jejich komfort.

Aquapura je svými charitativními akcemi známá, především v souvislosti
se sportem. Tradičně pořádáte třeba
vytrvalostní běh nebo golfový turnaj. Proč padlo rozhodnutí uspořádat
právě galavečer?
Deset let je významný milník, a tak ho chceme i oslavit! Zároveň je to způsob, jak poděkovat našim partnerům a dárcům - mnozí
jsou s námi od samého začátku fungování
nadačního fondu a dlouhodobě naše aktivity
podporují. Bez nich by to nešlo. Nejde samozřejmě o žádné „předvádění se“, hlavním
motivem je pochopitelně opět naše snaha

Monika a Pavel Staňkovi.

zvýšit touto cestou povědomí o tromboembolii a získat další finanční prostředky na
podporu zvyšování kvality péče.

Co tedy hosty na vašem charitativním galavečeru čeká?
Chystáme opravdu pestrý program. Od
bohaté servírované večeře přes nespočet
hudebních a tanečních vystoupení až po
neformální „business time“ – rádi bychom
naše partnery, přátele a podporovatele vzájemně ještě víc propojili a přispěli
k navázání nových spoluprací v regionu.
K tomu si připočtěte nádherné prostory
Petrof Gallery, pyšnící se titulem Stavba
roku 2018 Královéhradeckého kraje, dámy
ve velké večerní a vyjde vám úžasná předvánoční akce s neopakovatelným kouzlem.
Předvánočního ducha samozřejmě nejvíc
umocní atmosféra pomoci a obdarovávání.

To zní jako skvělý vánoční dárek pro
zaměstnance i obchodní partnery!
Rozhodně, v nabídce budou jak vstupenky
pro jednotlivce, tak pro páry i velké skupiny, lze si zakoupit i celý stůl. Ideální právě
pro společnosti, které si chtějí užít příjemný večer v doprovodu svých kolegů, dodavatelů, obchodních partnerů… a ještě po-

moci dobré věci. Mohu prozradit, že přímo
v průběhu večera předáme nové přístroje
lékařům Hematologické kliniky Fakultní
nemocnice Hradec Králové, přičemž veškerý výtěžek z akce poputuje pacientům
s poruchami srážlivosti krve.
(red)
foto: Jakub Misík

NF Aquapura
Nadační fond Aquapura byl oficiálně založen v roce 2011 a za dobu své
činnosti rozdal desítky přístrojů a laboratorního vybavení zdravotnickým
zařízením po republice, uspořádal
řadu přednášek a dalších osvětových
akcí na školách a každoročně pořádá
sportovní charitativní akce ve východních Čechách. Odborným garantem je od samého počátku kapacita v oboru hematologie doc. MUDr.
Petr Dulíček, Ph.D. Přispět dobré věci
můžete i vy! Ať už finančním darem
nebo vlastní účastí na některé z jejich
akcí. Veškeré informace najdete na
www.aquapura.cz
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Tomáš Votava a Vladimír Šrámek:

Z Hradce na Maledivy
Znají se od páté třídy základní školy a kromě dobrého přátelství je už přes dvacet let pojí také velká láska k muzice
a společné hraní. Sešli se jako spolužáci na gymnáziu, dnes jsou kolegové na ZUŠ Střezina v Hradci Králové, kde oba
učí. Spolu také založili dvě kapely, se kterými se můžete setkat na festivalech, večírcích, oslavách, plesech i samostatných koncertech. Přesto, že hudební skupiny Jazz Police a Gramofon znějí zcela jinak, mají stejné otce, kteří zkrátka
potřebují v životě pestrost.

Kapela Jazz Police

Kde se zrodila láska k muzice, ovlivnili vaše směřování rodiče?
Tomáš: Oba máme v rodinách muzikanty
a to nás určitě částečně formovalo. Začínali
jsme jako malí kluci, každý na jiném nástroji, než dneska hrajeme. Já jsem začínal na
klavíru, tancoval jsem folklór, společenské
tance, zpíval jsem sólově i sborově. Během
střední školy jsem pak klavír vyměnil za
bicí.
Vladimír: Moje maminka hrála na klavír
a strýc na kytaru. Pro mě maminka vybrala
violoncello, což byla totální zkáza, a málem
na tom také celá má hudební kariéra skončila. Pan učitel mě dlouhou dobu přesvěd32

čoval o tom, že bych muziku vůbec neměl
dělat, až se mu to podařilo. Z dnešního
pohledu učitele se mu už ani tak nedivím,
ale pak přišla kytara a měl jsem štěstí i na
učitele a najednou to bylo v mých čtrnácti
letech to jediné, co mě zajímalo.

Muzika vás provází celoživotně. Je to
ještě pořád koníček, nebo už hlavně
práce a způsob, jak uživit rodinu?
Vladimír: Když budu mluvit za sebe, tak
koníček je to pořád, ale stala se nám taková
šťastná věc, že se to spojilo s prací. To vnímám jako štěstí, že můžu dělat něco, co mě
baví, jakkoliv to zní jako klišé. Samozřejmě

jsou období, kdy je to těžší, ale jindy je to
zase víc zábava.
Tomáš: Co se týče rozložení – koníček –
práce, tak asi se to přirozeně vyvíjí, jako se
vyvíjí naše životní situace. Když jsme byli
na gymnáziu, nic nás netrápilo, to byl čistě
koníček. Po škole jsme se pak rozhodli, že
máme s hudbou dlouhodobější plány, tak
jsme se vydali na konzervatoř. Vláďa pak
prodával hudební nástroje, já jsem začal
učit, do toho jsme jezdili koncerty a postupně se to začalo spojovat dohromady,
až jsme zjistili, že v té muzice jsme od rána
do noci, takže ten pracovní rozměr začal
převládat.
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Dvacet let spolupráce, to už je takové manželství. Během takové doby se
lidi vyvíjejí, mají třeba jiný pohled na
věc. Stále ještě si máte co předávat?
Vladimír: Náš vztah se stále vyvíjí a dostává se do různých situací, kdy se více či
méně projevuje jedno či druhé ego, které
si chce prosadit svůj zájem. Ale co nejvíc
oceňuju na tom spojení s Tomášem, je, že
vždycky jsme nakonec došli ke společnému
závěru. Přesto, že třecí plochy jsou, umíme vytvořit kompromis, aniž bychom se
rozešli. To se nám s jinými kolegy v několika kapelách nepodařilo. Když to došlo do
bodu, kdy už nebyla možná společná cesta,
rozešli jsme se.
Tomáš: S Vláďou se známe od 12 let. Dnes
nám je 34, jsme tátové od rodin, máme za
sebou velice prudký vývoj osobností, samozřejmě jsou mezi námi názorové rozdíly, a přestože někdy máme výrazně jiný
pohled na věc, tak jsem moc rád, že nám
stále stojí za to ustoupit ze svého ega, aby
to prospělo společnému výsledku. V některých věcech se shodneme úplně automaticky, jindy se názor mění, tak si o tom popovídáme a zatím se vždycky povedlo najít
takové řešení, aby bylo přijatelné pro oba.

Jak se vyvíjí repertoár Jazz Police?
Tomáš: Kapela začala fungovat v roce 2012,
když jsme se poznali s Američanem Mikem
Colem. Přišel tenkrát do hudebnin, kde
prodával Vláďa, kluci dali řeč a za pár měsíců jsme začali společně hrát. Měl hodně
autorských písní a textů, které jsme dodělávali a aranžovali. Dnes, když už spolu
nehrajeme, je Jazz Police čistý coverband,
hrajeme převzaté písně, které ale zní jinak.
Nejsme jukebox, písně si předěláváme, dáváme jim nové aranže a úpravy pro naše
nástrojové složení.
Vladimír: Autorské tvorbě se věnujeme
v jiných projektech. Teď jsme například dělali dětské písničky pro soukromou jazykovou školu. Oslovila nás paní majitelka, která měla vlastní výukové texty, a k nim jsme
skládali hudbu a nahrávali písničky, které
teď slouží přímo ve výuce.

Začíná léto, začíná vám také více hraní? Co vás čeká?
Tomáš: Naše sezóna je celoroční, v zimě
vystupujeme na party, firemních večírcích,
plesech, přes jaro a léto hodně na svatbách,
soukromých nebo veřejných akcích a na
podzim se už blíží vánoční večírky. Máme
přibližně sto vystoupení do roka, hrajeme
i s naší druhou kapelou Gramofon například na různých festivalech, letos nás čeká
i hraní na jazzových festivalech v zahraničí,
např. v Maďarsku a na Slovensku.

Vladimír Šrámek a Tomáš Votava při koncertu s kapelou Jazz Police

Vladimír: Čtenáře bychom rádi pozvali na
hradecký festival Divadlo evropských regionů, během kterého vystoupíme na letní
scéně Klicperova divadla 23. června s Gramofonem a 25. června s Jazz Police.

Kde vlastně vznikl nápad mít dvě kapely? Je to proto, že repertoár Gramofonu je tak výrazně jiný?
Tomáš: Repertoár těch kapel je natolik
odlišný, že je naprosto přirozené, že jde
o dvě různé kapely, přestože jsou obě
naše. Jazz Police je party kapela se zahraničním repertoárem od 60. let 20. století
po současnost. Gramofon je vlastně opak
– hrajeme výhradně česky zpívaný repertoár 50. – 70. let. 20. století. Textaři nám
píšou na melodie zahraničních písní české
texty přímo na míru.

Když si to shrneme, máte docela pestrý život - přes den vyučování v ZUŠce, večer často koncerty střídavě
se dvěma kapelami… do toho rodiny,
děti…
Tomáš: A k tomu ještě hraní v muzikálech,
Vláďa v Praze, společně ve Východočeském
divadle Pardubice, občas také hostování
v big bandech, k tomu propagace vlastních kapel, protože je potřeba mít kvalitní multimediální prezentaci a to všechno
zabere obrovské množství času. Například
teď máme za sebou období, kdy se v Jazz
Police změnilo personální obsazení a s tím
je spojená kompletní výměna celé prezentace, takže řešíme nové webové stránky
a nahrávky a to je záležitost třeba čtyř mě-

síců intenzivní práce. Ale když člověk chce
obstát v dnešní konkurenci, musí se snažit.

Jak se složení kapely změnilo?
Tomáš: Po asi šesti letech mění Jazz Police částečně obsazení, odešla slovenská
zpěvačka Kristína Zakuciová, po několika
letech jsme tedy obnovili spolupráci se
zpěvačkou, která s námi zpívala už dříve
– s Alenou Drtinovou, zároveň došlo k výměně na postu saxofonisty, Tomáše Muchu
nahradila Nela Dusová. Hlavním mužským
zpěvákem zůstává Novozélanďan Paul
Thompson.

Jezdíte i do zahraničí, baví vás za
hraním cestovat?
Tomáš: Samozřejmě že dlouhé dojezdy jsou
náročnější, najezdili jsme už tisíce kilometrů. Někdy jedeme tři a půl hodiny někam,
kde čtyři hodiny hrajeme, a pak zase zpět,
dorazíme domů v pět hodin ráno. Ale když
jsou v kapele fajn lidi, tak i ty cesty mohou
být zábavné. Byli jsme hrát v Rakousku,
v Polsku, na Slovensku.
Vladimír: ... na Maledivách…
Tomáš: Ano, to byla naše nejvzdálenější
štace. Letěli jsme tam na soukromý ostrov,
kam bychom se pravděpodobně za jiných
okolností nikdy nedostali. Objednal si nás
na základě předchozího hraní na české
svatbě organizátor narozeninové oslavy
jakéhosi ruského oligarchy, takže jsme mu
zahráli a strávili tam pěkných pět dní.
Lucie Chytilová
foto: archiv
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Žít naboso?
Byla jednou jedna noha. Byla bosá a svobodná. S mistrovskou dokonalostí ovládala svých 200 000 nervových zakončení, 33 svalů, 28 kostí a 19 šlach svého chodidla. Uměla rozpoznat všechny druhy povrchů: s radostí se pohybovala
v písku, s přehledem zvládala chůzi po lese či kamení. Pak přišla bota, aby ji chránila. A noha se rozmazlila a zlenivěla.
Začal jí vadit chlad a horko, na některé svaly zapomněla a přestala tlumit nárazy. A tak začalo chřadnout tělo.

To ale ještě není všechno. Tahle pohádka
stále ještě může mít šťastný konec. Záleží
na nás. Začíná přece léto! Zahrady a parky
se zelenají přívětivou svěží trávou, teplota
vyzývá k odhalování a vy nemusíte odkládat jen bundy a dlouhé nohavice, ale - sem
tam - i boty.

Zdravě, nebo trendy?
Chůze naboso zažívá v posledních letech
obrovský boom. „Bosé stezky“ vyrůstají zejména na turisticky frekventovaných
místech jako houby po dešti, příručky
o chůzi bez bot patří v knihkupectvích
k vyhledávanému zboží, na sociálních sítích se svolávají skupiny příznivců „bosé“
filozofie. Základem tohoto trendu je poznatek, že špatně obutá noha ztrácí svou
funkčnost a to má vliv na celé tělo. Takovou zkušenost má i Jiří Hromádko, sportovec a majitel obchodu Vivobarefoot
Concept Store v Hradci Králové: „V mém
případě se jednalo o problém s bolestmi zad
a kolen, který mne přivedl do světa barefoot. Chtěl jsem pro své zdraví něco udělat, ale zcela naboso v městské džungli plné
nástrah se mi chodit nechtělo. A bolesti
opravdu časem zmizely. Boty neřeší totiž
jen problémy s chodidly, jak si spousta lidí
myslí, ale také držení těla, špatné návyky při chůzi a spoustu dalšího. Naučí vás
správnosti přirozeného došlapu.“
Odborníci na bosou chůzi radí začít postupně. Zprvu stačí občas zout boty
v parku, vnímat nerovnosti i rozdílnou
teplotu různých povrchů. I v případě, že zvolíte barefoot obuv, je potřeba
nohu potrénovat, jak říká Jiří Hromádko:
„Rozhodně bych nedoporučoval hned po
prvním výběru bot začít v nich okamžitě
34
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běhat. Je potřeba dát nohám a tělu čas na
postupné a klidné zvyknutí, podobně jako
je to s tréninkem v jakémkoliv sportu. Taky
hned nezačnete závodit!“

Po strništi bos
Cvičení pro bosé nohy můžeme pojmout
jako rodinnou zábavu na dovolené či společných výletech. Kdo vydrží víc? Zkusme
chůzi po jehličí, kamenech nebo kládách
stromů. Po opatrných krocích můžeme
přejít do skoku či běhu. Nejvyšším levelem
pak může být procházka po posečeném
obilném poli v duchu posledního filmu
Jana Svěráka. Zvládli jste to? Nezapomeňte se odměnit!
Až se vrátíte z dovolené, možná vám
v botách bude příliš těsno a budete hledat
alternativu. Tu nabízí například právě Vivobarefoot Concept Store na třídě Edvarda
Beneše v Hradci Králové. „Naše boty mají
patentovanou 3 mm ultratenkou flexibilní
podrážku s ochrannou odolností proti propíchnutí. Zároveň přes ně ale cítíte nerovnosti, jako jsou kořeny, kameny, a časem dokonce i spárování mezi kachličkami. Nohy
se brzy stanou mnohem citlivější, a vy se
budete moci pohybovat svobodně bez omezení, jako byste byli naboso,“ vysvětluje Jiří
Hromádko.

Kočka, nebo pes?
Spor o to, zda nosit boty, či chodit bos, se
rozhořel prakticky okamžitě poté, kdy začal
trend nahých nohou nabývat na síle. Za-

tímco jeho příznivci tvrdí, že chůze naboso
stimuluje nervovou soustavu, akupunkturní
body, podporuje krevní oběh a imunitní systém, oponenti si myslí, že aby se nožní klenba dobře vyvíjela, potřebuje noha dobrou
podporu a stélku. Na to reaguje druhá skupina tím, že je to podobné jako nosit sádru
na zdravé končetině, která v důsledku toho
ochabne.
Nesporným faktem však je, že mnozí výrobci tradiční obuvi se v tichosti hlásí
k návratu k přirozenosti. Jejich boty se
stávají lehčí, prodyšné, s tenčí a pružnější podrážkou. Úzké špičky a nepřirozené

tvary nahrazují komfortnější rozměry,
které více odpovídají anatomii nohy.
Podnětné informace k přemýšlení o zdraví
a pohybu v kontextu obutí se věnují i média. Pozornost vzbudil například dokumentární film Shoespiracy.
Každopádně ať už stojíte na jednom, či druhém břehu a vaše nohy jsou holé, či obuté,
nezapomeňte, že nejdůležitější je, jak se cítíte. Nebojte se ale zkoušet nové věci, třeba jen
proto, abyste se ujistili, že váš názor je pro
vás ten správný. Tak tedy, užívejte si léto!
Lucie Chytilová

inzerce
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PAVEL PAFKO:

Šarm? To je slušnost
Ve svých devětasedmdesáti letech je chirurg prof. Pavel Pafko živoucí legendou. Operoval prezidenta Václava Havla,
provedl první transplantaci plic u nás, je nositelem státního vyznamenání Za zásluhy a držitelem čestného titulu Rytíř
českého lékařského stavu. Nejčerstvější ocenění však nesouvisí s jeho prací. Posluchači Českého rozhlasu jej zvolili
Šarmantní osobností roku. Cenu Pavel Pafko převzal v Hradci Králové, na domácí půdě rozhlasové stanice Český rozhlas Hradec Králové, která anketu již třiadvacet let pořádá.

Jak si šarmantního člověka představujete?
Já si ho představuji jako džentlmena, člověka slušného chování, který nikoho nenapadá, neskáče nikomu do řeči a je laskavý
k okolí, zejména k ženám.

Naší první Šarmantní osobností byl
Marek Eben, a když jsme se ho zeptali
na to, co si představuje pod tímto pojmem, řekl, že hlavně slušné chování.
Ano, je to tak. Slušné chování k okolí. Až nás
bude 10 milionů šarmantních, tak to bude
dobré, ale potom nebude o co soutěžit.

Není nás, šarmantních, pokud to definujeme jako slušné chování v české
společnosti, míň a míň, nebo byste
nebyl tak skeptický?
Já si myslím, že starší generace hledí na
mladou generaci občas s tím, že si jich
36

mladí neváží, ale to nemohu potvrdit.
I mně jako staršímu muži se stává v tramvaji, že mi mladší ženy i muži uvolní místo,
ale já to většinou nepřijmu. Tak si uvědomuji, že nemáme nikdy generalizovat a říkat, že ti mladí nestojí za nic. Tak to vůbec
není. Je to vždycky individuální a nemyslím si, že by se morálka naší společnosti nějak horšila. Pravda je jediná, zase to
ale neplatí stoprocentně, že čím jsou lidé
chudší, tím mají k sobě blíž. Čím jsou bohatší, tím mají k sobě dál.

Koho šarmantního jste naposledy potkal vy?
Kolegyni, se kterou jsem dneska operoval.
Byla šarmantní.

Máte raději kolegyně ženy, nebo kolegy muže?
To je velmi těžké říct. Záleží, před jakým

úkolem stojíte. K některým úkolům jsou
vhodnější muži a k některým ženy. Ženy
jsou v nemocnicích, nejenom podle mého
názoru, k pacientům laskavější než muži.

Když operujete, posloucháte při tom
nějakou hudbu?
V mládí jsem si pouštěl hudbu a měl jsem
na sále různá CD. Teď už moc ne. Myslím
si, že každá operace má fázi, která je mechanická, a tam je dobré poslouchat hudbu a potom je fáze, kdy se musíte na něco
koncentrovat a okolí nevnímáte, i kdyby
hráli cokoliv. To každý zná i z vlastní práce. Když si v kuchyni pustíte hudbu, tak
posloucháte, ale jakmile připečete kuře
nebo husu, tak najednou nevíte, co hrají,
protože jste nervózní.
(red)
foto: Ivana Lukavská a archiv
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23 LET S ŠARMANTNÍ
OSOBNOSTÍ
Psal se rok 1997, když do královéhradecké budovy České pojišťovny
přijel herec, muzikant a moderátor Marek Eben. Bez nároků na
honorář, s kytarou přes rameno
a s úsměvem na rtech prožil v klubovém setkání s posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové nezapomenutelný večer. Důvod jeho
návštěvy byl jediný: stal se první
Šarmantní osobností roku, kterou posluchači Českého rozhlasu
vybrali svým hlasováním v magazínu o životním stylu Šarm. Tehdy ještě nikdo netušil, že zájem
posluchačů postaví základy pro
jeden z nejúspěšnějších projektů
Českého rozhlasu, který dnes už
vysílá celoplošná stanice Českého
rozhlasu Dvojka. „Nečekali jsme, že
když v Šarmu, který vysíláme o víkendu na hradeckých rozhlasových
frekvencích od roku 1995, vyzveme posluchače, aby posílali tipy na
šarmantní osobnosti, že se strhne
lavina návrhů a zájmu hledat charismatické osobnosti a že budeme
dostávat stovky doporučení na
osobnosti známé, ale někdy i úplně
neznámé,“ říká autorka projektu,
moderátorka Šarmu a také vedoucí
programu královéhradeckého studia Českého rozhlasu Lada Klokočníková. Vzpomíná na více než dvě
desítky lidí, kteří se staly Šarmantními osobnostmi. Nechyběli mezi
nimi Karel Gott, Zdeněk Svěrák,
Jan Pirk, Helena Vondráčková nebo
Radovan Lukavský.
Kdo další se přidá k třiadvaceti oceněným osobnostem, o tom
rozhodnou opět posluchači svými
hlasy. Do konce roku bude Český
rozhlas Hradec Králové v týdeníku
Šarm postupně představovat navržené osobnosti. Z desítky nejšarmantnějších pak budou posluchači
od ledna do března vybírat. „Osobně se nejvíc těším na to, že příští rok
v dubnu opět prožijeme v Kongresovém centru Aldis jedinečný večer ve
společnosti jedinečných lidí, kteří
svým kouzlem osobnosti dělají tento
svět lepší. A to je nakonec i poslání
veřejnoprávního rozhlasu,“ uzavírá
Lada Klokočníková.
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RENATA MORAVCOVÁ:

Laskavostí
rozsvítíme svět
Když nám Renata Moravcová nalévá kávu, v kuchyni už voní čerstvě upečený jablečný koláč. Na křesle v obýváku
jsou mezi klubíčky vlny rozpletené barevné ponožky. Nevidomá brunetka toho ale umí daleko víc. Založila dobročinný
spolek Doteky naděje, skrz který pomáhá nevidomým a postiženým, pořádá programy pro seniory i akce pro hendikepované děti. Vloni získala cenu Laskavec Nadace Karla Janečka, předloni se stala Ženou regionu. Odmítá ale, že pomáhá nezištně. „Mám z toho obrovskou radost a to mi dává životní sílu,“ říká žena, která ve čtrnácti letech onemocněla
cukrovkou, ve třiceti přišla o zrak a ve čtyřiceti podstoupila transplantaci ledviny a slinivky.
Jak můžete bez zraku plést ponožky?
Pletení mě bavilo vždycky. A když jsem začala plést jako nevidomá, utíkala mi očka,
ale můj syn Vašík se je naučil chytat. Dnes
pletu ponožky dětem do dětských domovů i starouškům do domova důchodců. Na
podzim u mě každou chvíli někdo zazvoní,
jestli nějaké nemám. Mám z toho radost.
A když se nějaká moje kamarádka má stát
babičkou, tak s radostí opletu i miminko. Občas mi za ponožky někdo i něco dá
a z toho jsem teď třeba mohla pořídit jedné staré babičce hladinku (pomůcka k nalévání tekutin pro nevidomé – pozn. red.),
kterou si rozbila, a bylo díky ponožkám po
starostech.

Jste neuvěřitelně soběstačná. Je něco,
co nezvládnete bez pomoci?
Jednu věc nezvládnu – abych jela sama
někam na kole. Já jsem milovala jet se projet někde k lesu, tam si sednout, opřít se
o strom a nadýchat se a pročistit si hlavu.
To mi hrozně chybí. Na dvoukole už to není
ono. Už před vámi někdo je, pořád na vás
mluví, nemáte svůj vlastní klid.

Co vás teď nejvíc zaměstnává?
Máme tady městskou organizaci seniorů,
takže se teď hodně věnuju, jak jim říkám,
svým starouškům. Každou první středu
v měsíci si uděláme takové společné dopoledne Na slovíčko. Sejdeme se a popovídáme si, oni mi řeknou, co už kvete, a na
každé to posezení chystám dobroty z jedné
potraviny. Třeba z mrkve, z červené řepy,
které podle receptů upeču, a donesu to
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tam. Starouškové se diví, že třeba jde upéct koláč z mrkve, a mají z toho zážitek. Pak
děláme tady v Dobrušce takové, jak jsem to
nazvala, Sousedské posezení. Tam zveme
vždycky nějakého zajímavého hosta. Byli
tam záchranáři z horské služby, nebo za
námi přijel ředitel hradeckého rozhlasu Jiří
Kánský s šéfredaktorkou Ladou Klokočníkovou. Přijíždí za námi lidé i z okolních vesnic a vždycky je plno. Společně také vyrážíme na výlety.

já budu jenom sedět a jednou za měsíc za
mnou rodina přijede na návštěvu. Já jsem
vůbec nevěřila tomu, že se v té tmě dá existovat. Když mě saniťák po nepovedené
operaci dovezl z nemocnice domů a dal mi
klíče, tak já jsem sice věděla, že červený
klíč je od bytu, ale najednou pro mě barvy
neexistovaly. Chtěla jsem si uvařit kafe, ale
připadala jsem si jako v úplně cizím bytě.

Pomáhají zase na oplátku oni vám?

To byla. Já jsem šla na pátou operaci a tam
mi řekli, že musím podepsat papír, že je to
padesát na padesát, buď se to povede, nebo
oslepnu. Ale doma jsem měla malého kluka,
rádi jsme jezdili na kole, a když jsem odcházela, tak se ptal, jestli se pojedeme zase
projet, až se vrátím. Odpověděla jsem, že
jasně a že mu budu zase číst. Vůbec jsem
si nepřipouštěla, že by to mohlo dopadnout špatně. A najednou jsem byla doma,
nemohla jsem ani najít kafe a pak se uvařila voda a já jsem lila a lila a nevěděla jsem,
kdy přestat. Kuchyňská linka plavala, já
jsem měla mokré kalhoty, všude byla voda,
tak jsem to vzteky smetla z linky. Ten první půlrok byl pro mě hrozný. Spoustu mě
toho naučil Vašík, pomáhal mi se slepeckou
abecedou, chodil se mnou na procházky, na
nákup… byla jsem nešťastná z toho, že má
kvůli mně pokažené dětství.

Ano, vždycky se mnou někdo ze staroušků
jezdí na besedy do škol, kde dětem přibližuji svět nevidomých a oni tam zase něco
řeknou o stáří. Zároveň mi pomáhají na
stanovištích, kde si děti můžou zkoušet
různé slepecké pomůcky, třeba color test
na rozlišování barev, hladinku pro nalévání
vody, mluvící mobil… Tomu předchází hodina, kdy dětem povídám o tom, co všechno se dá ve tmě zvládnout a jak se k nám
mají chovat. Pak mají děti otázky, samozřejmě je nejvíce zajímá můj vodící pes.

Jaký bývá první kontakt s dětmi? Zajímá je problematika nevidomých?
Každá třída je jiná, každá beseda tedy také.
Stalo se mi třeba v jedné sedmé třídě, že
se mě kluk zeptal, jestli když přede mě při
chůzi postaví židli a nebudu mít hůl, ani
psa, se budu válet po zemi. Měl z toho velkou legraci. Vytáhla jsem klapičky na oči,
aby si tu tmu zkusil zažít. Když jsem se ho
pak zeptala, jak se cítí, řekl, že špatně, když
nic nevidí. Tak jsem mu vysvětlila, že stejně
hloupě se cítíme my, slepci, když na nás lidi
reagují tak jako on na mě. Do konce hodiny
už byl klid.

Jak vám, nevidomým, tahle osvěta
pomáhá?
Pomáhá hodně. Nedávno mi například volala paní, která mi vyprávěla, jak někde
šla a nemohla najít poštu. Šly kolem děti,
pozdravily, věděly, jak ji mají chytnout za
ruku, daly jí druhou ruku na madlo dveří,
dovedly ji až k přepážce a ptaly se, jestli to
udělaly dobře, že si to pamatují od paní Renaty. (smích)

Kdy jste si uvědomila, že vy sama už
nepotřebujete pomoc, ale potřebujete pomáhat?
První rok jsem měla co dělat sama se sebou.
Když jsem přišla domů a měla jsem tam
toho svého Vašíka, kterému bylo jedenáct,
tak první mé myšlenky byly, kdo si toho
kluka adoptuje. Byla jsem totiž přesvědčená, že někdo přijde, spakuje mi tašku a zavřou mě do ústavu, tam se o mě postarají,

Na tu variantu, že to takhle dopadne,
jste nebyla připravená?

úplně jinak. Nikdo neumí ovládat svůj hlas.
Občas mi někdo řekne, že je rád, že mě mně
vidí, a já si pomyslím, že kecá. Z člověka jde
hlasem hrozně moc. Člověk mi také předá hrozně moc podáním ruky. To je něco,
co jsem si vypěstovala, až když jsem přišla
o zrak. Lidi si užívám zevnitř, takové, jací
jsou. Byly jsme si třeba s kamarádkami večer posedět a vedle u stolu seděli dva muži.
Holkám se jeden z nich moc líbil. Když si
pak šli ven zakouřit, daly jsme se s nimi do
řeči. Pak jsem se kamarádek zeptala, který
z nich byl podle nich ten hezký. Jestli to byl
ten, co se vytahoval, že má nové auto a kam
pojede na dovolenou. Ale já bych si mnohem radši povídala s tím druhým, který byl
mnohem sympatičtější.

Při převzetí ceny Laskavec.

A jak to vidíte dnes, s odstupem času
- víc mu to dalo, nebo vzalo?

Co je motorem vašeho života, který
vás stále žene dopředu?

Obrovsky ho to posílilo. Umí si vážit života, zdraví. Pomáhat druhým je pro něj úplně automatické. Jsem na něj hrdá a je mi
z toho dobře u srdíčka. Je skvěle vybavený
do života, umí vařit, prát, předala jsem ho
jeho ženě jako poklad. Ale neměl to jednoduché, ve škole se mu dokonce děti kvůli
mně smály. Tak jsem si s nimi šla popovídat
o tom, co se mi stalo, a tím se to vyřešilo.

Mám radost, když připravím nějakou akci
a lidi si to užijí, mají radost, obejmou mě,
děkují, nebo když si špitají, kolik mají zážitků. Tahle radost druhých, to mě žene
dopředu. Mám transplantovanou ledvinu
a slinivku, dva roky jsem čekala na vhodného dárce a dnes žiju díky němu. Jsem za
to obrovsky vděčná a snažím se žít i za něj,
protože on by tady na světě udělal určitě
spoustu užitečné práce. Takže pracuju za
nás oba. Od té doby mám také sny, ve kterých vidím postavu, která mě zachraňuje, je
v mlze, nemluví, ale natahuje ke mně ruku.
Na ty sny se už kolikrát večer těším, připadá mi, jako by mi ten člověk dával nějakou
sílu nebo jistotu, že to tady na světě zvládnu.

Chtěla byste znovu vidět, kdybyste
měla tu možnost?
Určitě ne. Díky té tmě žiju takový naplněný
život. Myslím si, že by i „koukavci“ měli občas zavřít oči a někde se zastavit a vnímat
ten svět ve tmě. Dokonce už existují kamery pro nevidomé, ale já všechno odmítám.
Naučila jsem se toho hrozně moc. A nevím,
jestli bych ještě našla sílu, kdybych měla
oslepnout podruhé.

Jak odhadujete člověka? My „koukavci“, jak říkáte lidem, kteří vidí, dáme
hodně na první dojem….
Ano, soustředíte se na obal člověka, ale pak
jste někdy zklamaní… tak tohle se mi na té
tmě hodně líbí, protože začnete vnímat lidi

Takže máte sny, ve kterých vidíte?
Ano, a vidím v nich lidi tak, jak si je pamatuju z doby před dvaceti lety. Tak se pak
s kamarádkami, které už tloustnou, smějeme, protože já si je pamatuju pořád mladé
a krásné. V mých snech nestárnou. (smích)
Lucie Chytilová
foto: Jakub Misík a archiv
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Ať fouká!
Máte rádi pohodu? A také sýry, kola, větrné mlýny, dřeváky, květiny a okna bez záclon? Pak Nizozemí je ten pravý cíl vaší
cesty. Musíme vás ale varovat. Po této kouzelné zemi, kde se lidé na ulicích zdraví a přiběhnou vám na pomoc kdykoliv
se skloníte nad mapou, se vám po návratu domů bude nejspíš trochu stýskat. A dost možná vám nádech holandského
starosvětství zakoření v srdci už napořád.

Řekni sýýýýýýýr!
Coby milovníci sýra jsme naši cestu naplánovali strategicky a bez větších rozpaků si
to namířili přímo do kolébky celosvětově
proslulého E(i)damu – tedy malého městečka Edam, dříve významného rybářského přístavu. Dnes je to kouzelné místo
s dlážděnými uličkami, sítí vodních kanálů
a ručně ovládanými mosty, které působí
tak trochu, jako by bylo ze stavebnice –
tady se ale skutečně žije. Každou středu
dopoledne se tu navíc odehrává skutečný návrat do historie v podobě tradičního sýrového trhu. Pokud si přivstanete,
budete svědky svážení žlutých bochníčků
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ze všech stran – na dřevěných loďkách
místními kanály i koňskými povozy v ulicích. Muži v dobovém oblečení je pak na
nosítkách dopravují přímo na tržnici. Svou
roli tu mají i děti v dřevácích a ženy ve vysokých bílých čepicích a tradičních černých vyšívaných šatech, které se účastní
povinného handrkování o ceně bochníku.
Zdá se, že nejde jen o divadlo pro turisty. Na historii zdejších sýrových trhů jsou
zkrátka místní lidé evidentně hrdí, vždyť
se tu konají už od středověku. V době jeho
největší slávy se tu ročně prodalo prý až
250 tisíc kol sýra ročně. A to se přitom
nejedná o největší sýrový trh v zemi, ještě

3
proslulejší se konají v nedalekém Alkmaaru. Zde musíte ovšem počítat také s násobným množstvím přihlížejících turistů.

A přece se točí!
Nabaženi lahodnými mladými i vyzrálými
sýry se přesouváme za další holandskou
specialitou – větrnými mlýny. V duchu
filozofie vyhýbat se přelidněným turistickým cílům se rozhodujeme vynechat
nejslavnější „mlýnské centrum“ Kinderdijk, které je se svými 19 tradičními nizozemskými stavbami zapsané na Seznamu
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světového kulturního dědictví UNESCO.
Z kempu vyrážíme do skanzenu Zaanse
Schans v Zaandamu. Síť cyklostezek, po
kterých se vydáváme, je naprosto precizní. Nizozemská rovinka a uklidňující, místy až lehce nudná krajina s loukami a černobílými stády krav nám umožňuje dostat
se pohodově až do cíle. Než se vydáme
poznávat malebné pamětihodnosti, chce
to malou svačinku. U pojízdného stánku
si kupujeme místní specialitu, která, nebýt doporučení přátel, by nás tedy příliš
nelákala. Na tácku nakrájený filet z nakládaného herinku, jak Nizozemci říkají
sledi, posypaný nahrubo pokrájenou ci-
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bulí s kousky kyselé okurky. Počáteční
nedůvěru ovšem brzy vystřídá lahodná
chuť na jazyku. Je to výborné! A později
nevynecháme jedinou příležitost dopřát
si tuto nově objevenou delikatesu. Teď
už se ale před námi rozprostírá malebné
panorama šesti velkých větrných mlýnů.
Kromě toho nejstaršího, který tu dlouhá desetiletí skutečně plnil svoji funkci,
sem byly svezeny z celé země. Za drobný
poplatek lze nakouknout dovnitř a podívat se, jak se získával olej vytloukáním
z arašídů, lněných semínek či řepky, jak
se v mlýně vyráběla hořčice nebo jak se
vítr, opírající se do dřevěných lopatek,

využíval k řezání dřeva. Skanzen vám
přiblíží život na venkově před 150 lety.
Mnoho činností si tu můžete vlastnoručně vyzkoušet, od pletení provazu či praní
na valše až po výrobu čokolády. Součástí
areálu je také muzeum dřeváků s ukázkami, jak taková typická holandská obuv
vzniká. Nechybí ani malebný obchůdek
s pestrou škálou dřevěné obuvi. Na výběr
je z celé palety barev, motivů a velikostí.
Ještěže naše bicykly nejsou vybaveny nákladním prostorem, do kterého by se tyto
roztomilé suvenýry vešly. Nakupujeme
proto jen skvělý místní sýr a znovu usedáme do sedla.
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Když historie ožívá
V severní části Holandska budete mít mnohokrát pocit, že jste se vrátili v čase. Ať už
jde o útulně vyhlížející černo či zeleno-bílé
dřevěné domky, dlážděné ulice či všudypřítomné odkazy na tradici řemesel a výroby. Přestože Holanďané rádi využívají
možnosti nejmodernější techniky, v této
části země si jimi rozhodně nenechají kazit
estetický dojem z místa. Příkladem budiž
malebné přístaviště na ostrově Marken,
které okouzlí každou romantickou duši
řádkou roztomilých pruhovaných domků
s bílými plůtky a červenými střechami. Pokud vaše staromilská duše stále ještě nemá
dost, můžete jí dopřát výlet až do 17. a 18.
století. Exkurzi do minulosti nabízí skanzen pod širým nebem Zuiderzeemuseum.
Rozsáhlá rybářská vesnice čítá 130 objektů
převezených z celkem 42 různých míst oblasti Zuiderzee. Nechybí tu ani v původním
stylu vyvedené ulice, aleje, zahrádky a průplavy. Během letních měsíců se sem vrací
někdejší život – ženy v dobovém oblečení
před chalupami pletou a zašívají oděvy,
muži diskutují, děvčata v dlouhých sukních
si hrají na návsi, kluci prohánějí dřevěné
kárky. Stačí si nazout erární dřeváky a začlenit se.

AMSTERDAM
„Benátky severu“ a hlavní město země samozřejmě nemůžeme vynechat. Ikonické
mosty přes všudypřítomné vodní kanály,
obydlené houseboaty, cofeeshopy a květinové tržnice, to vše dělá toto město tím,
čím je. Pokud jste si ale nezkusili projet
Amsterdam na kole, jako byste tu nebyli.
To je důvod, proč pro příjezd do města volíme právě tento dopravní prostředek. Bez
problémů projíždíme předměstí a ptáme
se ochotných obyvatel na cestu do centra.
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Čím více se blížíme, doprava v cyklopruzích houstne a rychlost se zvyšuje. Občas
nás rozhodí rychlejší skútry či elektrokola. Poblíž centra už přestáváme stíhat.
Stačí malé zaváhání a hrozí nám nemilosrdné sražení, jehož následky v opravdu
velmi hustém provozu raději nedomýšlet.
Cyklodoprava tu zkrátka hraje absolutní
prim a klade důraz na rychlost, zručnost
a rychlou orientaci. Ohledy se neberou na
nikoho. Slabší, zkrátka - s trochou nad-

sázky - nepřežije. S úctou k vlastnímu
zdraví se proto raději rozhodujeme kola
odstavit na jednom z obřích cykloparkovišť. Tady zjišťujeme, že naše minimalistické pružiny na zabezpečení kol působí
až komicky vedle mohutných řetězů okolo
zaparkovaných bicyklů. Přesto to riskujeme a pokračujeme pěšky. Jakmile se osvěžíme u fontány a uklidníme se piknikem
v parku, vedou naše kroky do holandského národního muzea - Rijksmuseum. Ve
dvou stech sálech jsou k vidění originály
holandských mistrů a samozřejmě mnoho
o historii země. Nejvzácnějším kouskem
je v síni slávy vystavená Rembrandtova
Noční hlídka. Fotíme nezbytné selfie a od
umění míříme na procházku městem. Na
květinové tržnici zkrátka nemůžeme odolat cibulkám černých a modrých tulipánů
a nabaženi městským ruchem se vracíme
pro svá kola. S potěšením zjišťujeme, že
jsou stále na svém místě.

TADY ZASTAV, MOŘE!
Když se řekne „Delta“, každý Holanďan zjihne patriotstvím a národní hrdostí. Způsob,
jakým se tento malý národ dokázal postavit
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Severnímu moři a jeho ničivým záplavám,
je obdivuhodný. Projekt Delta je soustavou
silných hrází, které brání rozbouřenému
moři zopakovat tragédii z roku 1953, kdy
mu padlo za oběť 1800 lidí a mnohonásobně více zvířat. Díky gigantickému projektu
se podařilo odhalené pobřeží zkrátit o 360
km a tím výrazně snížit riziko povodní. Exkurzi dovnitř vodního díla můžete podniknout na místě zvaném Neeltje Jans. V přidruženém vodním parku si ale můžete také
zaplavat se žraloky, pohladit si rejnoka,
sledovat lachtaní show, projet se lodí a užít
si nejrůznější vodní hrátky. A v neposlední
řadě se pak můžete, s trochou odvahy, vykoupat v chladném Severním moři.

ROTTERDAM
Pokud byste se do druhého největšího nizozemského města vypravili rovnou ze staromilského severu, měli byste možná pocit, že
jste nejen v jiné zemi, ale i době. Pulzující
město s mrakodrapy, přehlídkou moderní
architektury a obřím přístavem ukazuje Holandsko ve zcela jiném světle. Nejsilnějším
turistickým lákadlem je bezpochyby největší evropský přístav. Ten si nejlépe pro-

hlédnete z vody, resp. z vyhlídkového člunu,
který vám umožní vidět kolosální lodě a další divy pěkně zblízka. Jako na dlani pak budete mít Rotterdam z rozhledny Euromast.
Má tvar lodní stěžně a se svými 185 metry
jde o nejvyšší místo ve městě. Schodů se ale
bát nemusíte, funguje jako výtah, který se

navíc při jízdě otáčí, abyste měli pohodlný
výhled do všech stran. Tady náš výlet končí.
Už teď nám ale v duši klíčí touha po dalších
zážitcích na nizozemské půdě. Je toho tady
přece ještě tolik co objevovat...
text a foto: Lucie Chytilová
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Na hrad!
Nebo na zámek?
Neležte pořád u vody a vyrazte za poznáním! Východní Čechy jsou pro milovníky historie příslovečným
rájem. A nemusíte jen dokola hltat historická data ani jména šlechtických rodů, místní památky jsou totiž
doslova prorostlé tajemnem a záhadami. Někde vám ob(ú)divem div nespadnou ústa, jinde se budete
možná strachy třást. Jedno je ale jisté, alespoň jednu památku z našeho šťastného „sedmičkového“
výběru prostě tohle léto navštívit musíte!

HRAD SVOJANOV
Bojíte se rádi? Bránu do pekla, jakou se prý
pyšní hrad Houska, na Svojanově sice nenajdete, i tak vám ale z letní procházky zdejšími
chodbami může naskočit husí kůže. Tím spíš,
pokud s sebou vezmete nějakou Kateřinu.
Pro ně totiž na Svojanově nebylo nikdy bezpečno. Jeden z nejstarších královských hradů
u nás, ukrytý v hlubokých lesích na Svitavsku, přitom na první pohled vypadá tak romanticky! Spíš než idylka však z místních zdí
dýchá tragédie. První se udála už v roce 1517,
když hradní pán nachytal svou ženu Kateřinu, jak se potají schází s kovářem. Muži nechal useknout obě ruce, pro ni měl trest ještě
krutější - nechal ji zaživa zazdít. Její kostru
44

objevili místní o stovky let později, když do
hradu razili novou bránu. Další Kateřina tu
tragicky zesnula v roce 1645, když ji kvůli jiné
ženě nechal vlastní manžel zavřít do sklepení. Poslední Kateřinou, které se svojanovské
zdi staly osudné, byla malá holčička, na kterou v době oprav hradu spadlo lešení. Než
zemřela, stihla prý otisknout na zeď své krvavé ručičky. Ono místo dnes zakrývá velká
skříň. Ať se prý malíři snažili sebevíc, krvavé
otisky se na stěně pořád objevovaly.

HODNOCENÍ QUARTIERU:

Výlet pro milovníky záhad
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ZÁMEK LITOMYŠL
Kdo by neznal jednu z nejvýraznějších památek východních Čech, ozdobenou víc jak
šesti tisíci ikonickými sgrafity, s nádvořím
lemovaným nádhernými arkádami a obklopenou dechberoucí zahradou. Nenechte se
však zmást, tahle nefalšovaná romantika tu
vždycky nevládla. Dávná pověra totiž praví,
že na místním zámku kdysi žila velmi marnivá hraběnka, jež si jednoho dne nechala zavolat pekaře z celého okolí, a uložila jim, aby
jí do tří dnů vytvořili pečené šaty a boty. A jak
si usmyslela, tak se i stalo. Když pak pozítří
oblékla šaty z housek a koláčů, obula boty
z chleba a vyrazila do ulic, potkala na nádvoří
starou žebračku. Ta ji se sklopeným zrakem

požádala o něco k snědku, avšak hraběnka
ji ignorovala. Stařena poklekla a šlechtičnu
proklela. V tu ránu se prý urozená žena propadla do země! Nezmizela ale nadobro, čas
od času se prý zjeví její duch, aby po chvíli
zmizel v hlubinách. Ať už budete mít na přízrak marnivé hraběnky štěstí, nebo ne, rozhodně do Litomyšle vyrazte. Ne náhodou je
zdejší zámek památkou zapsanou na seznam
Světového kulturního dědictví UNESCO.

HODNOCENÍ QUARTIERU:

Romantická procházka zámeckým
návrším

STARÉ HRADY U JIČÍNA
Až budete v navigaci nadšeně hledat souřadnice pohádkového sídla Staré Hrady,
zhluboka se nadechněte. Dost možná vás
čeká jeden z řádky posledních klidných výdechů. Tento unikátní renesanční komplex
hradu a zámku na jihu Českého ráje je totiž pověstmi a záhadami doslova opředen.
A není se čemu divit - za takřka 700 let své
doložené existence toho musel zažít víc
než dost. Po bitvě na Bílé hoře dokonce říkal „pane“ samotnému Albrechtovi z Valdštejna! Nejtemnější z pověstí však sahá
mnohem hlouběji do minulosti, konkrétně
do doby, kdy tu stála „jen“ tvrz, které se
říkalo Stará. Traduje se, že ji vlastnili templáři, kterým sloužila jako dočasná a vcelku
nenápadná pokladnice vzácných artefak-

tů, jež vozili ze svých výprav. Jednou prý
na Starou dovezli sochy dvanácti apoštolů
v životní velikosti, nechali je na tvrzi zakopat, místo zapečetili a kopáče pro jistotu
zaživa zazdili, aby úkryt nevyzradili. Když
se po nějaké době templáři rozhodli vzácný poklad přemístit na bezpečnější místo,
stihla je strašlivá smrt z rukou rozzuřených
přízraků. Legenda praví, že podobný osud
by čekal každého, kdo by se jen pokusil
cenných soch zmocnit. Mučedníci prý bdí
nad pokladem dodnes.

HODNOCENÍ QUARTIERU:

Za pohádkou i templářskou
konspirací

ZÁMEK KARLOVA KORUNA
Ať už zamíříte do Chlumce nad Cidlinou
z jakékoli strany, přivítá vás majestátní zámek - na počest Karla VI. zvaný Karlova Koruna. Tento barokní skvost z dílny italského
architekta Santiniho se nad městem tyčí
už takřka 300 let. Je obklopen rozsáhlými
parky, lesy a háji. Až se tedy dosyta nabažíte zámeckých komnat, zamiřte do blízkých
lužních lesů a projděte se po místech, kudy
kráčela Morana, Sosnomil, Kráska, Rychlan
a Jan. Nic vám ta jména neříkají? Nevadí, o to
víc si procházku užijete! Pověst totiž vypráví
o rytíři Sosnomilovi, který tu při lovu ztratil milovaného chrta Rychlana. Potkal však
čarodějnici Moranu, která se nabídla, že mu

výměnou za panoše Jana psa přivede. Rytíř
souhlasil a Jana za chrta dal. Sosnomil však
netušil, že mladíka miluje jeho dcera Kráska,
která se svého milého v slzách vydala hledat. Jakmile zmizela v lesích, uhynul i znovunalezený Rychlan. Rytíř truchlil, a tak dal
vystavět kostelík a denně se modlil. Kráska
mezitím našla Moranu, osvobodila Jana
a vrátila se domů. Pověst dnes v chlumeckých Luzích připomínají tři stromy jménem
Jan, Kráska a Rychlan.

HODNOCENÍ QUARTIERU:

Z barokního zámku do Lužních lesů
45

léto 2019

Cestování

HRAD KOST
Vraždy ani prokletí na Kosti nehledejte,
nebo spíše se o nich nedochovaly žádné
záznamy. I tak je ale tento gotický klenot
na pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje, v malebném údolí Českého
ráje zahalen poctivou rouškou tajemna.
Dopředu varujeme, že pokud vás vyděsí
sebemenší řachnutí, na Kost se raději nevydávejte. Právě nevysvětlitelnými „zvukovými projevy“ je totiž tento středověký
hrad vyhlášen: záhadné kroky v zamčených místnostech, nefunkční zvon, který
však ve věži sám od sebe odbíjí půlnoc,
nebo nezbedný trpaslík, který se tu a tam

za rozverného cupitání nečekaně zjevuje. Ponecháme-li stranou samotný hrad,
o moc bezpečněji není pro strašpytly ani
v jeho okolí, ačkoli se nachází v jednom
z nejkrásnějších míst Českého ráje –
v údolí Plakánek. Traduje se, že tu kdysi
jedna žena zakopala své nechtěné novorozeně. Z hrobečku se prý celé dny ozýval
ustavičný pláč a nářek, který se prý po setmění rozléhá údolím dodnes.

HODNOCENÍ QUARTIERU:

Jen pro otrlé výletníky

Hospitál Kuks
Ani zámek, ani hrad! Velkolepá stavba tyčící
se nad údolím řeky Labe v obci Kuks není
ničím jiným než bývalým špitálem. Avšak
skvostným! Jakmile k němu dorazíte, pochopíte, že tohle místo pověsti ani záhady
nepotřebuje – samo o sobě je zkrátka magické. Přesto, něco bychom pro vás měli!
Traduje se, že tu v dávných dobách nalezl
jeden muž tři zlaté pruty rostoucí jen tak
ze země. Utrhl je a spěchal cennou kořist
zpeněžit do blízké Jaroměře. Jak se ale říká,
s jídlem roste chuť, a tak se na místo po pár
dnech vrátil a zjistil, že zlaté pruty opět dorostly. Znovu je tedy utrhl a prodal. Kdo ví,
jestli pod nátlakem, nebo z nerozvážnosti

však prozradil místním, kde ke zlatu přišel. Prozrazené kouzlo náhle přestalo být
kouzlem a pruty již nikdy nevyrostly. Zlato
už tedy na Kuksu pravděpodobně neobjevíte, i tak ale stojí místní barokní areál za
výlet! Celý komplex včetně bývalých lázní
prošel nedávno nákladnou a oceňovanou
rekonstrukcí, barokní perla získala zpět zašlý lesk a odkaz jejího duchovního otce, geniálního vizionáře hraběte Šporka, je dnes
stejně živý jako před stovkami let.

HODNOCENÍ QUARTIERU:

Výlet, co vám vezme dech

HRÁDEK U NECHANIC
Kousek Anglie ve východních Čechách – to
je Hrádek u Nechanic, původně letní sídlo
starobylého rodu Harrachů, které po bitvě
u Hradce Králové v roce 1866 sloužilo jako
dočasný válečný lazaret. Právě v té době zažil zámek spousty hrůz, krve a bolesti, lékaři
tu prováděli četné amputace u stovek raněných a jednotlivé končetiny pak zakopávali
v zámecké zahradě. A od těch dob tu prý
dochází k podivným událostem. Z ničeho
nic tu zhasínají světla, od vodovodního řadu
léta odpojený kohoutek znenadání kape,
citlivější jedinci udávají, že proti nim „cosi“
spěchá chodbou. Nenechte se však odradit, návštěva tohoto zámku skýtá spoustu

nádhery. Svou architekturou je ojedinělou
a výjimečnou památkou v celé střední Evropě! Není proto divu, že za dobu své existence hostila řadu významných osobností
politického i kulturního života. Zastavil se
tu například korunní princ Albert Saský, na
konci 19. století zámek obdivoval i následník
trůnu Ferdinand d´Este a nocoval tu také
spisovatel Alois Jirásek.

HODNOCENÍ QUARTIERU:

Romantické odpoledne v „Anglii za
humny“
Michaela Zumrová
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Z Hradišťááá!
Pokud jde o Moravu, existují dva druhy Čechů. Ti první vtipkují o „víně pro Pražáky“ a považují Brno za poslední zatáčku
před Vídní. Ti nás pro tentokrát zajímat nebudou. Na rozdíl od těch druhých. Stačí, když se jen řekne „Morava“, a začnou
se bezděčně usmívat, v očích se jim zrcadlí Svatý Kopeček, Nové Mlýny, Tři Grácie… nebo prostě jen nekonečné vinice
ve slunečném podvečeru, sklenka vína a pohoda. Už víte, kam vyrazíte letos v létě?

léto 2019

Na jižní Moravu se odjakživa jezdilo za tím „opravdovým“ - vínem,
folklorem, venkovem, hodováním. Tedy ne že by v české kotlině něco
z toho chybělo, ale… oproti Čechům, kteří tradice zakonzervovali toliko ve skanzenech, žijí Moraváci folklorem a lidovými zvyky dodnes
v násobně větší míře. S nadsázkou řečeno, Češi se jezdí na Moravu
dívat, jaké to je, když si krajina a lidé zachovají své tradice živé. Nu,
a když navíc připočteme neutuchající zájem o víno a vinařskou kulturu, je Morava, a to zejména ta jižní, velmi často volbou číslo jedna
pro tuzemskou dovolenou. Je to sice už hodně otřepaná fráze, ale
s pohledem na Pálavu se chce říct, že tady je „svět ještě v pořádku“.

Do sklípku
Proč to zastírat, většina z nás jezdí na Moravu za vínem. Hitem posledních let jsou malá vinařství, ideálně ta, která vedle skvostných vín
nabízejí i něco navíc. Jako třeba vinařství Nosreti v Zaječí, jehož areál
neskrývá zdaleka jen vinný sklep a výrobu vína, ale i penzion, bungalovy a venkovní bazén s vyhlídkou na Pálavu, lanové centrum a informační centrum zdejšího mikroregionu. Vína z Nosreti jsou specifická
svým přirozeným charakterem, nepodbízivostí a méně přímočarou,
o to však smyslnější chutí i vůní. Dalším tipem může být Vinařství
Škrobák z Čejkovic, které se mimochodem stalo i Vinařstvím roku
2018. Na 11 hektarech vinic s respektem k ekologickému hospodaření
produkuje rodina Škrobákových už po generace vína typického čejkovického terroir. Jejich produkci dominují bílé odrůdy, ale výjimečná jsou i vína z červených odrůd – například Pinot Noir.

Cestování

Zpátky v čase
Nenechme se mýlit, Moraváci sice tradicemi žijí, ale skanzeny staví
také. Ten ve Strážnici je muzeem vesnice jihovýchodní Moravy a staletí vývoje zdejšího lidového stavitelství ukazuje na více než šesti
desítkách objektů. Během roku skanzen ožívá folklorními akcemi,
jako je stavění máje nebo dožínky, ale ať přijedete kdykoliv, v jednotlivých staveních se dozvíte spoustu zajímavého o životě a práci jejich
tehdejších obyvatel. Unikátem jsou pak zdejší vinohradnické stavby
doplněné o skutečný vinohrad. Pokud vás láká ještě delší cesta proti
proudu času, v Modré, kousek od Velehradu, najdete archeologický
skanzen a v něm slovanské opevněné sídliště z dob Velké Moravy.
Na vzdálenou minulost si tu doslova sáhnete – vyzkoušíte si řemesla
dávných Slovanů, ochutnáte něco z jejich kuchyně a přivoníte k rostlinám, které pěstovali.

Na Pálavu
Co to vlastně je – Pálava? Zdaleka viditelné Pavlovské vrchy, na nich
povědomá zubatá silueta, ve svahu bělostná vesnička, dole zrcadlící
se hladina. Pojďme si v tom udělat pořádek. A začneme odspoda,
u hladiny, která patří nádrži Nové Mlýny. V jejích hlubinách odpočívá někdejší ves Mušov, zbyl z ní jen ostrov s kostelem sv. Linharta. Ta bělostná vesnička na úpatí Pálavy se jmenuje Pavlov a o její
bohaté vinařské tradici svědčí to, že vinotéku tu mají na obecním
úřadě. Vrcholky Děvína a Kočičí skály jako koruna zdobí Dívčí hrady a Sirotčí hrádek, zříceniny dávných šlechtických sídel. Tak to
všechno je Pálava. A ještě něco – Pálava je také odrůda vinné révy,
vyšlechtěná křížením Tramínu červeného a Müller Thurgau, v posledních letech velmi populární pro svou snadnou pitelnost a polosladkou, někdy dokonce i sladkou chuť. Tak honem na Pálavu…
třeba zrovna na Pálavu!
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Za Jurkovičem i Jiřičnou
Ale abychom to s těmi skanzeny nepřehnali – jižní Morava, to není
zdaleka jen lidová architektura. Je to i velká porce historických
i moderních stavitelských skvostů. Dávné časy na vás dýchnou třeba v Lednicko-valtickém areálu s romantickými stavbami v rozlehlém parku, kterým vévodí nejznámější dvě – minaret a Chrám Tří
Grácií. Vynechat byste neměli Mikulov, kouzelné městečko, nad
kterým se tyčí Svatý Kopeček s křížovou cestou. Atmosféra prvorepublikové noblesy se zase zapsala do tváře Lázní Luhačovice, kde
nesmíte minout Jurkovičův dům, dílo moravského architekta Dušana Jurkoviče, který ve svých stavbách rozezníval motivy lidové
architektury. No, a pak je tu zázrak moderní architektury s názvem
Zlín. Rukopis režné cihly Baťových továren i rodinných domků tu
vládne dodnes, kdy stavby ze zlaté éry rozvoje Zlína doplňují novodobé skvosty, třeba od věhlasné Evy Jiřičné.

Na palubu
Jižní Morava je prý nejkrásnější se sklenkou
v ruce, ze sedla kola… a také z hladiny Baťova
kanálu. Nemusíte jezdit do Holandska, abyste
strávili dovolenou na palubě a kochali se malebnou krajinou při pomalé, klidné plavbě. Už
v 90. letech se na Baťově kanále začalo dařit
vodní turistice, která tu dnes doslova jen kvete.
Na trase mezi Kroměříží a Hodonínem, dlouhé
více než 50 kilometrů, můžete malou loď řídit,
i když nemáte řidičák – stačí, aby vám bylo víc
než osmnáct a prošli jste krátkým zaškolením
obsluhy. Plavba vás povede krajinou Uherskohradišťska a Hodonínska, která doslova vybízí
k zastávkám s vinařskou tématikou. Zakotvěte
třeba v přístavu Petrov a zavítejte do pohlednicově stylového areálu vinných sklepů Plže. Asi
80 zdejších vinných sklepů má tradici sahající
do 15. století, barokní průčelí a typický modrobílý nátěr.

Do Hradišťááá
„Když jsem šel z Hradišťááá s požehnáním…“
Tak začíná jedna z vůbec nejpopulárnějších
moravských písniček. Určitě ji znáte. Ale byli
jste někdy v Hradišti? Tedy v Uherském Hradišti? Jestli ne, tak vězte, že tohle srdce celého
Slovácka stojí za vidění. Hned na Masarykově
náměstí vám spadne brada před barokní krásou kostela sv. Františka Xaverského, který tu
dokončili před rovnými 290 lety. Nesmí vám
uniknout ani galerie zdejšího Slováckého centra
kultury a tradic, které sídlí v někdejší jezuitské
koleji hned vedle kostela, s ojedinělou sbírkou
obrazů Joži Úprky, portrétisty Slovácka, jeho
lidí a tradic. Nu, a jak jinak završit návštěvu než
ve sklípku! Zdejší měšťanské vinné sklepy s vinicemi situované v městské části Mařatice vynikají jedinečnou atmosférou. Víte, že dávno před
vámi tu nad ránem své „Z Hradišťááá…“ zpívali
třeba Alois Jirásek, J. S. Machar nebo Antonín
Slavíček?
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Ve filmových stopách
Novodobý boom zájmu o Moravu podpořili filmové Bobule i seriáloví Vinaři. Tisíce
turistů se vydávají každý rok ve stopách
filmových hrdinů. Chcete vyrazit také? Za
Bobulemi musíte do Zaječí. Fotogenické
filmové vinařství najdete na kraji obce,
ve skutečnosti se jmenuje U Kapličky, ale
idylickou, až trochu ospalou náladu tu
v žádném případě nečekejte. Proudí sem
doslova davy, v létě se cesta k vinařství
mění v jedno velké parkoviště. O poznání stylovější zážitek vás čeká, pokud se
vydáte za Vinaři – poklidný Pavlov, který
se v seriálu stal Křeticemi, vás vtáhne do
své kouzelné atmosféry. Pořádná porce
cestování vás čeká, pokud byste chtěli
navštívit místa, kde se natáčely Četnické
humoresky – vznikaly na různých místech Moravy, namátkou v Luhačovicích
a v Brně, ale především v desítkách malých vesniček.
Emil Stelinger
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Oproti tomu Robusta, často označovaná za
plevel, chutná stále podobně, bez ohledu
na okolnosti. Tato rostlina je odolná vůči
škůdcům a chuť jejích plodů je zemitá s vysokým obsahem kofeinu. Právě proto má
své příznivce.
Více než pěstitelské podmínky ovlivňuje
chuť kávy způsob pražení. Majitel pražírny, který je zároveň velkým znalcem vína,
přirovnává pražiče k vinaři: „Káva je stejně
jako víno ovoce. Obsahuje cukr i kyselinky.
A stejně tak, jako se může vinař rozhodnout,
zda víno nechá prokvasit do sucha, nebo ho
ponechá sladší, může s výslednou chutí kávy
manipulovat také pražič.“

Cukrárna u Mlsouna v ulici V Kopečku
i Vinárna Boromeum chystají na léto také
speciální míchaný nápoj: kombinace hořké kávy s hořko-sladkým likérem ze šejkru
potěší jistě nejeden mlsný jazýček. Přijďte
na Královskou hořkou i vy!
Lucie Chytilová

VII. Mlsounův Košt vín pro Elišku
Koncert Petra Andrše, hradeckého Elvise
So 22. 14 h VII. Mlsounův Košt vín pro Elišku
Koncert Two 4U
Ne 23. 14 h VII. Mlsounův Košt vín pro Elišku
Koncert Lucky Bandu
Po 24.
Koncert TUXEDO Orchestra
Út 25. 19 h Představujeme vinařství Ilias, Pavlov
Koncert Ládi Novotného
St 26. 19 h Představujeme vinařství Staňkovi, Blatnice
Koncert Jakuba Vojtěcha
Čt 27. 19 h Představujeme vinařství Kadrnka, Březí u Mikulova
Koncert dua ELIŠKA ŠLA NAKUPOVAT
Pá 28. 19 h Ukončení Divadelního festivalu s rumovým barem
Koncert skupiny Něco Chybí a křest její desky
Degustace Boromejských sektů
19 h
Čt 20.

Ryzlinkové léto - Volume I
19 h
Čt 13.

18 h

Degustace luxusních rumů pod vedením
Ultra Premium Brands
přehlídka sportovních dresů Sport Hradec Cup,
věnovaných předními sportovci do dražby
St 12. 19 h

Pá 21. 17 h

Srovnávací degustace klasických odrůd Morava & Evropa

Po upražení potřebují kávová zrnka několik dní čas, aby se chemický proces v nich
uklidnil. V obchodech Mlsoun se na pulty
dostává káva do týdne po pražení. Spotřebovat by se měla do 3 – 4 týdnů. Petr
Kupček doporučuje mlít kávová zrna bezprostředně před použitím. Hrubost mletí
udává zvolený způsob přípravy. Jiný bude
pro espresso, moka, french press nebo
vacuum pot. Možné je dokonce louhování kávy za studena, takzvaný způsob cold
brew, kdy se káva nechá několik hodin louhovat ve studené vodě.

So 8. 19 h

Naše povídání o kávě začínáme u jejího
pěstování na vysokohorských plantážích
v Etiopii, Brazílii či třeba Nikaragui. Petr
Kupček vysvětluje rozdíly mezi nejpoužívanějšími odrůdami – Arabicou a Robustou. Cennější Arabica má zajímavější chuť
a méně kofeinu. Její kvalitu a aroma ovlivňují podmínky pěstování – nadmořská výška, podloží, množství srážek i sluneční svit.

„Kyselejší kávu mají rádi především mladí
lidé vyznávající zdravou stravu, je to módní trend. 96% lidí však miluje kávu správně
hořkou,“ říká Petr Kupček, který svůj způsob
pražení naladil na chutě svých zákazníků.
„Nejoblíbenější jsou u nás zrnka z Nikaragui.
Pražím je na nižší stupně, abych je nespálil,
ale
delší
aby
ww
w.dobu,
mlso
u nna. ekonci
u správně zkaramelizovaly cukry a káva nebyla kyselá.“

inzerce

Tvrdé zelené zrnko je možno pražit na mnoho způsobů. Rozhodující je teplota i doba
pražení. Pokud se zrnka napraží jen jemně,
do světle hnědé barvy, bude výsledná chuť
kávy kyselejší. Při delším pražení karamelizuje cukr, který zrno obsahuje a překrývá
kyselost. Výsledná chuť je hořká.

Degustace moravských burgund – Moje poklady I

„Půjdem na kafe?“ tato otázka obvykle padne mezi kamarádkami, přáteli,
kolegy či obchodními partnery, kteří si potřebují něco sdělit, nebo si jen tak
popovídat. Nad kávou, která se zvolna upíjí, to jde zkrátka tak nějak lépe.
A zatímco někdo má rád espresso, jiný si nejlépe vychutná latté a pro dalšího znamená káva našeho českého turka. „Chuť kávy ovšem nejvíce ovlivní
způsob pražení,“ vysvětluje mi nad šálkem výborného kapučína majitel
Královské pražírny a obchodů Mlsoun Petr Kupček.

UN 183 Králo
SO
ML álská adec
r
t
Špi 03 H
500

Čt 6. 19 h

V průběhu Divadelního festivalu připravujeme
spoustu vinařských a hudebních zážitků!

Tajemství
kávového zrnka

Červen

léto 2019
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Nebuďte saláti!
Znáte to… Někdy je v létě vedro až k zalknutí, takže chuť k jídlu vás spolehlivě přejde. Navíc ta představa, že byste měli
trávit upocený čas u sporáku! Děkuji, nechci. Že? Řešení je nasnadě – lehká jídla potěší vaše chuťové buňky, rozhodně
se jimi nepřejíte, a navíc na jejich přípravu nepotřebujete celé hodiny. Volba číslo jedna pro letní měsíce? Saláty! Máme
pro vás tři pečlivě vybrané legendy salátových barů.

Klasika všech klasik:
Caesar salát
Je to jeden ze 100 nejslavnějších receptů na
světě a jeho autorem je italský kuchař Caesar Cardini, který jej údajně připravil poprvé 4. července 1924 v Mexiku. A víte co? Prý
vznikl náhodou. Po světě se toulají stovky
variací na slavný salát, ale nikdy by neměl
chybět římský salát, slanina a parmazán.

Ingredience:
400 g římského salátu
100 g parmazánu
12 plátků anglické slaniny
bílý chléb
100 g žloutků
250 ml olivového oleje
4 ančovičky
5 stroužků česneku
šťáva z jednoho citronu
worchesterová omáčka
dijonská hořčice
bílý vinný ocet
sůl, pepř

Žloutky vložíme do mísy, přidáme k nim
citronovou šťávu, promícháme a za stálého
šlehání do směsi pomalu přiléváme olivový
olej. Do hotové majonézy přidáme nadrobno nasekaný česnek a ančovičky a znovu
prošleháme. Dresink ochutíme hořčicí,
worchesterovou omáčkou, solí a pepřem.
Pokud je potřeba, přidáme i trochu vinného octa. Salátové listy důkladně omyjeme,
osušíme a nakrájíme na větší kusy. Před
podáváním je smícháme s připraveným
dresinkem a větší částí plátků parmazánu, dobře promícháme a přemístíme do
hlubokých talířů. Doplníme krutony z bílého chleba, opečenou křupavou slaninou
a zbylými plátky parmazánu, přidat můžeme i kapary.
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Středomořský přelud:
Řecký salát
Kousek od moře před vás na oprýskaný
stůl, jehož papírový ubrus lehce nadzdvihává vítr, postaví usměvavý starší majitel
taverny talíř plný nekonečně čerstvé zeleniny, korunované bělostnou fetou, bohatě
zalitou olivovým olejem. Co víc si můžete
od života přát?

Ingredience:
5 rajčat
2 neloupané salátové okurky
1 červená cibule
200g oliv bez pecky
300g sýru feta
Zálivka:
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce červeného vinného octa
1 lžíce oregana
mořská sůl a čerstvě mletý pepř
Olivový olej, vinný ocet a oregano vyšleháme do zálivky, ochutíme solí a pepřem.
Zeleninu nakrájíme, promícháme s olivami
a kostkami sýru feta (tím můžeme hotový
salát zdobit i navrchu). Těsně před podáváním promícháme se zálivkou.

Sladké mámení:
Ovocný salát
Žádný jiný salát nemá takovou míru proměnlivosti jako tenhle. Ať použijete jakoukoliv kombinaci ovoce, neuděláte chybu. Bude chutnat
pokaždé jinak, ale pokaždé skvěle. My vám nabízíme jen jednu z mnoha, zato však se zárukou.

Ingredience:
2 hrsti borůvek
2 hrsti ostružin
2 banány
2 kiwi
1 pomeranč
2 broskve
Medová zálivka:
2 lžíce medu
šťáva z 1 pomeranče
šťáva z ½ citronu
špetka skořice
Smícháme ingredience pro přípravu zálivky
a odložíme ji do lednice. Borůvky a ostružiny
opláchneme a necháme okapat. Kiwi i banán
oloupeme, banán nakrájíme na kolečka a kiwi
na čtvrtky. Broskve rozpůlíme, vyjmeme pecku a nakrájíme na kostičky. Pomeranč oloupeme a nakrájíme na malé kousky. Všechno ovoce vložíme do misky a promícháme, zalijeme
ho vychlazenou zálivkou a můžeme podávat.
Emil Stelinger
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RESTAURACE AQUARIUM:

Je to o lidech
Milovníci středomořské kuchyně to dobře vědí – čerstvé ryby, těstoviny nebo tapas nechutnají nikde v regionu tak
autenticky jako v královéhradecké restauraci Aquarium. Útulný podnik v Rybově ulici voní vzpomínkami na dovolenou
a na talíř tu dostanete jídlo z čerstvých surovin, podle aktuálních trendů i ročního období. Úspěch restaurace, kde se
potkávají gurmáni z širokého okolí, ale není jen v jídle. „Pilířem restaurace jsou lidé,“ říká majitel Jiří Bodlák, když nám
představuje šéfkuchaře Miroslava Barcíka a provozního restaurace Martina Dvořáka.

„Nejsme jen kolegové, náš tým je naše druhá rodina,“ navazuje šéfkuchař a dodává, že
personál restaurace Aquarium tvoří přátelé, kteří se rádi potkávají i ve volném čase.
Právě i to je důvod, proč je tým už několik
let stabilní, jak doplňuje provozní Martin
Dvořák. On sám je živoucím důkazem loajality a stálosti: v restauraci začal pracovat
v době jejího vzniku, před sedmi lety, jako
číšník. Díky tomu, že poznal chod podniku
od základu a v několika profesích, může ho
dnes řídit z kanceláře.

JAK SE VAŘÍ V BARCELONĚ
Středomořské pokrmy se vaří v restauraci
Aquarium od začátku. Inspiraci čerpal šéfkuchař Miroslav Barcík i na zahraničních

cestách a stážích v Andalusii a Barceloně. „Nepřebíráme hotové recepty. Spíše se
snažíme pochopit filozofii tamní kuchyně,
například tapas, a ve stejném duchu je pak
servírovat našim hostům.“
Chutě a požadavky hostů restaurace se během let vyvíjejí. Dnes si objednávají například
více čerstvých ryb a krevet, než tomu bylo
dříve. Podle Martina Dvořáka to souvisí s tím,
že Češi více cestují a zajímají se také o gastronomické pořady, díky kterým mají o jídle
větší přehled. Právě proto musí šéfkuchař
stále sledovat aktuální světové trendy.
„Snažíme se přizpůsobovat našim hostům, zároveň jim ale představit a vnuknout naši myšlenku. Proto děláme gastronomický kalendář,
kde nabízíme sezónní jídla, a jídelní lístek se

obměňuje alespoň čtyřikrát do roka,“ říká provozní restaurace. Návštěvníky podniku tak
v červnu čekají například jahodové speciality
nebo ochutnávka šumivých vín, přes léto se
mohou těšit na gastronomickou cestu Středomořím. „V červenci to budou pokrmy z Itálie a Francie a v srpnu ze Španělska a Řecka.
O víkendech se zaměříme na nabídku mušlí
v různých variacích a úpravách,“ doplňuje
šéfkuchař Miroslav Barcík a dodává: „Tím, že
náš tým je stabilní, netříštíme pozornost na
zaučování nových kolegů, máme čas se posouvat dál, přicházet s novými nápady a zlepšovat
se.“ Kvalita restaurace se ovšem dá prověřit
jediným možným způsobem – ochutnat, jak
se tu vaří. Ať vám tedy v královéhradecké Rybově ulici dobře chutná!
Lucie Chytilová
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NOVÉ VOLVO XC40
OlfinCar Vám nabízí nové Volvo XC40
za bezkonkurenčních 9.999,- měsíčně
bez DPH. Kalkulace operativního leasingu
na 12 měsíců s ročním nájezdem 15.000 km.

www.olfincar.cz
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Pálavské mámení
To nejlepší z Moravy. Tak mluví milovníci vína o Pálavě, odrůdě, která se zrodila na Mikulovsku. Když před sedmdesáti lety inženýr Josef Veverka poprvé zkřížil Tramín a Müller Thurgau, položil tak základy k pěstování velmi oblíbeného vína, ceněného pro svou příjemnou sladkost a kořeněnou chuť. Trend moderních vinařů je vyrábět Pálavu s
menším obsahem zbytkového cukru a tato varianta se stává čím dál tím oblíbenější. Přijďte ji ochutnat do královéhradecké Vinárny Boromeum či Vinotéky U Mazlíka!

Vinárna Boromeum doporučuje

Vinotéka u Mazlíka doporučuje

PÁLAVA 2017,
VINAŘSTVÍ Sonberk

Pálava 2018,
vinařství
Kadrnka

PÁLAVA 2016,
Víno Hradil

PÁLAVA 2016,
Vinselekt
Michlovský

Příjemně suchá, ovocně kořenitá, hroznová, krásně
aromatická Pálava z dílny
oceňovaného vinařství Sonberk. Má světlejší žlutozelenou barvu se slámovými
odlesky, aroma je intenzivní.V chuti je víno elegantní,
středně plné a harmonické,
s převládajícími tóny zralých
pomerančů a grapefruitů.

Víno z úbočí Dunajovických
vrchů, které jsou jedním
z nejteplejších míst u nás.
Tato Pálava v pozdním sběru
má zlatožlutou barvu a voní
po kvetoucích růžích s tóny
zralých mandarinek, pomerančů a medu. Její chuť je
jemně kořenitá, plná, hustá
a šťavnatá s příjemnou hroznovou dochutí.

Malé rodinné vinařství z Čejkovic zpracovává bílé hrozny
novou metodou, tzv. cryomacerací, díky které dosahuje
intenzivnější barvy svých vín,
výraznějších buketních tónů
a až 75% přírodních antioxidantů. Výrazný buketní tón
této Pálavy je po žluté čajové růži a limetce se stopami
medu.

Hrozny této suché Pálavy z Mikulovské vinařské podoblasti
pochází z regulované sklizně
a jsou zpracovány technologií
kontrolované fermentace. Expresivní květinová vůně s výrazným projevem kvetoucích růží,
kompotovaného liči a zavařených broskví uzavírá v dochuti
jablko-hruškový koláč s čerstvými bylinkami.
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Zůstaň dlouho,
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Nezapomenutelná
dovolená
Oblíbená místa, krásné zážitky, společnost našich blízkých, to všechno může těch několik dní volna povýšit na dovolenou, na kterou se nezapomíná. Pod tímto pojmem si ovšem každý představí něco jiného. Udělali jsme si malý průzkum
mezi osobnostmi letního čísla a také v redakci. Vznikla pestrobarevná směsice odpovědí, z nichž každá je tak trošku
z jiného soudku.

Pavel Stara:
I na dovolené vstávám v 6:06

Etienne Schöbel:
Islandské dobrodružství

Nejvíc hrdý jsem na to, že si poslední dva nebo tři roky dokážu
dovolenou opravdu užít. Vždycky jsem jezdil maximálně na týden
a nedokázal jsem přestat myslet na práci, vyřizoval jsem pracovní
telefony, vracel jsem se unavený, psychicky i fyzicky. Až v poslední
době jsem schopen opravdu vypnout, a i když nejedu na 14 dní, tak
ale těch 7 dní cítím, že jsem skutečně na dovolené. Trávíme ji hodně
aktivně, jezdíme na hory, chodíme, lezeme, takže se vracím fyzicky
stále unavený, ale psychicky absolutně odpočatý. Každý den vstávám v 6:06, a to i na dovolené. Než se vzbudí zbytek rodiny, čtu
knížky, jdu se projít, užívám si ten čas sám pro sebe. Takhle přečtu
během rodinné dovolené klidně tři knihy.

V zimě 2018 jsem si v akci koupil dvě letenky na Island. Byl jsem ale
sám, a tak jsem šel do hospody, dal si pivo, potkal jsem tam cizího
člověka a zeptal se ho, jestli by nechtěl letět na týden se mnou. Plán
byl jasný – objet celý ostrov. Měli jsme představu, že si pronajmeme
pořádného Jeepa, ovšem ceník půjčovny nás rychle vyvedl z omylu.
Aby nám zbyly peníze i na jídlo, musela nám stačit rumunská Dacia.
Venku bylo dvacet stupňů pod nulou, my jsme přespávali v autě,
zachránily nás vojenské spacáky. Jednoho večera, když jsme zaparkovali u nějakého kostela a chystali jsme se ke spánku, se najednou
objevil místní farář. Měl velkou starost, kam půjdeme na záchod, ale
vůbec ho nezajímalo, jestli nám třeba není zima. (smích)
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Renata Moravcová:
Co je to dovolená?
Celé léto trávím po táborech s dětmi.
Vždycky jsem chtěla jet se synem Vašíkem
k moři, zajímalo by mě, jak šplouchá. Kamarádky mi proto z dovolené vozí nahrávky,
jak se mořské vlny tříští o pobřeží, a díky
tomu jsem každý večer jako na dovolené.
Jednou poslouchám moře v Bulharsku,
jindy v Turecku… Fakticky si ale neumím
představit, co bych na té dovolené dělala.
Ráda jezdím na hrady a zámky, někdy mě
tam nechají i něco ošmátnout, poslouchám,
jak průvodci vypráví...

Lenka a Leoš Šimánkovi:
Na Rhodos za relaxem
i prací
Leoš: Moc rádi se vracíme do Řecka, na
Rhodos. Jezdíme tam ale vždy začátkem
května, když tam není mnoho turistů
a ostrov je krásně zelený. Tou dobou
už se dá i koupat v moři, i když ještě
není moc teplé. Řekové jsou sympatičtí
a mají skvělou kuchyni. Čas tam využívám i k práci, zatímco se Lenka opaluje,
já vždy pracuji na své aktuální knize. Už
jsem tam napsal celé tři knihy.
Lenka: V zimě si zase rádi zajedeme na
lyže do Seiser Alm v Dolomitech.
Leoš: Je to nejhezčí část Dolomit. A zatímco Lenka lyžuje, já tam chodím s naším psem na procházky a pracuji na
korekturách své knihy. Bydlíme v penzionu přímo na sjezdovce, takže Lenka
jen vyjde ven a obuje lyže.
Lenka: A Leoš tam vždycky skvěle vaří!
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Vydavatelky magazínu Quartier
Jana Zbořilová:
Barcelonské gastro zážitky
Velmi mě překvapila Barcelona, kde jsem byla letos na jaře. Je to nádherné město,
jak z hlediska architektury, tak i údržby, čistoty i zeleně. Skvělé místo na pohodový
prodloužený víkend plný gastro zážitků! Ve městě je několik tržnic, nejznámější
z nich je Mercat de la Boqueria, kterou zkrátka při návštěvě Barcelony nelze minout. Nadchnul mě tu Bar Central, kde úžasně vaří a mají tu skvělé mořské plody.
Přímo v tržnici je také restaurace, která vaří proslulou španělskou paellu - nejlepší
v celém městě. Za gastro zážitky ale není nutné jet až do Barcelony, skvělé je i Manifesto na pražském Smíchově, která je ochutnávkou světové kuchyně. Mile mě
překvapila výborná atmosféra a rozhodně doporučuji posedět si tu s drinkem nebo
sem zajít na něco dobrého!

Monika Staňková:
Stezka v oblacích na Dolní Moravě
Za skvělými zážitky není nutné cestovat daleko. Nedávno nás o nedělním ránu po
dlouhé době probudilo krásné sluníčko. Manžel mě už dlouho přemlouval k nějakému motovýletu, tak jsem se rozhodla, že když je tak pěkně, udělám mu radost
a pojedeme. Ani jeden z nás ještě nebyl na Dolní Moravě, proto jsme vyrazili právě
tam. Asi po hodině a půl jsme z Hradce dojeli na místo, které nás překvapilo svou
moderní tváří. Spousta nových apartmánů, hotelů a lanovek a na vrcholku vyčnívající stezka v oblacích. Lanovkou jsme vyjeli nahoru, kde se nám naskytly krásné
výhledy do krajiny, takže to stálo za to. Místo není daleko ani z Hradce, ani z Pardubic, tudíž skvělý cíl na víkend, nebo jen na nedělní výlet ! Doporučuji!

Šéfredaktorka Lucie
Chytilová: Překrásná Malta
Před několika lety jsem se rozhodla zlepšit svou
angličtinu a zároveň si odpočinout. Vybrala jsem
si k tomu konec března a anglickou školu ACE
English na Maltě, což se ukázalo jako skvělá
volba. Bydlela jsem v místní rodině, dopoledne
trávila ve škole a odpoledne jsme se spolužáky
z celého světa vyráželi na rozesmáté poznávací výlety po ostrově. Díky jarnímu počasí nebyli
ještě na ostrově turisté a příroda byla svěží. Svět
(tedy Malta) patřil(a) nám! Den jsme obvykle končili společnou večeří, anebo posezením v baru.
Volný čas s novými přáteli nakonec pomohl zlepšit mou angličtinu nejvíce. Nadchla mě překrásná Valletta se svými barevnými balkóny, hradbami i výhledem na středověké trojměstí Three
Cities, doslova mě uchvátily překrásné přírodní
scenérie ostrova Gozo, jeho pobřeží a azurového
moře. Právě tady jsem viděla nejkrásnější západy
slunce. Nezapomenutelný zážitek je pro mě i návštěva historického města Mdina, které je stále
sevřené v mohutných hradbách, což prakticky
vylučuje automobilovou dopravu. Úzké uličky,
romantické lucerny, paláce i katedrály mají podmanivou atmosféru. Tady jsem také poprvé utrhla a ochutnala volně rostoucí pomeranč. Co na
tom, že chutnal jako citrón, byl to zkrátka úlovek!
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ÚNIKOVÁ HRA
ŠPORKOVA SKRÝŠ
Zakázaná kniha ze sbírky hraběte Šporka
fascinuje generace. Vydejte se po jejích
stopách i vy! Na rozdíl od jiných na to
ale nemáte roky, máte hodinu.
Svůj termín rezervujte zde:

ROZŠÍŘENÁ REALITA
V KUKSU
Jak dlouho trvá cesta časem
o 300 let zpět? U nás v Kuksu hodinu.
Pas ani kufr nepotřebujete, postačí
mobilní telefon. A naše aplikace Visit.More.
Přijeďte, stahujte a žasněte!
Dostupné v:
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Ať to žije!
Letních festivalů přibývá jako hub po dešti. Lidé je totiž milují. Jsou tu festivaly hudební, divadelní, sportovní, umělecké,
filmové, dětské, ale také třeba i festivaly kuriozit, světla, nakupování, hraní her a ještě mnohé jiné. Ty všechny si najdou
své příznivce. Stačí si vybrat. My jsme se zaměřili na ty hudební a přinášíme vám 9 tipů na akce napříč Českem
i Evropou. Teď už si jen přát hezké počasí a průjezdné silnice. Pohoda, letní lásky a zábava i tekutiny všeho druhu jdou
s festivaly už tak nějak ruku v ruce…
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Oldies festival
Ostrava, Dolní Vítkovice, 15. 6.
Pátý ročník ostravského Oldies festivalu opět potěší fanoušky hudebních hitů z 90. let, letos poprvé se ale repertoár rozšiřuje také
na známé interprety let osmdesátých a přelomu milénia. Hlavní
hvězdou letošního ročníku bude dánské Safri Duo, vystoupí také
zpěvák Haddaway, německé taneční duo La Bouche, americká R&B
skupina Londonbeat, v Chicagu vzniklé duo The Outhere Brothers
či Fab Morvan ze skupiny Milli Vanilli. Letošní novinkou bude Oldies kemp a chybět nebude autogramiáda interpretů.

LOVE INTERNATIONAL
Tisno, Chorvatsko, 3. – 10. 7.
Tenhle disco festival je skutečným letním bonbónkem. Tisíce návštěvníků každoročně znásobí počet obyvatel vesnice Tisno, která
společně s krásnými plážemi a okolní přírodou poskytuje nevšední
zázemí pro hudební festival. Týdenní program nabízí koncerty pod
širým nebem, party na lodi a produkce více než stovky pozvaných
umělců. Odpočívat můžete na pláži anebo se vydat na výlet okolní
krajinou.

ROCK FOR PEOPLE
Hradec Králové, 4. – 6. 7.
Víte, že jeden z největších tuzemských festivalů letos oslaví čtvrtstoletí své existence? Možná vás to překvapí, protože prvních 11
ročníků nehostil Hradec Králové, ale Český Brod. 25. narozeniny
se každopádně musí oslavit ve velkém stylu! Do královéhradeckého Festival parku proto přijedou popřát třeba slavní Manic Street
Preachers. Nabušený line-up ale čítá více než 40 kapel. Mezi nimi
se na třídenní akci objeví např. Bring Me The Horizon, Rudimental
live, Franz Ferdinand nebo Kodaline, z českých skupin zahrají např.
Tři sestry, Xindl X, Vypsaná fixa a Mig 21.

LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL
Lewes, Velká Británie, 5. – 7. 7.
Třídenní setkání milovníků jazzu, soulu a blues na jihu Velké Británie se řadí k nejprestižnějším letním festivalům v Evropě. Čtyři stage na zelené louce počítají s 15 000 účastníky. Mezi největší
hvězdy letošního lineupu patří Snarky Puppy, Jamie Cullum a Gladys Knight a další. Festival nabízí i odpočinkové zóny, program pro
rodiny s dětmi, standartní a luxusní kemp a celosvětovou kuchyni.
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POHODA FESTIVAL
Letiště Trenčín, 11.- 13. 7.
Oblíbený slovenský festival, který v údolí řeky Váhu navštíví každoročně kolem 30 000 lidí, si klade za cíl propojovat různé kultury
a pohledy na svět a tím oslavit svobodu a toleranci. Zažít tu můžete
koncerty různých hudebních stylů, ale i setkání s literaturou, tancem,
vizuálním uměním, filmem a divadlem. Festival získal vloni ocenění za
nejlepší návštěvnické zázemí ze všech evropských festivalů.

ČESKÉ HRADY
8 hradů v 8 krajích ČR, 12. 7. – 31. 8.
Přední české kapely, podmanivá atmosféra krásných českých památek, stanování zdarma. 15. ročník Českých hradů opět dobije Točník,
Kunětickou horu, Švihov, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, Hradec nad
Moravicí, Bouzov a Bezděz a nabídne 18 kapel včele s Annou K., Arakainem s Lucií Bílou, Dymytry, Kryštofem, Jelenem nebo Kamilem
Střihavkou. V ceně sobotní vstupenky je navíc i prohlídka stálých
expozic hradů a k dispozici bude také VIP kemp.

Colours of Ostrava
Ostrava, Dolní Vítkovice, 17. – 20. 7.
Multižánrový hudební festival vyhlášený jak bohatým programem,
tak působivým industriálním prostředím bývalých hutí, dolů a železáren Dolních Vítkovic nabízí koncerty, diskuse, divadla, filmy,
workshopy i výtvarné aktivity. V roce 2016 jej deník The Guardian
zařadil mezi 10 nejlepších festivalů Evropy. Mezi největší hvězdy letošního 18. ročníku patří skupina The Cure a zpěvačka ZAZ,
z českých Dan Bárta a skupina Buty.

A Summer’s Tale
Luhmühlen, Německo, 1. – 4. 8.
Rodinný festival v krásném prostředí severoněmecké přírody rozhodně patří mezi nejlepší evropské akce tohoto druhu. Hudba, tanec, jóga, workshopy i skvělé zázemí pro děti a příjemné ubytování,
včetně bohaté nabídky kulinářských specialit – to je prostě pro každého něco. Letos tu vystoupí zpěvačka ZAZ nebo britské skupiny
Suede a Elbow. Akce pro rodinný chillout jako stvořená!

Museumsufer Fest
Frankfurt nad Mohanem, Německo, 23. – 25. 8.
Umění, divadlo, hudba, tanec i kuchyně. To je vyhlášený frankfurtský festival muzejního nábřeží, který na břehy řeky Mohan přiláká
každoročně více než milion návštěvníků. Pokud sem zavítáte, pravděpodobně budete překvapeni, jak je rozsáhlý. Stánky, pódia i relaxační zóny se rozkládají na třech kilometrech podél břehů řeky
i na silnici nad promenádou. Krom toho máte možnost navštívit
všechna zapojená frankfurtská muzea za zvýhodněnou cenu.
Lucie Chytilová
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Vedro mezi paneláky
Pokud je vám alespoň takových pětatřicet a vaše dětství rámoval kolorit panelových sídlišť, určitě si vzpomenete, že
létu zde tehdy vévodila brouzdaliště, která se stávala asi jediným útočištěm se snesitelným klimatem mezi rozpálenými
domy. Brouzdaliště však vzal čas, takže – co dnes dělat nejen na sídlišti, ale vůbec ve městě, když dorazí letní vedra?

Na zmrzku!

K řece!

Na zahrádku!

Zmrzlina, to je šlágr posledních let. Samozřejmě ji známe všichni už od dětství, ale
poslední léta zažívá zmrzlina skutečnou renesanci. A nejedná se jen o to nabídnout co nejkurióznější příchutě, poptávka je po kvalitní
zmrzlině z čerstvého ovoce a dalších surovin.
A nenechte se mýlit, i zmrzlina podléhá módě.
Loňskému i tomu předešlému létu vládla černá zmrzlina, letošní sezónu prý opanují zdravé ledové pochoutky včele s avokádovou, humusovou či tahini zmrzlinou. Mňam…?

Pokud máte v horku chuť tak akorát na lenošivé posedávání, případně pro zpestření prokládané nemnoha kroky, je pro vás
okolí řek tou pravou volbou. Na nábřeží
Labe, Orlice či Chrudimky můžete ve stínu stromů strávit pár pohodových chvil.
A až vás přestane bavit se na řeku jen dívat,
nasedněte na palubu! V Pardubicích vyráží
pravidelně na své plavby výletní loď Arnošt
z Pardubic, v Hradci zase kolesové parníčky s nostalgicky čoudícími komíny.

Můžete pochopitelně horký den strávit na své
vlastní zahrádce, ale tentokrát máme na mysli spíše zahrádky restaurační. Protože všude
dobře, ale u orosené sklenky nejlíp. Co lze
doporučit? Pojďme to vzít hezky postupně.
Pivo je ideální nápoj pro horký den, protože je
svým složením podobné iontovým nápojům.
Populární je také osvěžující vinný střik z bílého vína. A několikátým rokem už dominuje
českému létu slavný Aperol Spritz. Takže co
třeba jednu, dvě, tři oranžové sklenky?
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Na koupaliště!

Doma!

Náhradou za zmizelá brouzdaliště se staly areály městských koupališť, a tak Hradečáci balí plavky na Flošnu, Pardubáci
zase skáčou do vln na Cihelně. Určitě se
shodneme, že je fajn mít v dosahu několika minut cesty z centra čisté koupaliště
s patřičným zázemím, vodními atrakcemi
a občerstvením. Přesto se najdou tací, pro
které je svět organizovaných koupališť příliš „umělý“, a raději vyrážejí za přírodním
koupáním do okolí měst.

Pokud je vám v letním horku nejlépe doma,
gratulujeme! Znamená to, že máte dobře vyřešené stínění, klimatizaci a další nezbytnosti,
aby byl domov v parném létu klidným útočištěm. A co doma? Náš recept je jednoduchý –
inspirujte se Středozemím: Ráno a dopoledne
využijte třeba k práci na zahradě, přes poledne si dopřejte dlouhou siestu a dosyta odpočívejte. Večer vás na terase přivítá konejšivým
měkkým světlem a dost možná se u dobrého
jídla a pití protáhne do hluboké noci.

Do lesa!

Za poznáním!

Pryč!

Hradečáci i Pardubáci mají výhodu, že mohou vyrazit do lesů v blízkém okolí. Zdejší
mikroklima nahrává tomu, zvolit si za cíl své
letní cesty právě milosrdný stín vzrostlých
jehličnanů i listnáčů. Jen v těch vedrech
pozor na opékání buřtů, suchá půda v lese
je náchylná k rychlému vzplanutí. A když je
zrovna teplý den, ovšem předcházel mu jeden či více dní deštivých, přivstaňte si, obujte holínky, do kapsy nezbytný atlas, do ruky
košík, do něj nůž a honem na houby.

Víte, které zdi nepropouštějí dovnitř skoro
žádné teplo? No přece ty silné! A shodou
okolností mezi takovými zdmi většinou najdeme umělecká díla. Proč tedy, když ulice svírá horko, nevejít těžkými dveřmi do
některé z těchto budov? Galerie či muzea
vás rády uvítají svým smířlivým, chladivým klimatem. A vy si tu nejen odpočinete
a ochladíte se, ale také se vzděláte. Vsadíme se s vámi, že jste tu stejně byli naposledy se školou!

Dobrou radu nad zlato jsme si nechali na závěr. Vedro mezi paneláky a ve městě vůbec
bývá dost nesnesitelné, a proto, až vyčerpáte všechny naše předešlé rady (nebo když se
vám prostě jen chce), seberte se a odjeďte
z města pryč. Snad kdekoliv jinde je v těchhle dnech líp než ve městě. Nejlépe uděláte, když vyrazíte na hory – tam je vždycky
o dobrých šest, sedm stupňů míň...a v tomhle horku se počítá každá desetina.
Emil Stelinger

inzerce

KOUPALIŠTĚ
A KEMP LODÍN
aquazorbing • tobogán
skluzavky • občerstvení
plážový volejbal • slunečníky
WIFI free • masáže

Otevřeno 1.6. - 1.9. od 9 do 19 h
Více informací na tel.: 495 445 152

www.camplodin.cz
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Léto na houby
Zadáte-li do internetového vyhledávače heslo „Češi houbaři“, zobrazí se vám velmi zajímavé titulky. Například: „V Evropě jsme nejvíc ulítlí!“, „Češi milují houbaření více než sex“, „Houbaření: Český národní sport!“… a podobně. Fakt je ten, že
dva dny po dešti bývá v českých luzích a hájích během sezóny obvykle pořádně rušno. A „když rostou“, tak to zkrátka
z gauče zvedá i ty, kterým bříško při hledání praváků a bedel tak trošku, ehm… brání ve výhledu.

SMOTLACHA BYL HRADEČÁK
Deset tisíc tun hub. Umíte si je představit
pohromadě? Tolik čeští houbaři odhadem
každý rok odnesou z lesů. Na jednu domácnost tak připadá něco přes osm kilo
nasbíraných hub. Češi ovšem nejsou národem houbařů jen tak náhodou. Velkou
mírou k tomu přispěl legendární Atlas
hub jedlých a nejedlých profesora Františka Smotlachy. Tento nadšený sportovec, který byl dokonce prvním jmenovaným docentem tělesné výchovy v Česku,
byl naštěstí také nadšeným mykologem
a popularizátorem houbařství. Ve svém
díle dokonce uvádí, že osobně ochutnal
1700 druhů hub, a uvedl tak na pravou
míru některé nepřesné poznatky o jedovatosti či neškodnosti některých druhů.
František Smotlacha se narodil v roce
1884 v Hradci Králové a svým záslužným

72

dílem na poli mykologie se zasadil o to,
že se Češi přestali hub bát a vyrazili do
lesů se jimi živit. A to mnohem intenzivněji než jiné národy. Jen necelá třetina
lidí v Česku zásadně nehoubaří, všichni
ostatní vyrazí na „tichý lov“, jak hledání
hub nazývají Rusové, alespoň jednou ročně. Právě Rusko, Slovensko, Chorvatsko
a také Bavorsko či Rakousko patří k evropským zemím, které mají pro houbaření pochopení. Jinde je spíše záležitostí
zájmových spolků a je více či méně módní
záležitostí.
Naproti tomu houby na talíři mají rádi téměř všude na světě. Například Američané
je ovšem znají spíše coby pokrm asijské
kuchyně a o jejich původu mají většinou mlhavé představy. Stejně jako u nás
všichni pijeme praženou kávu, ale málokdo někdy přičichl ke květu kávovníku.

KAM NA NĚ
Znáte to. Jdete na houby s košíkem, v plné
polní, ale nepotkáte ani prašivku. Pak zase
vyrazíte do přírody nahnat sportovní výkony, venčit psa, děti nebo se jen tak projít
a kozáci, hříbky a poddubáci na vás doslova vyskakují od každého pátého stromu.
Mnoho z nás také důvěrně zná pocit ztraceného houbařského sebevědomí, kdy se
s prázdným košíkem vracíme domů lesní
cestou, na které se to hemží úspěšnějšími
kolegy s koši až po okraj plnými výstavních kousků. Tyto chvíle jsou skutečným
tréninkem našich charakterů. Ale pozor!
Je to jenom o tom mít „svá“ místečka, trefit k nim a správně si to načasovat. Nemusím zde asi zdůrazňovat, že výše popsané
informace si každý houbař střeží jako oko
v hlavě a jejich význam snese srovnání se
státním tajemstvím. Pojďme na to proto
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trošku… od lesa! Podíváme-li se houbařskou optikou na mapu Královéhradecka, všimneme si jistě názvů jako Hřibsko,
Smržov, směrem na Dvůr Králové pak třeba Hřibojedy. Podle některých pramenů
je právě ve východních Čechách nejvíce
obcí s názvy souvisejími právě s houbami.
To zní přinejmenším slibně. Pokud tedy
nebudeme úspěšní v rozsáhlých lesích na
okraji Hradce Králové, vydejme se s košíkem směrem k obcím slibujícím v názvu
bohaté úlovky. A třeba…. kdo ví, nás právě
tady čeká houbařské štěstí… anebo alespoň nevšední výlet.

KDY NA NĚ
Nejen houbaři dobře vědí, že na houby je
dobré si přivstat. Traduje se, že nejlepší
„lov“ je za svítání. Ale proč? Tuto otázku si
pravděpodobně položíme o víkendu v půl
páté ráno, kdy nás nemilosrdný budík
bude tahat z postele. Pak nejspíš snadno
podlehneme dojmu, že houby z lesa neutečou a nějaká hodinka sem tam není
podstatná. Veřejně rozšířený omyl ovšem
je, že jediným důvodem ranního vstávání vášnivých sběračů hub je obava, aby
je někdo nepředběhl. Případně, že je to
proto, aby stihli smaženici přichystat ještě k obědu, poněvadž na noc jsou houby
příliš těžké. Není tomu tak. Mykologové
mají ještě jiné důvody. Po noci zchlazené houby jsou prý pevné, lépe se zpracovávají, a navíc – červíci a brouci se do
nich ještě nestihli zakousnout. Ale jsou tu
i další výhody ranní návštěvy lesa. Máte
totiž velkou šanci vychutnat si absolutní
klid, ranní vůni oroseného jehličí, pohled
na studánku, kam srnky, laně chodí pít…
zkrátka tolik potřebný klid. A co víc – až se
s parádními úlovky vrátíte domů, čeká vás
ještě celý dlouhý den.
Tak, milí vášniví, i příležitostní houbaři –
nechť je vaše letošní sezóna pěkně vydařená!
Lucie Chytilová
autor ilustrací: Jaroslav Cimprich
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PAVEL STARA:

Co mě nebaví,
to mě dožene
Pavel Stara

Neměl rád plavání, stal se plavčíkem, z plavčíka ředitelem pražského sportovního centra a odtud už to byl jen krok k basketbalu, ke kterému měl jako
volejbalista spíše komplikovaný vztah. Dnes je částečným vlastníkem basketbalového klubu BK JIP Pardubice (Beksa) a coby manažer pardubického
Sportovního parku má za sebou již tři úspěšné ročníky, které patří k nejnavštěvovanějším akcím v historii města. Pro letošní park už připravuje novinky.

Pardubický Olympijský park se v létě
2016 stal nejnavštěvovanějším parkem
v republice, přitom měl zdaleka nejnižší rozpočet. Na to navázaly dva úspěšné
ročníky Sportovního parku a v Pardubicích se z těchto akcí stala vítaná tradice. V čem je kouzlo úspěchu?

V srpnu čeká Pardubice tedy už čtvrtý ročník, co nového se chystá?

dva hromadné běhy, které přilákaly i příznivce těchto akcí ze vzdálenějších míst, což
pomohlo návštěvnosti parku, a proto je zopakujeme i letos. Pro rodiče chystáme přednáškový stan, ve kterém budou celých devět
dní probíhat různé besedy zaměřené na talent, výživu, prezentaci sportů, ale i cestování a volnočasový program. Rodiče se můžou
poradit s odborníky, na jaký sport se jejich
dítě hodí. Dozvědí se také, že nemají své dítě
přihlašovat s tím, že z nich bude Jágr nebo
Federer, ale že se díky tomu kroužku dítě naučí týmové spolupráci, pravidelnosti a má to
vliv na jeho psychický a fyzický rozvoj. Také
budeme letos připomínat třicetileté výročí
sametové revoluce, podobně jako jsme vloni
připomínali 100 let republiky.

Celkový koncept zůstane stejný: bude to
tedy devět dní v srpnu, opět na principu hrací karty, která je během května a června distribuovaná za dotovanou cenu do městských
školek a škol. Zapojit se mohou všechny
sportovní kluby, které budou mít v parku své
stanoviště. Minulý rok jsme poprvé zařadili

Díky tomu, že se sportovní kluby
představují ve stejný čas na stejném místě, děti i rodiče mají možnost srovnání, můžou si vybrat, co
by je bavilo nejvíce. Které kluby mají
z parku největší přínos?

Je to hodně o lidech, o týmu kolem parku.
Když je něco nízkonákladové, musí ty peníze dohnat píle a energie lidí. Zástupcům
Českého olympijského výboru, kteří park
každý rok navštěvují, se líbí ta atmosféra
a zapojení klubů, dětí, města a kraje a cítí
z toho, že je „srdcovka“.
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•

obchodní ředitel České
basketbalové federace

•

předseda představenstva
a spolumajitel BK Pardubice

•

manažer Olympijského
a Sportovního parku Pardubice

•

Podílel se na přípravě mnoha
sportovních projektů.

•

Je ženatý a má dvě děti.

Ze Sportovního parku nejvíce profitují méně známé sporty, které mají děti na
stanovištích možnost poznat. Třeba orientační běh, box, MMA a další úpolové sporty.
Například můj syn si díky tomu vyzkoušel
šerm a paddleboarding a nadchlo ho to,
což by mě v životě nenapadlo.

Dnešní doba je orientovaná na výsledky, výkony. Sportovní kluby chtějí být úspěšné, a tak tlačí na děti, své
požadavky mají i rodiče… je to podle
vás správná cesta?
Pokud je klub zaměřený jenom na výsledky, tak to určitě není dobře. Sport by měl
být hlavně o tom, že to dítě tráví smysluplně volný čas s podobně uvažujícími kamarády, naučí se zodpovídat za výsledky
nejen za sebe, ale i za tým, musí se naučit
zodpovědnosti, přijít na trénink, na zápas.
Na druhou stranu, pokud ve sportovním
kroužku nikomu nejde o výsledky, také
to není dobře. Hráči by měli mít možnost srovnání se soupeři, aby měli moti-
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vaci na sobě více pracovat a nechyběl jim
cíl. A v určitém věku je potřeba i pevnější ruka - ve chvíli, kdy to dítě chce vzdát
třeba proto, že se mu nedaří. Pak by měli
rodiče i trenér dítě podpořit a přimět ho
vytrvat. Pak má i to dítě obrovskou radost
z toho, že naskočilo zpátky, a je to pro něj
skvělá lekce do života: naučí se překonávat překážky, překonat svoji vlastní komfortní zónu, naučí se umět požádat někoho, aby mu tu překážku pomohl překonat.
Ale na každého platí něco jiného, někdo
potřebuje tvrdou ruku, někdo zase čas
a vysvětlování, je to o individuálním přístupu, a proto je důležité, aby trenéři byli
proškolení a vzdělaní a uměli tyto situace
dobře zvládat.

Nejsou ale dnešní děti přetěžované?
Od pondělí do pátku tréninky, k tomu
škola, víkendové zápasy…
Na děti je určitě často kladen velký nárok. Musí zvládnout všechno a není to
jednoduché. Ale dá se to zvládnout, obzvlášť při dobré komunikaci. A ty děti,
i přestože jsou přetížené, pak mají dobré
výsledky jak ve škole, tak i ve sportu, protože se naučí pracovat s časem, využívat
ho efektivně. Ale musí tam být kompromis a rodiče musí pochopit, že jejich dítě
nebude mít samé jedničky, ale bude mít
dobré známky z předmětů, na které má
talent a které ho jednou budou třeba i živit. Někteří rodiče by ze svých dětí chtěli
mít ve škole premianty, kteří zároveň ve
sportu vyhrávají krajská kola, ale přece
nikdo není talent na všechno. Nejlepší
přístup je podle mého názoru zlatá střední cesta. Motivovat dítě k výsledkům, ale
nedělat z neúspěchů fatální závěry, neříkat - když prohraješ, tak na to nemáš
a radši to nedělej. Zároveň obrovskou roli
hrají vztahy, dítě se se těší na trénink, pokud tam jsou kamarádi a sdílené emoce
z výher i proher.

Sport

Jaký sport jste dělal od dětství?
Přes zimu běh na lyžích, v létě atletiku, v tu
dobu byl ještě Východočeský kraj a stal
jsem se ve starších žácích mistrem kraje
v běhu na lyžích. Ale pak jsem přešel do
vyšší kategorie a najednou jsem dojížděl
šestnáctý, dvacátý. A tu situaci jsem prostě
nezvládl. Byl jsem zvyklý vyhrávat. Takže
jsem u toho nezůstal. Nikdo mě tenkrát nepodržel, dal jsem se na kolektivní sport, začal jsem hrát volejbal, musel jsem dojíždět
z Ledče nad Sázavou do Havlíčkova Brodu,
hráli jsme extraligu. A když mě napadlo, že
už mě to nebaví, tak už ale nebylo tak jednoduché skončit jako v tom lyžování. Tam
najednou na mě zaútočili spoluhráči, že jim
to nemůžu udělat, nastoupil na mě trenér
a tomu už jsem najednou nedokázal vzdorovat. Byla to dobrá zkušenost. Proto vím,
jak je důležitá ta podpora.

Jak jste se coby běžkař, atlet a volejbalista nakonec dostal k basketbalu?
Když jsem si při studiu přivydělával jako
plavčík ve sportovním centru, dělali tam
zrovna konkurz na ředitele. Řekl jsem si,
že vidím, jak to tam funguje, a vím, jak by
se to dalo dělat jinak. Zkusil jsem to, vyhrál jsem konkurz, a stal jsem se z plavčíka ředitelem. A když jsme to dobudovali
a posunuli o kus dál, tak jsem dostal nabídku na pozici manažera basketbalového
klubu v Děčíně.

Hrál jste ho někdy?
Ne. Mám z basketbalu sice zápočet na vysoké škole, ale nehrál jsem ho. Beru to ale
jako velkou výhodu. Tím, že jsem celý život
sportoval, tak si myslím, že mě nemůže nikdo ošálit, co se týká fyzické přípravy, přístupu. Nepouštím se do polemiky s trenéry
o detailu hry, to je jejich práce. Moje role
je ptát se, proč do toho hráči nedali všechno, proč je špatná atmosféra na hřišti, proč

nestíháme fyzicky, ale už nemluvím do taktiky. Vzpomínám si, že v dobách, kdy jsem
hrál volejbal, divil jsem se, jak někoho může
bavit basket. Byla to samozřejmě nezralost.
Mám to v životě tak, že co mě nebaví, to
budu pravděpodobně někdy dělat. Jako
kluk jsem například dlouho neuměl dobře
plavat, protože ve městě, kde jsem vyrůstal,
nebyl bazén. Až na vysoké škole jsem to
musel dohnat na zápočet. A pak jsem se
stal plavčíkem. (smích)

Propadáte sportu i jako divák? Co vás
baví?
Na to by vám odpověděla moje žena, která mi vždycky říkala, že jsem cvok. Když
jsme spolu začínali chodit, tak jsem byl
schopný si nařídit budík na tři hodiny
ráno, abych neprošvihl žádnou českou
reprezentaci. Ještě jako kluk jsem kolikrát nahrál na rodiče, že mi je špatně,
abych nemusel do školy a mohl se dívat
dopoledne na olympiádu. Dnes už si samozřejmě víc vybírám, ale stále cítím
absolutní hrdost, co se týče jakéhokoliv
českého reprezentanta. Vím, co je za tím
úsilí, takže když se sportovec probojuje
k té medaili, tak klobouk dolů. Na druhou
stranu mi vadí, že když se tomu našemu
sportovci náhodou nedaří, tak veřejnost
ho úplně odepíše. Přijde mi nefér, že jsme
v barech a fandíme, když se našim sportovcům daří, a pak někam vyjedou, doběhnout osmnáctí a lidi to hodnotí, že už
by toho měli nechat. Neuvědomují si, že
jsou na mistrovství světa, kam se museli
propracovat přes kvalifikace, a už jenom
ta samotná účast je skvělá. A i když někdo
doběhne třicátý, tak kdo může říct, že je
v něčem třicátý na celém světě? Budujme
hrdost k lidem, kteří něco dokázali a obětují tomu vše.
Lucie Chytilová
foto: orchiv

Co vy a aktivní sport? Stíháte si jako
sportovní manažer také ještě někdy
sám zasportovat?
Sport je pro mě strašně moc důležitý,
vystudoval jsem ho, aktivně jsem se mu
věnoval, pořád se v tom pohybuju, takže
bez něj bych nemohl fungovat. Potřebuju
si jím ventilovat i pracovní stres, abych
se z toho nezbláznil. Tím, že mám děti,
tak ten sport je hlavně s nimi. Už nejdu
na výkonnost, dělám sport úplně jiný, než
bych dělal, kdybych byl sám - jezdíme na
kole, chodíme po horách, bruslíme, lyžujeme, jdeme si zaplavat nebo na badminton, zároveň ty děti u toho ten sport
učím, jsme spolu.
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Sokol Hradec Králové – hradecké Lvice:

Prima sezóna
Vítězství Českého poháru 2019, stříbro ze Středoevropské ligy CEWL a bronzová medaile v Ženské basketbalové lize,
k tomu ocenění města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje. Hradecké basketbalistky se zkrátka perou jako lvice
a dělají tak čest svému jménu. A díky těmto úspěchům bude na jaro 2019 celý klub dlouho vzpomínat jako na sezónu,
která přepsala jeho historii.

Na vítězství v Českém poháru si hradecké
Lvice brousily zuby už mnoho let. Zatím
nejblíže titulu byly vloni a v roce 2016, kdy
také hrály finále, ale na vítězství nedosáhly. Mezi lety 2003 a 2015 vybojovaly čtyřikrát bronz. Letošní zlatá medaile je proto
zaslouženou odměnou za roky tvrdé dřiny.
Dějištěm letošního Final Four Českého poháru byly druhý březnový víkend Karlovy
Vary. Nastartované Lvice nejprve zdolaly
pražskou Slávii jednoznačnou výhrou 85:52
a pak si v utkání plném napětí poradily
i s obhájcem loňského prvenství KP Brno.
Vítězné tažení ukončily za stavu 68:63.
O několik týdnů později už burácela domácí sokolská hala na břehu Labe. Hráčky
přišly podpořit na jejich cestě za bronzem
v Ženské basketbalové lize stovky fanoušků. Když po závěrečném klaksonu zvedla

kapitánka Andrea Klaudová nad hlavu pohár náležící třetímu týmu, propukly zasloužené ovace publika jako poděkování za
nejúspěšnější sezónu v historii klubu.
Vynikající basketbalový rok podpořila
i mládež hradeckých Lvic, konkrétně kategorie U15, U14, U13, a U12, které si vybojovaly titul Mistr České republiky. Hráčky
v kategorii U11 skončily na skvělém třetím
místě a čtvrté místo uhrály Lvice v kategorii U17.
Hradecká děvčata však ukázala, že se umí
prosadit i v zahraničí. Z velkých mezinárodních turnajů ve Španělsku, Rakousku
a Maďarsku si dívky z družstev U15 a U14
přivezly parádní vítězství.
„Je to vynikající práce našich trenérů
a nádherná reklama dívčího basketba-

lu v Hradci Králové,“ komentuje úspěchy
svých hráček prezident klubu Miroslav
Volejník. A dodává, že tyto úspěchy, které
se opakují každoročně, by se nepodařily
bez fantastické spolupráce s rodiči, kteří
klubu pomáhají s organizací turnajů i mistrovských soutěží.
O ženský basketbal je v Hradci Králové velký zájem nejen ze strany fanoušků. Klubu se
neustále hlásí mladé zájemkyně, a hradecké
Lvice proto mají přípravky na čtyřech základních školách. Basketbal hrají minižákyně již od 9 let až do kategorie juniorek do 19
let. Bohužel zázemí v Sokole už početnému
klubu přestává stačit, a to jak kapacitně, tak
technickým stavem budovy. Do budoucna
tedy Lvice čekají pravděpodobně ještě další
výzvy než jen ty sportovní.
Lucie Chytilová
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FC HRADEC KRÁLOVÉ:

Z Balkánu
až pod lízátka
Makedonský hráč Fahrudin Djurdjević začal jako karatista. K fotbalu se dostal díky kamarádovi a nakonec ho láska
k zelenému trávníku nasměrovala z Makedonie až do srdce Evropy. Za FC Hradec Králové začal hrát vloni v červenci
po přestupu z Varnsdorfu a domů už se vrátit nechce. Během pěti let v Česku se sedmadvacetiletý fotbalista naučil
skvěle česky a s pokorou v hlase mluví o tom, že chce patřit mezi nejlepší.

jeme, a klub má navíc ambice hrát první
ligu. V Makedonii jsem žil v hlavním městě, a proto jsem rád, že jsem teď zase ve
velkém městě. Když jsem přišel do Varnsdorfu, nebyla tam ani kavárna, jen cukrárna a tři supermarkety, nikam jinam se zajít
nedalo.

Během vašeho pobytu v Čechách se
vám narodila dcera, má české občanství?

Co vás zavedlo z Makedonie až do
Hradce Králové?
Rozhodnutí padlo po zápase, který jsem
hrál za makedonskou reprezentaci do 21
let proti Portugalsku. V té době už jsem
byl nějakou dobu v kontaktu s trenérem
Jiřím Plíškem, který se na ten zápas přijel
podívat. Po zápase za mnou přišel a domluvili jsme se na spolupráci. Ve hře bylo
více možností, ale nakonec dopadl klub ve
Varnsdorfu. Nejdříve jsem nevěděl, co mě
čeká, protože jsem si podle názvu myslel,
že to je někde v Německu. Pak jsem si to
vygooglil a zjistil jsem, že je to taková větší vesnice v Česku. Už jsem ale chtěl pryč
z Balkánu, a tak jsem si řekl, že to zkusím.
Po čtyřech letech přišla nabídka hrát za
Hradec.

Proč jste vlastně chtěl odejít z Makedonie?
Vadilo mi, jak to na Balkánu funguje – není
to jen v Makedonii, ale třeba i v Srbsku, kde
jsem rok a půl hrál. Výplaty v klubech jsou
nízké a není ani jistota, že peníze dostanete. Hráči navíc nemají zázemí a podmínky,
aby se mohli soustředit na sebe a vlastní
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zlepšení. Takže když nechodily výplaty,
vrátil jsem se ze Srbska domů do Makedonie, abych se trochu zklidnil, ale už jsem
věděl, že za rok chci odejít.

Narodila se v Makedonii. Manželka v době
porodu neměla vízum, a proto musela zpět
domů. V té době jsem byl ještě ve Varnsdorfu a kluci se domluvili, že mi jako dárek
koupí letenku. Tak jsme v neděli odehráli zápas, v úterý jsem letěl do Makedonie
a porod dcery jsem krásně stihnul.

Jaké to pak bylo přijít do cizí země, bez
znalosti jazyka, místního systému?

Jste ambiciózní? Jaké jsou vaše další
cíle?

Když jsem přišel, byl jsem ve Varnsdorfu
jediný cizinec a česky jsem neuměl. V té
době tam ani nebyl nikdo, kdo by mluvil
dobře anglicky, aby mi pomáhal. Začátky
byly těžší, musel jsem si zvykat na spoustu
věcí, například hrát dopoledne v 10 hodin
ve 40ti stupních na sluníčku, odjezd byl navíc v šest hodin ráno. To bylo pro mě hrozný, postupně jsem si ale zvykl. Pak jsem
se setkal s Jirkou Janouškem, který teď se
mnou hraje v Hradci. Přišel do Varnsdorfu
na hostování a byli jsme spolubydlící. Jirka
uměl anglicky a hodně mi pomohl, všichni
nakonec byli překvapení, jak rychle jsem se
naučil česky.

Teď už jste rok v Hradci, jak se vám
líbí tady?

Určitě jsem. A kdybych si myslel, že na to
nemám, tak bych se ve fotbale netrápil, nesnesl bych pocit, že jsem průměrný nebo
horší hráč týmu. Chci co nejdříve ukázat
svoji kvalitu, abych se časem dostal zase
výš. Nejsem nejmladší, takže na to nemám
nekonečně mnoho času. Na druhou stranu, nejsem ten typ, kterého by nezajímalo nic jiného než fotbal, takže myslím i na
budoucnost a chtěl bych se ještě vzdělávat,
abych se v budoucnu mohl živit i něčím jiným. V Makedonii jsem studoval vysokou
školu ekonomickou, konkrétně e-business
a to mě bavilo, studium jsem ale musel přerušit, protože jsem odjel na tři měsíce do
Francie a hned potom do Srbska. Rád bych
se ke studiu vrátil, možná by stačil i nějaký
dobrý kurz.

Hradec je pěkné město, s manželkou
a dcerou tu máme všechno, co potřebu-

Lucie Chytilová
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Mountfield HK:

Charakter v bráně
Letní příprava na ledě ČPP areny běží na plno. Královéhradecký tým se sehrává s novými hráči. Klíčová výměna
proběhla přímo v bráně, kam se po šesti letech strávených v zámoří postavil Marek Mazanec. Námluvy s klubem
byly rychlé asi jako hokej v USA: zatímco klub totiž cílí na charakterní a týmové hráče, nový gólman vítá příležitost
v ambiciózním celku. O nové sestavě, nových začátcích a hráčském zázemí jsme si povídali s generálním manažerem
Mountfieldu HK Alešem Kmoníčkem, brankářem Markem Mazancem a prezidentem výkonného výboru České
asociace hokejistů Liborem Zbořilem.

ukončil, není vyloučeno, že se tam někdy
nevrátím, ale chtěl jsem se podívat zase
domů a začít znovu. Hradec má velké ambice, chtějí vyhrát, a když toho budu součástí
a extraligu vyhrajeme, tak mě to zase může
posunout dál.

Hned po přestupu jste vyhledal zázemí hráčské asociace CAIHP. Jste na
servis organizace, která je mimo jiné
prostředníkem mezi hráčem a klubem zvyklý z USA?

Marek Mazanec

Zatímco klub hledá nového brankáře,
Marek Mazanec se rozhoduje k návratu ze zámoří, shoda náhod? Co
předcházelo vaší nabídce?
Aleš Kmoníček: My jsme se po loňské sezóně rozhodli, že bychom chtěli obsadit post
prvního brankaře, protože vloni brankář č. 1
stanoven nebyl, což se nám nakonec nezdálo jako šťastné řešení, nebyli jsme úplně
spokojeni. Proto jsme letos hledali dominantního gólmana a od agentů jsme dostali zprávu o tom, že Marek zvažuje návrat
do České republiky. Pak už ta jednání byla
z obou stran docela rychlá.
Marek Mazanec: Nebylo co řešit. Nabídka
byla dobrá, je tu velký potenciál a dostanu
prostor.

všude, s tím jsem se už naučil žít. Přesto
lehká nervozita tu samozřejmě je, protože
se vracím do Čech, je to jiná liga, jiný hokej,
ale s tím se vyrovnám. Seznámení s týmem
proběhlo skvěle, je tu zázemí, mám dobrého
trenéra, takže by všechno mělo klapat.

S jakými zkušenostmi se po šesti
letech vracíte ze zámoří? Hraje se
v USA jiný hokej?
Marek Mazanec: Vystřídal jsem celkem
šest týmů, tři organizace, získal jsem
spoustu zkušeností, naučil jsem se jazyk,
což je důležité. Hra je v Americe určitě
rychlejší, ale srovnání teď úplně nemám.
Rozdíly poznám, až tu po těch letech zase
začnu hrát.

Jako brankaře č. 1 vás čeká velká zodpovědnost, jste z toho nervózní?

Proč jste se rozhodl ukončit kariéru
v zámoří?

Marek Mazanec: Na gólmana se spoléhá

Marek Mazanec: Já bych neřekl, že jsem ji
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Marek Mazanec: V USA je standard, že hráč
neřeší nic. Postarají se vám o vše, včetně
daní, takže když jsem přišel zpět do Čech
a měl jsem tu možnost navázat spolupráci s místní asociací, tak jsem nepřemýšlel
ani chvíli. Díky tomu se můžu naplno soustředit na hokej a asociace za mě vyřeší vše
ostatní.
Libor Zbořil: Když se na mne Marek přes
svého agenta obrátil, hned jsme se sešli.
Na schůzce mi Marek řekl svou představu o spolupráci a domluvili jsme se. Jeho
automatické oslovení hráčské asociace po
návratu domů je přesně to, jak to má fungovat. Podstatné je, aby mohl v klidu hrát
hokej a nemusel se starat například o to, že
má vystavovat faktury. Hráčská asociace
CAIHP poskytuje svým členům především
právní ochranu, pojištění a také daňové
a účetní poradenství. Pomáháme hráčům
řešit jakékoliv právní problémy nejen ze
sportovní oblasti, ale také v podnikání nebo
soukromém životě, a to nejen pro hráče,
ale i jejich rodinné příslušníky. Může to být
například i otázka bydlení. Když mají hráči jakýkoliv problém, jsme tu pro ně. Chci
kluky přesvědčit, že by měli být součástí
určité skupiny lidí, která za ně kope, a mít
pocit, že někam prostě patří.
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Je tento servis pro hráče nějak výhodný i pro klub?
Aleš Kmoníček: Jsem rád a domnívám se, že
současná hráčská asociace nabírá správný
směr. V minulosti tu totiž snahy o vytvoření
asociace už byly, ale ne příliš úspěšné. Spolupracovat s panem Zbořilem jsme začali
při úpravě nové hráčské smlouvy, kde jsme
ladili jednotlivé podmínky tak, abychom se
na nich shodli. Hráčská asociace pak začala aktivně objíždět jednotlivé kabiny a hráčům vysvětlovala své možnosti a působení. Tím docílila toho, že dnes má mnohem
více členů z řad aktivních hráčů, než tomu
bylo kdykoliv v minulosti. Všichni manažeři extraligových celků na druhou stranu
očekávají, že asociace bude nápomocna při
řešení problémů. Doufáme, že nám například pomůže hráče přesvědčit o něčem, co
jim těžko vysvětlujeme - prostě očekáváme
oboustranně prospěšnou spolupráci.

Může vám tedy asociace pomoci
usnadnit komunikaci s hráči?
Aleš Kmoníček: Dřívější praxe byla, že když
měl hráč problém, snažil jsem se ho kromě
agenta řešit já nebo někdo další z klubu. Pro
hráče sháníme například ubytování, oslovují
nás, když řeší fakturaci, daně a další problémy. Pokud to nebudeme muset dělat my, ale
bude s tím hráčům pomáhat asociace, tak
nám to ušetří starosti a je to určitě dobře
jak pro hráče, tak i pro nás. Asociace se tímto směrem rozjíždí přibližně rok, na hodnocení je tedy ještě brzy. Je před nimi spousta
práce. Teprve poté, kdy budou hráči po obdržení hráčské smlouvy automaticky podepisovat členství v asociaci, tak to bude mít
dle mého názoru ten správný efekt.
Marek Mazanec: V zámoří funguje členství
v hráčské asociaci na jiném principu. Hráči se stávají členy automaticky. Tato silná
základna pak asociaci umožňuje například
vyjednat u pojišťoven výhodnější podmínky.
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Stejně tak u různých investičních záležitostí, důchodového spoření a podobně.
Libor Zbořil: U nás máme samozřejmě omezené možnosti právě kvůli dobrovolnému
členství v hráčské asociaci. Osobně jsem
objížděl jednotlivé kluby a získali jsme v každé kabině průměrně 15 až 17 hráčů. Těžko se princip fungování asociace vysvětluje
cizincům či mladým talentovaným klukům,
kteří se ještě nedostali do problémů. Pomalu se nám to ale daří zlomit, a to nejen díky
příkladu Marka Mazance, ale i starým mazákům v kabinách. Někteří z nich už pochopili,
že když mají jakýkoliv problém, tak je pro ně
nejlevnější zaplatit členský příspěvek v asociaci a být pod její ochranou.

Sestavy klubů se každý rok mění, členská základna asociace se tedy může
zdárně rozrůstat. Jaké další změny
v sestavě čeká tým Mountfield HK?
Aleš Kmoníček: Jsem rád, že mohu říct, že
za posledních šest let, co klub působí v extralize, jsou letos nejmenší změny. Nejvýraznější zásah byl na postu brankaře, kde jsme
ukončili spolupráci s oběma gólmany, kteří
chytali vloni, a místo nich jsme na post jedničky obsadili Marka a na druhý post jsme
angažovali mladého Štěpána Lukeše z Chomutova. Z obrany odešel jen jeden hráč,
a to Dominik Graňák, který od půlky loňské
sezóny zastával funkci kapitána. Co se týče
útoku, tak tam odešli tři hráči. Úhrnem je to
tedy změna na šesti postech, to je nejméně
za poslední roky. Dříve bývalo zvykem otočit za sezónu 12 až 13 hráčů, což není úplně
koncepční a správné. A i přesto jsme jediný klub v extralize, který šestkrát za sebou
postoupil přímo do čtvrtfinále. Postoupit do
Play off je cílem každého klubu a další je pak
samozřejmě cesta k titulu. Ne každý klub
si ovšem může dovolit sestavit takový tým,
aby mohl pomýšlet na zlato. My se snažíme
zapracovávat mladé hráče, ale tak, abychom
neoslabili tým a například do dvou nebo tří
let jsme mohli na titul vážně pomýšlet.

Nakolik hrají ve sportovních výsledcích roli vztahy uvnitř týmu? Vyplatí
se, řekněme, dobrá parta, nebo je ideální mít tým sestavený z těch nejvýkonnějších hráčů?

Libor Zbořil

Aleš Kmoníček: Určitě se více vyplatí jít
cestou charakterních hráčů, kteří sice možná někdy nedosahují takových kvalit jako ti
top hráči, kteří přicházejí do extraligy, ale
dohromady vytvoří silný tým. Vloni jsme
dokázali, že můžeme dojít daleko i s týmem,
kterému nikdo moc nevěřil. Naši kluci byli
mladí, ale soustředili jsme se na jejich výběr
tak, aby zapadli do kolektivu a aby především v těch lidských vztazích to byli top hrá-

Aleš Kmoníček

či. Nakonec se to podařilo. Vybudovali jsme
nový mladý tým, bylo to největší omlazení
za dobu, kdy působíme v extralize. Tím, že
jsme hráli týmově, jeden spoléhal na druhého, tak jsme se dostali na čtvrté místo
tabulky po základní části. Ačkoliv jsme tedy
oproti jiným týmům v té top čtyřce neměli
takovou hráčskou kvalitu, mohli jsme pomýšlet na úspěch díky charakterově silným
hráčům. Je potřeba také zmínit, že se k nám
v některých případech přiklonilo i to potřebné štěstí.
Marek Mazanec: To můžu jedině potvrdit.
Vždycky budu chytat raději za dvaceti klukama, o kterých vím, že budou padat po hlavách do střel, než aby se vpředu naparovali
nějaké primadony, které chtějí jenom dávat
góly. Mám radši skutečné bojovníky.
Libor Zbořil: Právě proto jsem také Markovi
jednoznačně schválil jeho rozhodnutí jít do
Hradce, a to nejen proto, že jsem Hradečák.
Jedna věc je skvělý tým, ale další také zázemí, které je tady hráčům poskytováno. To
je na vysoké úrovni a mohu potvrdit, že za
celou tu dobu, kdy jsem ve vedení asociace,
jsme ze strany hráčů nemuseli řešit žádné
stížnosti na klub. Teď už je jenom na hráčích, aby ukázali, že toto zázemí umí využít
k tomu, aby pro ten klub dýchali.

Co teď v létě hráče čeká?
Marek Mazanec: Do konce června máme letní přípravu, pak budou následovat dva týdny
volna a potom už jdeme zase zpátky na led.
Aleš Kmoníček: Já doufám, že kluci letní
přípravu dokončí bez vážnějšího zranění,
i když síly jim postupně budou ubývat. Pak
se těším na zápasy v rámci Champions League, což je pro nás nesmírně sportovně
obohacující, a samozřejmě na půlku září,
kdy začíná samotná extraliga.
Lucie Chytilová
foto: archiv
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Léto naplno!
Od podzimu jsme na ně čekali a teď je tady i s nepřebernou nabídkou možností kam
vyrazit! Léto nás zkrátka tahá mezi lidi a my se bránit nebudeme! Jsou to přece hlavně
nevšední zážitky, na které pak nejvíc vzpomínáme. V našem výběru najdete vše od
dětských radovánek a sportovních aktivit, přes jídlo a divadlo až k nejslavnostnější
večerní opeře. Ať je vaše léto veselé a barevné!

ORBIS PICTUS PLAY

Entrée k tanci

1. 6. – 22. 9., konírna Jičín

12. - 13. 6., Divadlo Drak
Hradec Králové

Interaktivní výstava je koncipovaná výtvarníkem a performerem Petrem Niklem ve spolupráci
s dalšími výtvarníky, kteří prostřednictvím svých objektů rozvíjejí myšlenky Jana Ámose Komenského. Projekt Orbis Pictus Play
vznikl už roku 2005, dodnes však
baví a zároveň poučuje návštěvníky u nás i v zahraničí.

Tanečníci z celého světa opět
v Hradci Králové! Festival, který je
součástí Mezinárodního festivalu
současného tance a pohybového
divadla TANEC PRAHA 2019, vytváří
jedinečnou příležitost pro konfrontaci práce domácích a zahraničních
umělců.

Smetanova Litomyšl
13. 6. – 7. 7., Litomyšl
Legendární festival vážné hudby nabídne i letos svých obvyklých 41 pořadů, z toho 10 operních představení.
Do Litomyšle přijedou všechna tři
česká národní divadla, soubor z Toronta uvede operu Charlotte českého
skladatele Aleše Březiny, nabitý bude
i program na letní scéně v areálu zámku Nové Hrady.
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Fresh Festival Pardubice
15. – 16. 6., Dostihové závodiště Pardubice
Gurmánský festival, který letos v Pardubicích oslaví již 7. ročník, láká i letos na skvělé chutě. Nové i známé kuchařské hvězdy,
překvapivé novinky v gastronomii, které
letí ve světě, výrazně vylepšená a pohodlná zázemí včetně nové pivní a vinařské
zóny a celá řada dalších překvapení.

Otevřené rozárium

Divadlo evropských
regionů a Open Air
Program

15. – 30. 6., Hradec Králové, Kukleny
Jsou pro vás růže královnami mezi květinami? Pojďte se jimi pokochat v době
jejich nejbohatšího květu. Mezinárodní
soutěžní rozárium v Kuklenách ukáže
více než 200 různých kultivarů růží,
o jakých se vám ani nesnilo. Jsou tu
růže velkokvěté, mnohokvěté, popínavé, sadové, pokryvné, anglické i miniaturní. Každým rokem se v rozáriu objevuje přibližně 50 nových druhů.

21. – 28. 6., Hradec Králové
Také máte rádi tu atmosféru, kdy to v hradeckých ulicích žije jako v jižních krajích? Divadelní
představení, koncerty, setkávání přátel v Žižkových sadech, na Kavčím plácku nebo u Klicperova divadla. Osm festivalových dní přináší
na tradiční kamenné scény, do ulic a na jeviště
pod královéhradeckým nebem divadlo ve všech
jeho podobách.

Loutkářská Chrudim
28. 6. - 4. 7., Divadlo Karla Pippicha, Chrudim
Desítky loutkových představení pro nejmenší, trochu větší i ty největší. Semináře, dílny pro veřejnost a nezapomenutelná atmosféra okouzlující Chrudimi!
Program 68. (!) ročníku nabízí opět soubory známé i neznámé, z ČR i ze zahraničí, stejně jako témata vážná i humorná.
Už jste si vybrali?

Festival Šrámkova
Sobotka
29. 6. - 6. 7., Sobotka
63. ročník komorního literárně divadelního festivalu se bude zabývat
především dialogem na „prknech,
která znamenají svět“. S úctou
k tradici se tu budou hledat nové
možnosti, jak nazírat na současnou
poezii, literaturu a slovesnou kulturu vůbec. Přijeďte si užít týden
v malebném prostředí Českého ráje
třeba na jedné z tvůrčích dílen.

Mlýny Open Air Fest
5. – 6. 7., Pardubice
Industriální prostředí, uvolněná atmosféra, skvělá zmrzlina a hudba pokaždé trošku z jiného soudku. V pořadí již 3. ročník
hudebního festivalu Mlýny Open Air Fest
v krásném prostředí Automatických mlýnů v Pardubicích v blízkosti centra města,
zámku i soutoku řek Chrudimky a Labe.
Letošní ročník je poprvé dvoudenní, tak ho
určitě nezmeškejte!
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Mistrovství světa karate
SKIF
15. - 21. 7., ČPP Aréna Hradec Králové
Mistrovství světa v karate se koná jednou
za tři roky a účastní se ho na 1200 závodníků z více než 50 států všech kontinentů. Součástí světového šampionátu jsou
technické semináře, školení rozhodčích
a veřejnosti. Doprovodný program bude
zaměřený na představení japonských
bojových umění a japonské kultury včetně ukázky zbraní, skládání origami či
workshopy kaligrafie.

Pernštejn(l)ove

Divadelní pouť na
hradě Svojanov

30. 7. – 3. 8., Zámek Pardubice

3. – 4. 8., Svojanov

Čtvrtý ročník divadelního festivalu,
který propojuje jednotlivá představení a vystoupení společným tématem
lásky. Romantické festivalové večery se staly už pravidelnou součástí
léta v srdci Pardubic, letos nabídnou
i představení v krásných prostorách
rytířských sálů! Festival neohrozí ani
probíhající rekonstrukce zámku.

Láká vás podmanivá atmosféra středověkých hradů a máte rádi divadlo všeho
druhu? Pak vezměte rodinu a vypravte
se první srpnový víkend na hrad Svojanov. Oblíbená tradiční akce opět nabídne rozmanité spektrum zúčastněných
umělců a uměleckých souborů. Divadelní maraton si můžete zpestřit prohlídkou této krásné památky.

Sportovní park
Pardubice 2019
10. – 18. 8., Park Na Špici, Pardubice
Devět dní nabitých sportem, zábavou a radostí z pohybu. Sportovní kluby z širokého
okolí na jednom místě. Přijďte si s dětmi
vyzkoušet disciplíny, které vás vždycky
lákaly, nebo poznat sporty, které neznáte,
pod dozorem zkušených trenérů. Letošní
novinka: přednášky zaměřené na sportování dětí, talent, výživu i cestování.

17. mezinárodní
Nábřeží paromilů

Letecká přehlídka
CIAF

31. 8., Hradec Králové

31. 8. – 1. 9., Letiště Hradec Králové

Chcete vidět svítit oči majitelů
a fandů nablýskaných parních strojů? Chcete svým dětem ukázat parní válec, hasičské stříkačky, lokomotivy a malé modely nejrůznějších
vynálezů? Potěší vás pohled na auto
i moto veterány? Pak tu budete
správně. Akce je každoročně zpestřena flotilou parníčků i dětskou železnicí k využití dětmi i jejich rodiči.

26. ročník tradiční letecké show na
královéhradeckém letišti, která je
zaměřena na přehlídku vojenských
letounů, akrobatické letouny a především na ukázky skupinové akrobacie. Zajímavý program opět nabídnou i zahraniční účastníci. Tradice
velkých leteckých dnů v Hradci Králové pokračuje!
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Všude dobře...
…doma nejlíp! Souhlasíte? My ano! Proto jsme se tentokrát rozhodli přinést vám knižní tipy spojené tematicky či autorsky výhradně s naší východočeskou domovinou. Některé vybízejí k poznávání zdejšího kraje, jiné zase nabídnou
poznání a poučení. Jako každý rok, ani letos nezapomeneme poznamenat, že dobrá kniha může být i v létě vítaným
společníkem – ať už na deštivé dovolené, nebo při odpočinku ve stínu.

Pernštejnská stezka v 21.
století

Městečka na dlani

Smysly polapena

Jakub Potůček (ed.)

Nikol Menclová

Královéhradecký kraj tvoří 48 měst. V některých z nich nežije ani tisícovka obyvatel. Úplná „městečka na dlani“. Autorský
tým ve složení Jakub Potůček, Vladimíra
Paterová, Petra Machová a Jan Tlučhoř
píše o 7 z nich. Na 128 stranách slovem
i bohatým obrazovým materiálem představuje architektonické a kulturní bohatství Pilníkova, Stárkova a Železnice s jejich
městskými památkovými zónami a dále
pojednává o Janských Lázních, Miletínu,
Peci pod Sněžkou a Vysokém Veselí a jejich architektonických hodnotách. Krátce
a jasně – pozoruhodné svědectví o tom,
kolik bohatství z dědictví našich předků se
vejde na pomyslnou dlaň.

Básnická sbírka talentované Hradečačky
Nikol Menclové, kterou autorka zároveň
doprovází vlastními ilustracemi, je generačně výjimečně vyzrálým počinem.
Sama autorka o své tvorbě říká: „Tvořím převážně v přírodě, tichu a sama se
sebou. Základem jsou stavy mysli, které
prožívám tam někde ve skrytu nebo niterné pocity, které filtruji skrz text. Někdy
je to podobnost přírodních krás a lidských
vlastností, jindy zase vztahové výchylky,
domýšlení snů k dokonalosti nebo prostý
útěk před realitou. Stejně jako v ilustracích, nechávám v básních prostor pro tvořivou představivost. Důležitým je tu i pocit, který mohou básně v jedinci vyvolat.“

Vladimír a Zdenka Rozehnalovi
Historická města Pardubického kraje jsou
spojena sítí cest, z nichž některé mají charakter starých dálkových stezek, po kterých můžete pěšky, na kole nebo autem
objevovat krásnou polabskou krajinu plnou
luk, lesů, rybníků, řek, ale i architektonických a industriálních památek. Na dnešní
trase Pernštejnské stezky najdete zajímavá
města, vesnice a přírodní památky a také
něco o historii cesty od Přelouče po Holice.
Kniha je koncipována jako průvodce, kde
pro každé etapě naleznete samostatnou
barevnou mapku oblasti, podrobný popis
města a tras. Zapomeňte však na nudné
popisy, text naší knihy je proložen fiktivními historickými příběhy.
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Legendární týdeník Student zná snad
každý, kdo zažil druhou polovinu
šedesátých let. Když s jeho vydáváním
souhlasil sám prezident Antonín Novotný,
netušil, jak moc mu přeroste přes hlavu.
Celostátní týdeník se nestal běžným
studentským časopisem, jak by se
podle názvu mohlo zdát. Postupně
měl až šedesátitisícový náklad, širokou
čtenářskou obec i tematický záběr.
Především však byl odvážnější než
jiné časopisy, jak odpovídalo naturelu
jeho mladých autorů.
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Z napínavého příběhu Studenta a jeho
tvůrců vznikla kniha Skoro proti všem.
Není jen autentickým svědectvím doby
a dramatické etapy v historii české
žurnalistiky. Pozorný čtenář
v ní rozpozná nejednu paralelu
s dneškem; i jako určité varování.
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(Z textu v Mediažurnálu 1/2019,
zpravodaje Syndikátu novinářů ČR)

Petr FELDSTEIN
Tomáš LIBÁNEK
Skoro proti všem

Petr Feldstein, Tomáš Libánek

Pohádky a bajky první
republiky

Nebylo jim souzeno žít
Helena Rezková, Pavlína Špatenková

Pavla Koritenská (ed.)
Legendární týdeník Student zná snad každý,
kdo zažil druhou polovinu šedesátých let.
Když s jeho vydáváním souhlasil sám prezident Antonín Novotný, netušil, jak moc mu
přeroste přes hlavu. Stačí připomenout reportáž z mnichovské Svobodné Evropy, která
se stala poslední kapkou pro vstup sovětských
vojsk. Z napínavého příběhu Studenta vznikla
kniha Skoro proti všem. Není jen svědectvím
doby a dramatické etapy v historii české žurnalistiky. Pozorný čtenář v ní rozpozná paralelu s dneškem. Knihu s někdejším šéfredaktorem Studenta Petrem Feldsteinem napsal
historik Tomáš Libánek, ředitel pardubického
Východočeského muzea.

Z bohatých sbírek královéhradeckého Muzea východních Čech a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze vznikla výpravná publikace
o nepříliš známém tématu souvisejícím se
školstvím první československé republiky.
Pohádky a bajky se na školních obrazech
objevovaly již od počátku 20. století. Byly
využívány v řadě vyučovacích předmětů,
a to nejen při výuce českého jazyka a literatury, ale také v prvouce, výtvarné výchově nebo při názorném vyučování. Výtvarně
byl každý obraz rozdělen na tři části, podle
kterých se děti měly učit samostatně vypravovat děj pohádky nebo bajky.

Kniha autorek splácí po více než 70 letech
dluh 160 sokolům a sokolkám a členům
Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy
a Sokolské župy Orlické, kteří byli vězněni,
mučeni nebo popraveni nacistickým režimem během 2. světové války. Autorkám
pomohlo především svědectví Antonína
Burdycha, posledního pamětníka represí,
který jako malý chlapec přišel o oba rodiče,
prarodiče, tetu a strýce. Zásluhu na objevení konkrétních jmen sokolek a sokolů má
především Jiří Škoda ze Sokola Krčín, který
našel v kronice unikátní seznam popravených a umučených. Ten sepsal hned po
válce tehdejší starosta župy Hanuš Doležal.

Legenda jménem Tyrannosaurus rex
Vladimír Socha
Na světě dnes už snad není nikdo, kdo by o tomto legendárním zabijákovi
z pravěkých dob neslyšel. Tyrannosaurus rex byl jedním z největších dravých tvorů, kteří kdy kráčeli po zemském povrchu, a i nepředstavitelných
66 milionů let po svém vyhynutí pevně ovládá svět naší představivosti. Původní česká kniha dlouholetého popularizátora vědy o pravěku, Hradečáka
Vladimíra Sochy doplněná množstvím nádherných a vědecky přesných ilustrací zkušeného výtvarníka Vladimíra Rimbaly je v mnoha ohledech zcela unikátní. Jako jediná nejen v českém prostředí, ale nejspíš i celosvětově
zobrazuje a popisuje všechny dosud objevené zástupce nadčeledi Tyrannosauroidea, a poskytuje tak jejich ucelenou a informačně nabitou galerii.
Emil Stelinger
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Letní pokušení
Jsou věci, bez kterých se v létě prostě žít nedá. Ať už vás při těchto slovech napadá
cokoliv, my si v redakci myslíme, že léto je hlavně čas odpočinku a pohody. Užijte si
ho plnými doušky! A pořiďte si něco, co vás potěší a pomůže vám relaxovat. Ať už na
výletě, doma na zahradě nebo u moře.

Smoothie mixér
PRESIDENT 0,6 l
Buď pozdraveno léto se svou
úrodou! Nebojte se pustit
do ovocných a zeleninových
smoothie, mléčných koktejlů
i mixovaných pyré. Speciálně
broušené nože tohoto mixéru
zpracují obsah v masivní
skleněné nádobě doslova za
pár sekund, s tužšími kousky
pomůže
funkce
pulzního
mixování.
www.tescoma.cz
1 499 Kč

ITALSKÉ GELATO

Zavinovací sukně
Praktický kousek na cestu k pláži, na zahradu
i na nákupy! Její lichotivý střih a univerzální
zavinovací velikost sluší každé postavě. Sukně
je zdobena ručním potiskem, každý kus je tedy
originál. Nákupem přispíváte na pomoc českým
a nepálským dětem. Materiál: splývavá viskóza.
www.thao.cz
539 Kč
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Dejte si italskou zmrzlinu
v Hradci Králové! Při výrobě
pravého
italského
gelata
se
používá
méně
tuku
a opatrným mícháním vzniká
hustější struktura s mnohem
intenzivnější chutí, než je
tomu u šlehané zmrzliny.
Kvalitní gelato je vyrobené
z přírodních surovin a není
dobarvováno.
Pobočky Café Local v Mostecké
ulici (X-treme cocktail bar)
a v centru Trhy Stromovka
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Panama klobouk
Máte rádi styl? Pak odhoďte svůj slamák v dál a pořiďte si
originální panamský klobouk. Ten pravý je vyrobený z vláken
panamské palmy v klasické bílé barvě. Klobouk má širší krempu,
která poskytuje perfektní ochranu před sluncem, a sluší
džentlmenům i dámám.
www.sekora.cz
5 300 Kč

KOŽENÉ DÁMSKÉ POLOBOTKY
Krásné a navíc trendy polobotky od značky Dapi. Dopřejte vašim
nohám eleganci a pohodlí v jednom. Tyto vzorované polobotky
s koženou vyměkčenou stélkou a šněrovadly z gumiček prostě
nesmí chybět ve vašem botníku. Tloušťka podešve 1-2 cm. Tato
obuv je vhodná pro užší chodidlo.
www.dapi.cz
1 599 Kč

Plážová taška z ratanu
Hlavně elegantně! To platí i o cestě k vodě. Díky širokému
stabilnímu dnu postavíte tuto tašku jednoduše na zem ať už na
pláži či v obchodě. Je bezpečně uzavíratelná na zip a její vnitřek
tvoří textilní podšívka.
www.taskomat.cz
550 Kč

Opalovací lehátko
Zůstáváte přes léto na zahradě? Chcete zavřít oči a snít o vlnách? Pak je toto houpací lehátko to pravé pro vás. Stříška proti slunci vám umožní přelouskat nejednu prázdninovou knihu
a modřínové dřevo v barvě teaku v kombinaci s bílou textilií
bude vaší zahradě navíc elegantně slušet!
www.moebelix.cz
5 499 Kč
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Prosecco Labano Brut
A co takhle romantický letní večer ve dvou
na terase či zahradě? S lahví něčeho dobrého
určitě uděláte dojem. Ochutnejte suché
prosecco z řady Valdobbiadene DOCG, jehož
přirozené aroma se harmonicky prolíná
s nízkým obsahem zbytkového cukru a dává
pocit jemnosti a chuťové plnosti. Vnímejte
ovocné tóny broskví, zelených jablek
a akátového květu.
Vinotéka u Mazlíka
349 Kč

Láhev na vodu OASE CHILLER
425 ml
Že je pitný režim důležitý, už jste asi slyšeli. Pojďte
na to stylově s limetkově zelenou rozebíratelnou lahví
s lenochodem, která je vhodná i do myčky. Ať už ji
vezmete s sebou na kolo, do batohu na túru nebo ji
přibalíte dětem na tábor, její barva vám nedovolí ji
někde zapomenout!
www.hddesign-shop.cz
248 Kč

Piknikový koš
Romantika na třetí! S tímto košíkem bude každý piknik zážitkem z říše snů. Krásná,
pravidelná vazba, látka s něžnými kvítky levandulí a krajkou. Fortelný a zároveň
stylový piknikový koš ale nebyl upleten, aby zdobil poetická zákoutí. Vezměte ho
pevně do ruky, naplňte sýry, lahví vína, ovocem a skleničkami a ukažte mu, jak si
umíte užít den.
www.prouti.cz
1 045 Kč

Stolička Banana
Nový kousek do domácnosti? Tahle banánová stolička vytvoří
z vašeho bytu doslova oázu optimismu. Na první pohled zaujme
zejména měkoučký sedák v růžové barvě. Trojnožka se dobře přenáší
a je velmi pohodlná. Její nohy jsou vyrobeny z masivního borovicového
dřeva a snesou zátěž až do 75 kg.
www.kare-shop.cz
1 299 Kč

Batoh Millican

PlážovÝ tenis STIGA Set Allround

Na výletě nepřehlédnutelní? S tímto žlutým srolovaným
batohem dle nejnovějších trendů budete zaručeně in.
Materiál Bionic® kanvas, z kterého je vyroben, je z 57%
recyklovatelný a až o 30% silnější než běžné bavlněné
plátno. Obsah: 15 l.

Na zahradě, v parku nebo na pláži… „líný tenis“ k létu zkrátka patří.
Pojďme na to stylově a dopřejme si kvalitu švédské firmy Stiga. Pak už
je důležité jen se příliš nedohadovat, kdo hru více kazí, a mít radost
z každého proběhnutí pro neposlušný míček.

www.freshlabels.cz
3 190 Kč

www.zbozi.mobilmania.cz
399 Kč

Pánské in-line brusle FILA Plume

Pánské plavky Emporio Armani

Pochlubte se na Hradečnici i Pardubicko-kunětické cyklostezce novým
modelem! Fila Plume je nejlehčí model bruslí, který značka Fila kdy
vyrobila – hořčíkový rám a odlehčená 84mm kola slibují maximální
zábavu, pohodlí i výkon.

Chcete vypadat luxusně i u bazénu? To chce nové
plavky, ve kterých nenecháte jedno dívčí srdce
chladným. Tento kraťasový model z rychleschnoucího
materiálu má uvnitř velmi jemnou síťku, boční kapsy
a zadní kapsičku na suchý zip.

www.skimen.cz
3 499 Kč

www.vip-pradlo.cz
2 400 Kč
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5 tipů, jak uspět
na Instagramu
v roce 2019
Nepatříte-li mezi protřelé blogery s léty prověřenou komunitou sledujících v zádech, nechodíte na kafíčka s Leošem
Marešem, ani nejste světoznámý lovebrand, může vám Instagram v roce 2019 připadat jako hodně nespravedlivé místo. Minimální dosahy příspěvků, neúnavný pochůzkář v podobě umělé inteligence, krádeže účtů. V hradecké Kreativní
agentuře FiftyFifty naštěstí vědí, jak novodobé prokletí téhle sociální sítě zlomit!
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Dávno pryč jsou doby, kdy jste na Instagramu mohli sdílet rozmazanou momentku z narozeninové oslavy a srdíčka skákala
jako divá. My, kdo jeho začátky uživatelsky
pamatujeme, zamáčkneme nostalgicky
slzu. Z online obrázkové galerie, roztomilého fotozápisníku se stala nekompromisně
komerční platforma se všemi plusy a minusy. Ať se nám to líbí, nebo ne, v roce 2019 je
„instáč“ tvrdě konkurenčním místem, kde
si každého sledujícího musíte zasloužit.
Existuje však pár triků, jak nově nastolený
řád přechytračit!

1. Přinuťte publikum
reagovat!
Začátkem loňského roku změnil Instagram
po vzoru Facebooku algoritmus zobrazování příspěvků. Co to znamená? Že vaše
příspěvky už takřka nikdo nevidí. Dokonce se uvádí, že organický, tedy neplacený
dosah postů se pohybuje okolo mizivých 10
procent. A to je k vzteku. Prioritou v očích
„instáče“ už není chronologie, ale engagement neboli míra zapojení vašeho publika.
Prahnete-li ve frontě nedočkavých postů
předbíhat až na samý vrchol popularity, přinuťte své sledující k aktivitě. Počítá
se vše – od srdíčka přes komentář až po
zhlédnutí videa. Čím víc interakcí váš post
vygeneruje, tím víc se vlichotí přísně hodnotícímu oku instagramového algoritmu
a pod dojmem obecné popularity začne váš
příspěvek nabízet lačnícím uživatelům. Jak
na to? Ptejte se svých fanoušků na názor,
vyzývejte je k sdílení vlastních zážitků, zkušeností a tipů, za milý komentář poděkujte.
Ač se to možná poslední dobou na první
pohled nezdá, Instagram je pořád především sociální síť, kde se budují vztahy.

2. Naučte se milovat
příběhy s velkým P!
Ani jsme nemrkli a instagramové příběhy
neboli Instagram Stories plní naše online
životy už tři roky. Oblíbený formát fotografií
a videí, které po 24 hodinách mizí v propadlišti social media dějin, si užívá periodické
vlny boomu s každou nově přidanou „fičurkou“. Ať to byla možnost obohatit své příběhy o hudbu, animované gify, odpočty či ankety. Za dobu svého fungování si „storiečka“
vydobyla své pevné místo v komunikaci s fanoušky pro svou spontánnost a aktuálnost.
Podle statistik je ve své prezentaci používá
na 300 milionů účtů z celého světa, a to už
je pádný argument naučit se je využívat ve
svůj prospěch. Ostatně sebemenší ignoran-
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ce jim nehrozí ani ze strany samotného algoritmu, který interakci s nimi spojenou rád
zohledňuje. Schválně si všimněte, že uživatelé, na které reagujete (ať už srdíčky nebo
komenty) se vám v příbězích řadí na první
místa. Náhoda?

3. Huš, hashtagu!
Stejně jako při vaření, jen ty správné přísady ve správném množství zajistí kýžený
výsledek. Stejně je tomu i s hashtagy – dnes
už ikonickými mřížkami, které fungují jako
třídírny obsahu na sociálních sítích. Na Instagramu jich můžete v příspěvku použít
maximálně 30, nehraje se ale ani tak o počet, jako o to, jaké použijete. Přestaňte se
spoléhat na příliš obecné jako #food #fun
#family, v dnešní obrovské konkurenci nemáte přílišnou šanci, že si právě vaší fotky
s takovým hashtagem někdo všimne. Vsaďte na tematické hashtagy, které se vážou
k určitému tématu nebo komunitě. Věnujte
čas patřičné rešerši a zjistěte, které jsou
nejpoužívanější u vaší cílové skupiny. Naopak se vyhněte těm zakázaným (seznam
tzv. „zabanovaných“ hashtagů najdete na
bannedhashtags.com). Jen za letošek jich
Instagram vyfiltroval přes 40 tisíc. Po jejich
užití riskujete „odměnu“ shadowbanem –
ten váš profil na určitou dobu zneviditelní
ostatním uživatelům a z nízkého dosahu je
rázem dosah nulový.

4. Carousel jako zbraň
Když před víc jak dvěma lety zprovoznil
Instagram možnost nahrát do jednoho příspěvku až 10 fotek nebo videí (tzv. Instagram Carousel), dostali uživatelé do rukou
mocnou zbraň, jak udržet své fanoušky na
profilu podstatně delší dobu. Pokud tento
formát ještě nepoužíváte, rozhodně byste
měli! Efektivně můžete tímto způsobem
prezentovat například novou kolekci oblečení, recept na jahodový dort krok za krokem nebo proměnu interiéru ve stylu před
a po. Fantazii se meze nekladou!

5. Nejen v jednotě je síla
Rozhoduje také pravidelnost. To ale neznamená, že musíte nutně přidávat příspěvek
každý den. Komunikujte s fanoušky, když
jim máte co říct. Jako se vším v životě, i na
Instagramu platí, že přílišný tlak na pilu
se nevyplácí. Zároveň buďte autentičtí
a až na drobné výjimky pro zpestření vaší
galerie konzistentní. Vyrábíte-li domácí

sirupy z vlastnoručně vypěstovaných surovin a dlouhodobě svou práci a produkty
prezentujete na Instagramu, vaši komunitu
pravděpodobně neohromí vaše další, a určitě neméně zajímavá, záliba v italských
kabelkách. Právě naopak. Držte se tématu,
kvůli kterému za vámi vaši sledující přišli,
případně se zaměřujte na témata příbuzná.
Vytvořte si publikační plán příspěvků a ten
dodržujte. Já vás varovala, je to boj!
Michaela Zumrová

Sociální sítě podle
FiftyFifty
Sociální sítě už dávno nejsou jen nástrojem zábavy. Díky jejich charakteru
coby virtuálního shromáždiště a místa,
kam se uživatelé chodí bavit, si je celkem rychle osedlal reklamní byznys.
Pro řadu firem se sociální sítě staly
jednak vítaným komunikačním kanálem při kontaktu s klienty, ale především účinným nástrojem podpory
prodeje. Toužíte využít sílu sociálních
sítí pro svoje podnikání? Abyste našli
spolehlivého partnera, který vás provede labyrintem pravidel a algoritmů,
skrývajících se za funkčním nastavením
reklamy na sociálních sítích, nemusíte
opustit východní Čechy. „Dlouhodobě
sledujeme rostoucí zájem našich klientů
o komunikaci a propagaci na sociálních
sítích. Vedlo nás to k tomu vytvořit mikrooddělení, které se nyní věnuje pouze
této oblasti marketingu,“ říká Ondřej
Šlambora, jednatel Kreativní agentury
FiftyFifty z Hradce Králové. Podle něj je
dnes již bez diskuze, že Facebook a Instagram jsou jedněmi z klíčových míst,
kde si uživatelé utvářejí své názory
a kde se formuje jejich nákupní chování. A to si uvědomuje stále více firem.
„Dávno pryč jsou časy, kdy byly sociální
sítě doménou velkých značek. Klienti,
pro které sociální sítě spravujeme, jsou
jak velcí hráči ve svých oborech, tak
firmy regionálního nebo i jen místního
významu,“ doplňuje jednatel Kreativní
agentury FiftyFifty Michal Šeba, podle
kterého není rozhodující, o jak velkou
firmu jde, jako spíš o kvalitu a originalitu nabízeného produkty či služby
a nápaditost komunikace. Komunikace
je ostatně na sociálních sítích klíčovým slovem. „Víc než půlku úspěchu na
Facebooku a Instagramu tvoří nikoliv
samotná placená reklama, ale nápaditá a pravidelná komunikace s fanoušky
a kvalitní obsah, který jim značka předkládá,“ shodují se ve FiftyFifty.
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Léto a kino
patří k sobě
Také máte rádi léto a prázdninový režim, i když už dávno nechodíte do školy? Já ano a moc. Rád vzpomínám na časy, kdy
mi prázdniny připadaly nekonečné a kdy jsme chodili do kina pravidelně, třeba každý týden. Vlastně si ten pocit užívám
i teď, prostě léto má magickou sílu a filmová nabídka je vždycky velká.

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě
multikin CineStar

Hned na začátku června (6. června) vletí do
kin další pokračování X-Men: Dark Phoenix. X-Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey, která pochází
z jejich vlastních řad. Během vesmírné záchranné mise Jean téměř zemře, když jejím tělem projde záhadná kosmická síla. Po
návratu domů, zjistí, že ji tato síla udělala
silnější, ale zároveň mnohem nestabilnější.

Tenkrát v Hollywoodu, distributor: Falcon

O týden později (13. června) nás ochrání Muži v černém: Globální hrozba. Muži
a ženy v černém vždycky chránili Zemi
před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém
dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu
agentovi v organizaci Mužů v černém.
V divokém tempu budeme pokračovat
i dále, protože jen týden po MIB (20. června) v kinech najdete pokračování úspěšného animáku Tajný život mazlíčků 2. V prvním díle jsme zjistili, co dělají naši zvířecí
kamarádi, když jsou sami doma. Teď se dozvíme, co se jim honí hlavou, když skončí
v rukou veterináře, nebo když se v jejich
teritoriu objeví vetřelec v podobě dítěte.
Za zmínku stojí možná i na první pohled
nenápadný film Yesterday (27. června), na
který se já moc těším . Film vypráví neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který
vyhraje jackpot v životní loterii. Jak se to stane? Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo
na světě si nepamatuje na legendární skupinu Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula,
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Yesterday, distributor: Universal Pictures

George a Johna si vzpomíná jen on, a to mu
dává příležitost stvořit hromadu nesmrtelných hitů, které mu zajistí bohatství a slávu,
tedy všechno, co si člověk může přát. Skoro
všechno. Ne nadarmo Beatles složili i písničku „All You Need Is Love“. Oscarový režisér filmu Milionář z chatrče Danny Boyle
se spojil s mistrem chytrých a pohodových
komedií Richardem Curtisem (Láska nebeská) a v produkci společnosti Working
Title natočili film, v němž kromě nováčka
Himeshe Patela září Lily James (Mamma
Mia: Here We Go Again!) nebo současný
popový fenomén Ed Sheeran.

X-Men: Dark Phoenix, distributor: Walt Disney
Studios Motion Pictures
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Muži v Černém: Globální hrozba, distributor: Falcon

A protože prostor v Quartieru je omezený,
tak zde uvedu už jen sled dalších letních
pecek, ke kterým je stejně komentář zbytečný. Hned na začátku července SpiderMan: Daleko od domova (4. července). Pro
milovníky Lvího krále vypráví režisér Jon
Favreau tuto animovanou klasiku za pomoci nových filmových technologií a uvádí
známé postavy na stříbrné plátno zcela novým realistických způsobem (18. července).
A když jsme u rodinných a dětských titulů, nesmím zapomenout na Toy Story 4 (8.
srpna) a Angry Birds 2 (29. srpna).

Poslední film, který musím zmínit a na nějž
se také velmi těším, je nejnovější (už devátý) snímek Q. Tarantina Tenkrát v Hollywoodu. Čeká vás hvězdné obsazení a skvělá
hudba, ostatně jako vždy. V hlavních rolích
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen a další. Pusťte si trailer, ať se
více natěšíte.
Hezké léto vám všem přeje CineStar.
Toy Story 4, distributor: Walt Disney Studios
Tomáš Volt

Motion Pictures
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Kampus společnosti Honeywell v CTParku Brno

Společnost CTP
chce v Hradci
Králové nejen
stavět, ale také
se podílet na
jeho rozvoji

Záleží nám na místech, ve kterých stavíme, a na
lidech, pro které stavíme. Dovolte nám, abychom
se představili nejen jako developer, ale hlavně jako
partner Hradce Králové, který přinese dlouhodobý
rozvoj městu i regionu.
Zeleň a sadové úpravy
Aby se v našich areálech lidé cítili dobře, spolupracujeme se zahradními architekty. V CTParku Hradec
Králové vytvoříme zelené plochy a vysazením stromů
vizuálně oddělíme budovy od silnice.
Infrastruktura
Tam, kde stavíme, zároveň zlepšujeme infrastrukturu
a dopravní dostupnost. V CTParku Hradec Králové
vybudujeme nové přístupové cesty do areálu, chodník,
cyklostezku a autobusovou zastávku.
Fáze 1: Dostavba rozestavěných budov.
Předpokládané dokončení přelom 2019/2020.

Podpora společenského života
Aktivně se podílíme na místních kulturních a společenských aktivitách. Finančně podporujeme sportovní
a kulturní akce, dětské dny a další aktivity v regionu.
Podpora zaměstnanosti
Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v České
republice. Aktuálně zaměstnáváme více než 50 000
lidí. V CTParku Hradec Králové vytvoříme 200 až 350
nových pracovních míst a další vzniknou nepřímo ve
fázi výstavby a správy areálu.

Dostavba první etapy, která zahrnuje dokončení dvou rozestavěných budov, je plánovaná na
přelom roku 2019/2020 a to za předpokladu,
že budeme mít k dipozici veškeré souhlasy
a potřebná povolení.
Do těchto budov bychom chtěli umístit firmy
s přidanou hodnotou se zaměřením na lehkou
výrobu, výzkum a vývoj, farmacii apod.
V ideálním případě to budou firmy, které
navážou spolupráci s královéhradeckými univerzitami a školami s technickým zaměřením
a nabídnou dobré profesní uplatnění jejím
absolventům.
Fáze 2: Dokončení celé komerční zóny (4 budovy).
Předpokládané dokončení 2023 až 2025.

Referenční projekty
CTP buduje komerční zóny a kancelářské komplexy, ve kterých
sídlí výrobní a vývojová centra mnoha významných místních i
zahraničních firem. Na rozdíl od většiny developerů CTP zůstává
vlastníkem budov i poté, co jsou dostavěny. To v praxi znamená,
že je v našem zájmu stavět kvalitní budovy, o které se můžeme
dále pečlivě starat a udržovat. Při výstavbě našich budov vždy
dbáme na ekologická pravidla. Naše areály jsou proto nejen
vysoce funkční, ale zároveň šetrné k životnímu prostředí. Naše
areály nepřetržitě spravuje tým zodpovědný za úklid, údržbu,
péči o zeleň a jiné aktivity, které pomáhají udržovat naše parky
příjemnými místy k práci. I díky tomu se naše budovy a areály
pravidelně umisťují na předních příčkách odborných soutěží
a anket v rámci komerční výstavby.

CIJ AWARDS CZECH
REPUBLIC 2018
CTPARK PRAGUE EAST

CIJ AWARDS CZECH
REPUBLIC 2017
CTPARK PRAGUE NORTH

BEST OF REALTY
AWARDS 2017
CTPARK PLANÁ NAD LUŽNICÍ

CTPark Brno leží jen pár kilometrů od centra
města, ale díky našemu citlivému plánování
a architektonickému zpracování přirozeně
zapadá do městské zástavby. Park je plný
zajímavých architektonických detailů, jako
například umělé jezírko nebo množství stromů,
ve kterých hnízdí vzácní ptáci.
Klienti: ABB, Honeywell, Thermo Fisher
Scientific, Acer, Kompan, Dachser, Raben,
Wistron, Fermat, a další
www.ctp.eu

Velkoplošná malba na jedné z budov v CTParku Humpolec, která byla
realizována v rámci umělecké soutěže CTP Art Wall v roce 2017

Spielberk je náš prémiový kancelářský komplex v Brně, ve kterém sídlí úspěšné české
i mezinárodní firmy. Kromě kanceláří nabízí
areál také hotel Marriott, několik restaurací, lékárnu, fitness, kadeřnictví a další služby. Spielberk byl v minulosti oceněn oborovými cenami
a může se pochlubit prestižním mezinárodním
ekologickým certifikátem BREEAM.
Klienti: Miele, SAP, Konica Minolta, Deloitte,
Moneta, Lufthansa, a další
www.spielberk.eu

Ponávka je unikátní koncept městského
business parku, který kombinuje historické
industriální budovy s moderními výrobními
prostory, showroomy a kancelářemi. Abychom
do parku vnesli více života, vybudovali jsme
v jeho srdci ubytování pro studenty a mladé
profesionály, nazvané Domeq.
Klienti: IBM, Hansgrohe, Aeskulab, AG Foods,
Madfinger Games, a další
www.ponavka.eu
www.domeq.cz
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CTP Invest:

Hradec si zaslouží růst
Rozestavěné haly na okraji Hradce Králové se po pěti letech dočkají dokončení. O jejich využití pak rozhodne majitel
- společnost CTP Invest. „Upřednostníme pronájem firmám spojeným s děním ve městě,“ říká regionální ředitel firmy
CTP Invest Zdeněk Apeltauer. Mezitím, co se ještě vyřizuje stavební povolení, se už v jeho hlavě rodí nápady, jak by
mohla společnost CTP napomoci dalšímu rozvoji Hradce Králové. Správné propojení vysokých a středních škol, firem
i kultury veřejných prostranství by podle něj mohlo životu ve městě pomoci.
Jak budete postupovat, jakmile získáte stavební povolení?
Začneme s dostavěním obou hal. Podle dohody o smíru jsme povinni dokončit stavby
do šesti měsíců po vydání stavebního povolení. To pohodlně stihneme i v potřebné
vysoké kvalitě. Některé klíčové materiály,
které na trhu chybí, už máme připravené.
V průběhu povolovacích procesů začneme
budovy nabízet na trhu a připravovat je pro
konkrétní zákazníky. Rádi bychom prostory pronajali firmám, které by byly spojené
s děním ve městě. Ideální by byly například firmy z farmaceutického průmyslu,
zdravotnického prostředí nebo společnosti
s přidanou hodnotou tak, aby tu mohli najít
práci např. absolventi Lékařské nebo Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Hledáme dlouhodobé partnery a takovou garanci
dokáží nejlépe přinést právě firmy spojené
s potenciálem využití velkého regionu, ať už
v kontextu zaměření škol, velké spádové oblasti nebo vybudované infrastruktury.

Jaké další plány máte v této části
Hradce Králové?
Chystáme se spustit povolovací proces
pro vybudování trvalé křižovatky u vjezdu
do areálu. Současný vjezd máme povolený
pouze dočasně – do roku 2025. Je to proto,
aby náš provoz nenarušil výstavbu připravované severní tangenty. Tato dohoda je mezi
námi a ŘSD a pomohla i smíru s městem.
Poté bychom v rámci průmyslové výstavby
v této lokalitě chtěli postavit třetí a čtvrtou budovu. Portfolio CTP je velmi široké
a neplatí, že se vždy jedná o sklady nebo
montovny, jak si možná část obyvatel myslí.
Lidově řečeno, vše má svůj vývoj a to stejné platí u průmyslového nebo komerčního
developmentu. Bohužel často se slovo developer nebo development spojuje právě se
sklady, montovnami, zahraničními dělníky
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pro absolventy. Postrádám tady také kongresové centrum nebo kongresový hotel,
špičkové kanceláře, krásný „office house“,
kterým nalákáte do lokality firmy, startupy,
apod. To jsou i naše ambice, chtěli bychom
se podílet na rozvoji města. Ukázkou toho,
jakým způsobem se může město vyvíjet
v rámci komerčních investic, je např. Brno,
Plzeň, Ostrava.
atd. Ale to je právě ta zásadní chyba. Slovo
development znamená vývoj a vše se v tomto oboru posouvá o stupně výše a směřuje
k novým trendům. Takovým je např. průmysl 4.0, který vychází z digitalizace, automatizace a kybernetiky. S tím jde samozřejmě
ruku v ruce změna na trhu práce v rámci
kvalifikovaných zaměstnanců z jednotlivých
oborů, požadavku znalosti cizích jazyků
apod. Toto vše v celkovém důsledku ovlivňuje naše dění a kvalitu běžného života, jelikož se jedná o spojené nádoby.

Jaký typ budov pod vaší vlajkou nejčastěji vzniká?
CTP se věnuje převážně průmyslovému developmentu. Přes 50% našich budov slouží
k výrobě, další část logistice a zhruba 10%
našich staveb je využita k administrativě, informačním technologiím, maloobchodním
objektům apod. Např. v Brně jsme postavili naši první studentskou kolej. Aktuálně
rekonstruujeme průmyslový areál Vlněny
v centru Brna, kde proběhne kompletní obnova celé lokality, včetně výstavby campusu a nového IQ administrativního komplexu, také zrekonstruujeme Bochnerův palác
a začleníme ho jako původní reprezentativní
budovu do moderní architektury. Jsme flexibilní, budovy přizpůsobujeme konkrétním
zákazníkům a stavíme jim je na míru.

O budovy, které postavíte, se nadále
staráte?
Ano. Držíme si model – postavit a pronajmout. S tím je samozřejmě spojená také
kvalita. Tím, že budujeme jednotlivé stavby
vlastně pro sebe, potřebujeme, aby si budovy udržely jak kvalitativní, tak vizuální
stránku co nejdéle. Proto klademe důraz
na materiály a umístění objektu do okolí.
Nejsme vyznavači plotů a bariér, ale investujeme velké prostředky do zeleně a tím se
snažíme o propojení mezi průmyslovou zónou a jejím okolím. Příroda na rozdíl od lidí
pracuje neustále a má velký vliv na celkový
vzhled našich zón. V loňském roce jsme
proto do zeleně investovali desítky milionů korun a jedna naše loňská stavba, která
později získala ocenění jako Průmyslová
stavba roku, je obklopená zelení za 26 milionů korun. Jen pro zajímavost, v této lo98

kalitě jsme umístili vzrostlé lípy v kontextu
stoletého výročí republiky. Specialitou našeho hlavního zahradníka, vášnivého včelaře, je umísťovat včelstva na střechy budov,
kde se postarají o opylení rostlin a stromů.

Jsou nové budovy stále potřeba, pokud se počet obyvatel dlouhodobě
nezvedá?
Pokud se nestaví, nevznikají nové věci,
společnost se nevyvíjí. Města, i když jsou
velká, pak nemají co nabídnout. Pořád se
vracíme k historii, ale netvoříme věci nové.
Kdyby architekti Kotěra a Gočár nevyužili
zbourání královéhradeckých hradeb a nespustili lavinu další výstavby, město by se
nikdy nerozvinulo. A v té době to musel být
neskutečný počin. Kotěra a Gočár byli vizionáři a po dalších desetiletích se to potvrdilo. Mrzí mě, že v dnešní době v ČR více
nevznikají nové architektonicky zajímavé
stavby, že se neprolíná moderna s historickou architekturou. V poslední době
mě nadchl návrh revitalizace Masarykova
nádraží v Praze od architektů Zaha Hadid
a snad bude tato stavba brzy zahájena. Ale
takové věci měly vznikat v České republice
už dávno a nejen v Praze, ale také v krajských a menších městech. Mrzí mě, že se
nerealizovala výstavba Chobotnice od Jana
Kaplického. To jsou budovy, které v Čechách chybí. Města by mohla být díky nim
mnohem zajímavější.

Jak konkrétně jste se o to zasloužili?
Od počátku fungování společnosti CTP jsme
investovali v rámci ČR desítky miliard korun,
ať už v průmyslové výstavbě nebo ve výstavbě komerčních objektů, jako jsou například
kancelářské komplexy, vývojová centra
apod. Taková třešnička na dortu je stavba
studentské koleje v Brně, u které jsme měli
ze začátku trošku obavy, jestli ji naplníme,
jestli jsme správně spočítali výši nájmu, atd.
Realita je taková, že je máme zcela naplněné,
poptávka je obrovská a chystáme se stavět
další. Úroveň bydlení je tam taková, že studenti tam svůj volný čas rádi tráví, vymýšlíme pro ně i akce, aby to žilo.

Jaké jsou vaše další aktivity ve městech? Podporujete například kulturní
akce, sportovní kluby?
Filozofie firmy je investovat do dětí a mládeže. Dlouhodobě spolupracujeme například s Nadací Terezy Maxové, snažíme se
podporovat dětské domovy, lokálně třeba
Dětské dny, kulturní akce atd. Většinou
naše logo na těchto akcích neuvidíte, ale
taková je filozofie naší firmy. Výjimkou jsou
triatlonové závody, které se pořádají na
Pálavě a Máchově jezeře. V Hradci Králové
bychom tedy chtěli v budoucnu podporovat třeba nějaký sport, sociální programy,
přispívat na kulturu a podobně.
Lucie Chytilová
foto: Jakub Misík a orchiv

Proč je tak důležité, aby byla města
zajímavá?
Líbil se mi komentář architektky Evy Jiřičné, která řekla, že veřejný prostor funguje
jako obývací pokoj. Podle toho, jak ho mám
zařízený, tak se v něm cítím, žiju a chovám se. Pokud je veřejný prostor ve městě
pěkný, tak tam lidé chtějí trávit svůj volný
čas a scházet se. Nechci přece jít z práce
rovnou domů, zabouchnout dveře a zůstat
tam zavřený mezi čtyřmi zdmi. Na to, jak
je město vybavené, navazují služby, ochota
lidí je využívat, ekonomika se hýbe.

Co myslíte, že chybí
v Hradci Králové?

CTP Invest, spol. s.r.o.
•

společnost založena v roce 1998

•

prvním projektem byl
průmyslový park v Humpolci

•

V roce 2014 zahájila CTP
regionální expanzi do Maďarska,
Slovenska a Rumunska.

•

Od roku 2015 je CTP největším
průmyslovým developerem
ve střední a východní Evropě
a patří mezi deset největších
v Evropě.

•

www.ctp.eu

•

www.domeq.cz

konkrétně

Je to univerzitní, krajské město, ale chybí
mi právě ten další článek řetězu – uplatnění

Úsměv,
prosím!

CVAK!

Ta pravá
fotobudka
na vaši akci.
Svatby. Plesy.
Firemní večírky.
Oslavy.
www.cvakmat.cz
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Kde se rodí
podnikatelé
Hradecký startovač, FuckUp Night, Brain&Breakfast – to je jen zlomek akcí ve městě, za kterými stojí hradecké TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TC HK). Ve skutečnosti toho ale dělá mnohem víc. Především pomáhá začínajícím podnikatelům v regionu rozjet vysněné podnikání, věnuje se podnikatelské osvětě ve školách, spojuje profesionály z nejrůznějších oborů, vzdělává v oblasti informačních a digitálních technologií. „Dokážeme hodně pomoct. Tvrdou práci, která jde
s podnikáním ruku v ruce, za vás ale neuděláme,“ říká v rozhovoru pro Quartier ředitel TC HK Ondřej Zezulák.

Ředitel Technologického centra Hradec Králové Ondřej Zezulák.

TC HK funguje v Hradci už 11 let. Sice
jste u jeho začátků osobně nebyl,
přesto – jaké je ohlížet se zpět?
Spíš než ohlížet se snažím dívat dopředu.
Je ale třeba říct, že TC HK dekádu zpátky
a dnes jsou dvě úplně jiné instituce. Jsme
starší, vyzrálejší, víme, co naši klienti potřebují, jak jim efektivněji pomáhat v rozvoji.
Ušli jsme velký kus cesty. Z Hradce se nám
podařilo rozšířit naše aktivity do celého kraje, navázali jsme nové spolupráce, zavedli
nové vzdělávací programy, významně jsme
rozšířili i síť externích specialistů a konzul100

tantů. Procházíme takovou zdravou evolucí,
řekl bych. A spousta výzev nás ještě čeká!
Naším cílem je být pro každého, kdo chce ve
východních Čechách začít podnikat, volba
číslo jedna.

V čem pro ně tkví váš největší benefit, proč by si měli vybrat právě vás?
Je fér říct, že úplně pro všechny tu nejsme.
Pokud jste zkušený podnikatel, máte čtyři
firmy a všechno vám perfektně šlape, tak
tu pátou firmu založíte i bez nás. Pakliže
však někdo zakládá firmu a pochází z pro-

středí, kde rodiče ani prarodiče nepodnikali, a tudíž nemůže dohlédnout a pochopit
všechny souvislosti, v takovém případě přicházíme na scénu my. Jsme jakýmsi mentorem, poradcem. Zájemcům pomáháme
podle potřeby od formování myšlenky přes
nastavení ekonomiky, sestavení podnikatelského záměru, případně jeho oponenturu až po otázky práva, ochrany duševního vlastnictví, marketingu, expanze na
zahraniční trhy, průmyslového designu,
licenčních podmínek a tak podobně. To
si troufám říct, že je asi naší největší přidanou hodnotou – služby na míru. Za víc
jak 10 let fungování jsme nasbírali mnoho
kontaktů z řad odborníků, dodavatelů i potenciálních zákazníků. Není však výjimkou,
že začínající firmy během prvních konzultací u nás zjistí, že jejich nápad či produkt
neobstojí v konkurenci, že zkrátka ještě
nejsou připravené. To je také obrovský benefit, když si lidé takovou skutečnost uvědomí včas a své podnikání odloží, aniž by si
v počáteční euforii stihli napůjčovat peníze
a pak se dostali do problémů.

Ročně konzultujete zhruba 50 podnikatelských záměrů. Kolik z nich nakonec dostane „právo na život“?
Každý rok se setkáme zhruba se dvěma
stovkami nejrůznějších nápadů, projektů
nebo úvah o podnikání. Oněch padesát,
které zmiňujete, to jsou už reálné záměry,
ze kterých opravdu mohou být fungující
firmy. S těmi začínáme pracovat. Do podnikatelského inkubátoru pak žádost podává
zhruba čtvrtina z nich. Není to ale tak, že
ostatní v podnikání neobstojí. V části pří-
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padů pomůžeme jen radou nebo nasměrováním a dále už se firmy vyvíjejí samy.
Podnikatelským inkubátorem se snažíme
podpořit především inovativní řešení, která pro svůj rozvoj potřebují rady oborových
expertů. Dokážeme hodně pomoct, tvrdou
práci, která jde s podnikáním ruku v ruce,
za nikoho ale neuděláme.

S čím se začínající podnikatelé v současnosti nejvíce perou? Je to legislativa, peníze, know-how?
Je to čas. Čas, který jsou ochotni projektu věnovat, potažmo obětovat. Zpravidla
k nám přicházejí studenti, kteří před sebou
mají ještě několik let studia, nebo lidé, kteří
chodí do zaměstnání a začátek podnikání
řeší souběžně se svým studiem nebo prací.
A zde často nastává kolize. Fungující firma
se nedá vytvořit za dvě hodiny denně.

Rukama vám musela projít už spousta podnikatelských příběhů. Na který
nejraději vzpomínáte?
Setkali jsme s desítkami firem a podnikatelů, těžko se mi vybírá. Osobně mám rád
příběh značky TriLAB – mladí lidé, kteří
k nám přišli asi před dvěma a půl lety a pronajali si kancelář o rozloze 14 m2 s tím, že
budou stavět 3D tiskárny. V rámci podnikatelského inkubátoru jsme jim pomáhali
s průmyslovým designem nové tiskárny,
první dva roky existence jsme je podpořili
i sníženým nájmem v našich prostorách
a dnes se již jedná o zdravou a dynamickou firmu. Jejich prostor v našich kancelářích průběžně narostl na stávajících
150 m2, firma vyprodukovala více než 200
tiskáren a daří se jí i v zahraničí. Skvělým
příběhem se ale pyšní třeba i kluci z Pandemic (Michal Široký a Jaromír Štejnar,
pozn. redakce), znát je budete možná jako
autory pohádkové knihy o Medvědu Wrr.
Po nocích navrhovali trička, rozjeli úspěšný e-shop a nyní tvoří knihy i hry pro děti.
U nich si vážím především toho, že ačkoli
je to už pár let, co jsme spolupracovali, tak
jsme pořád v kontaktu a kluci dnes navštěvují naše semináře či konference a pomocí
vlastního příběhu motivují další mladé lidi.
To jsou ale jen dva příklady, vyprávět bychom mohli mnohem déle.

Kromě práce s podnikateli se věnujete také vzdělávání budoucích podnikatelů. Vaše programy fungují na
základních a středních školách i na
univerzitě. Mají mladí lidé v regionu
zájem podnikat?
Každé skupině předáváme trochu jinou
informaci. Pro základní školy vedeme
program Už vím proč, což je mix úplných

Digitální coworking digiLab.

základů podnikání, seznámení s techničtějšími profesemi - vše hodně hravou formou. Pořádáme pro žáky exkurze: chodí
se dívat, jak se staví 3D tiskárny, nebo do
mýdlárny, jak se vyrábí mýdla metodou zastudena. Zprostředkováváme spíše zážitek.
Snažíme se dětem na základce ukázat, že
je možné, aby je jednou živil jejich koníček. Nadchnout je, že pokud budou v tom,
co je baví, skutečně dobří, může se jejich
radost přetavit v něco, co je živí a baví zároveň. Na středních a vysokých školách už
máme programy propracovanější, pracujeme s fiktivními podnikatelskými projekty, jejichž součástí jsou bloky o motivaci,
ekonomii, marketingu, právu atd. Týmy
pracují na zadáních, která vycházejí z reálných situací, přičemž na závěr svoji práci
prezentují externím hodnotitelům, kteří
jim dávají zpětnou vazbu a případná doporučení. Pro mnohé studenty je to poměrně
zajímavá zkušenost, neboť spousta věcí jim
uniká. Mnohým tak trochu boříme zkreslené představy o realitě podnikání.

Jaké zkreslené představy studentů
máte na mysli?
Prakticky všichni studenti si myslí, že to
úplně nejdražší na celém podnikání je produkt nebo službu vytvořit. Typicky se zaměří na to, jak vytvoří třeba webovou aplikaci.
Už ale neřeší, jakým způsobem ji dostanou
k lidem, kdo ji bude upgradovat, kdo se bude
starat o bezpečnost, kolik lidí a za jaké mzdy
se bude na životě firmy podílet. To všechno
jsou náklady, které jsou v čase mnohem vyšší než vytvoření vlastního produktu. Finanční gramotnost nebo vůbec ekonomika bývá
z naší zkušenosti slabým místem většiny
studentských projektů.

Co teď u mladých lidí v regionu nejvíc frčí, s jakými podnikatelskými
nápady přicházejí?
Na středních školách je téma volitelné,

studenti si vybírají, co je jim blízké. Setkali
jsme se takto třeba s nápadem na půjčovnu
koloběžek, vegetariánskou restauraci nebo
doručování jídla dronem. Mnohdy to bývá
opravdová přehlídka kreativity. Vysokoškoláci se celkem logicky už více zaměřují na
obor, který studují. Naše kurzy již probíhají
na všech fakultách UHK a vždy jsou rozplánovány na celý semestr - u jednotlivých
témat tak jdeme mnohem více do hloubky.
Také zde často pracujeme se studenty, kteří již aktivně podnikají a v kurzu své znalosti precizují. Hezkým příkladem z minulého roku jsou třeba studenti Filozofické
fakulty Univerzity Hradec Králové, kteří se
po absolvování kurzu rozhodli pro založení
eseróčka na archeologický výzkum a práce.
Prošli podnikatelským inkubátorem a dnes
jim firma skvěle funguje.

Nedávno jste ve svých prostorách na
hradeckém letišti otevřeli digiLAB.
O co jde?
Stručně řečeno se jedná o digitální coworking. V naší laboratoři nabízíme pestrou
škálu digitálních technologií, díky kterým
si může firma, živnostník nebo i zájemce
z řad veřejnosti zpracovat jakýkoli výstup,
ať už půjde o obrázek, video nebo animaci, může využít 3D scanner, pomocí konstrukčního softwaru vytvářet nebo upravovat modely, využít 3D tiskárnu nebo své
výtvory přesunout do virtuální reality...
digiLAB je zároveň naší cestou k již existujícím podnikům, kterým začínáme radit s digitální transformací a nasazováním
nových technologií do výroby i firemních
procesů. V zásadě se jedná o podpůrné aktivity v Průmyslu 4.0, které jsou podstatou
sítě Digital Innovation Hub, do níž jsme se
v květnu úspěšně zapojili. A tím začínáme
psát i novou kapitolu našeho příběhu.
Michaela Zumrová
foto: Jakub Misík
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Prémiové nakupování
za outletové ceny
Máte rádi módní značky, styl a kvalitu? Chcete mít opravdu z čeho vybírat, zároveň ale toužíte po klidném a příjemném
prostředí? Všechny přednosti nakupování na jednom místě nabízí Premium Outlet Prague Airport. Přes 70 obchodů,
200 prémiových značek a celoroční slevy od 30 do 70 procent. Co víc si přát?

Prémiové nakupování za outletové ceny –
to je POP Airport. Nechte se mile překvapit
nejkrásnějším nákupním centrem u nás.
Najdete tu kultovní značku Karl Lagerfeld,
americkou klasiku Gant či módu inspirovanou Divokým západem v podobě značky
Mustang. Prada, Versace, Fendi asi netřeba
představovat.
A to není zdaleka vše! POP Airport je
v mnohém originální a jedinečný, a proto
se vyplatí zamířit právě sem a nikam jinam.
Značky jako Corso Roma, Hexis, Bogner,
The Hat, Elena Salvo, Jitka Klett v žádném
jiném českém outletu nenajdete.
A navíc: některé obchody mají speciální
outletové kolekce, u nichž opět platí, že
je najdete pouze a jenom v POP Airport.
Zajděte do Nike pro kolekci Jordan či si
prohlédněte dětskou kolekci Guess a přesvědčte se sami.

Nejen oblečení
POP Aiport – to ale není pouze oblečení. Najdete tu mnohem víc. Sháníte boty? Žádný
problém! Je libo značku Salamander, Ecco či
Geox? Anebo toužíte po kvalitní italské obuvi? Jak si račte přát – navštivte obchod Corso
Roma - první prodejnu této luxusní italské
značky otevřenou mimo Itálii najdete právě
v POP Airport. Jedinečná možnost, jak nakoupit a nemuset přitom kdovíjak cestovat.

rábí. Přijďte prozkoumat originální hračky
Hamleys, ale i další vyhledávané značky od
nás i ze zahraničí.
A ještě jednu přednost POP Airport má.
Čeká vás nakupování v prostorách staré
Prahy, do níž jsou prostory outletu stylizované. Jste zvědaví na nejkrásnější nákupní
centrum v České republice? Premium Outlet Prague Airport je vítězem v soutěži Best
of Realty 2018, v kategorii nákupních center.

S výhledem na letadla
POP Airport se nachází pouhých 5 minut
od Letiště Václava Havla. Odkudkoliv jedete, stačí sledovat navigaci směrem na letiště, po sjezdu na exit Letiště pak pokračujte
směrem na nákupní zónu. K dispozici je
2 400 krytých parkovacích míst zdarma.
Dorazit můžete nalehko, klidně ale
i s kufrem. Mezi standardní služby nákupního centra patří úschovna zavazadel
i šatna. Pokud budou vaše ratolesti unavené, k dispozici je půjčovna kočárků. Pokud

se zapomenete a z hodinového nákupu se
stane celodenní náplň, během níž se vám
vybije telefon, stačí si zapůjčit powerbanku a můžete v nákupech pokračovat. Pokud
vám dojdou peníze, bankomaty i směnárna
jsou samozřejmostí.
Když si budete chtít odpočinout, tak ideálně u šálku kávy. Na výběr máte ze tří kaváren – americký oblíbený řetězec Starbucks,
řeckou kavárnu Flocafe s pětatřiceti druhy
káv či můžete zajít do útulného Coffee
Fellows. Na jídlo pak skočte do české Krušovické Šalandy či do italské La Pasteria.
Blízkost Letiště Václava Havla láká také
k tomu zkrátit si tu čas při čekání na svůj
let nebo při čekání na někoho, kdo se vrací
z cest. Přesně pro tyto případy jsou v POP
Airport k dispozici aktualizované informace
o odletech a příletech letadel. Ty můžete
ostatně sledovat naživo z vyhlídkové terasy.
Tak šťastnou cestu do Premium Outlet
Prague Airport!
(red)

Nebo potřebujete nejen obnovit šatník, ale
také vybavit domácnost? Značky Krups,
Tefal či Rowenta jsou tu také. A potěšit
dokážeme i naše nejmenší zákazníky. Legendární britské hračkářství, které vzniklo
v roce 1760, hračky nejen prodává, ale i vy103
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arrows advisory group:

Z generace na generaci...
Vybudování rodinné firmy obnáší mnoho starostí, sil a investic. S léty přibývají zkušenosti, rodí se obchodní vztahy,
buduje se značka a získává důvěra zákazníků. Jednou ale přijde moment, kdy si zakladatel firmy bude chtít odpočinout.
Pak začne řešit otázku svého nástupnictví. Ať už se rozhodne předat podnikání svým dětem, nebo firmu prodat, pouští
se do dalšího náročného úkolu. Jak ho zvládnout radí advokát JUDr. Pavel Staněk, zakládající partner advokátní
kanceláře ARROWS, člena poradenské skupiny ARROWS advisory group.

Je otázka nástupnictví v rodinných
firmách častým tématem v advokátní
kanceláři?
Mezigenerační výměnu ve vedení rodinných firem řešíme s našimi klienty poměrně často. Proces předávání vedení společnosti není jednoduchou záležitostí, proto
je zapotřebí ho plánovat dostatečně předem a všechny otázky související s předáním podnikání důkladně promyslet. Někteří majitelé pociťují svou nepostradatelnost
ve firmě a jejich odchod je citlivé téma,
proto často řešení jejího předání dalším
nástupcům úmyslně upozaďují, podceňují,
nebo řeší na poslední chvíli. To se jim ale
nemusí vyplatit.
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Kdy je tedy vhodné začít řešit předání rodinné firmy další generaci?
Ze zkušeností víme, že plán nástupnictví je
dobré tvořit a rozvíjet několik let předem,
a to zejména v situaci, kdy majitelé rodinný
podnik předávají svému potomkovi. Obecně není vhodné vytvářet tento plán pod
časovým tlakem, bez jakéhokoli daňově
-právního poradenství, a mnohdy zejména
pod vlivem nepříznivých osobních či zdravotních komplikací. Takové okolnosti předávání rodinného byznysu rozhodně nezvyšují firmám „šanci na přežití“ a mnohdy
majitele nutí k unáhleným krokům, které se
jim nemusí vyplatit nejen ekonomicky, ale
mohou rovněž nabourat rodinné vztahy.

Co je podle vás při plánování generační výměny v rodinné společnosti
nejdůležitější?
Klíčové je stanovit si, komu má být vedení společnosti předáno. Od toho se potom
odvíjí nastavení plánu předání, jeho načasování a model dalšího směřování firmy.

Komu je podle vás vhodné vedení rodinné firmy přenechat?
V ideálním případě pověří majitel firmy
svého potomka. To je ale obvykle časově
náročnější varianta. K tomu, aby se potomek stal spolehlivým nástupcem, je třeba
zasvětit ho do chodu společnosti, seznámit ho s celkovým fungováním podnikání
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a rovněž začít postupně budovat vztahy
nástupce dovnitř i vně společnosti. Uvnitř
společnosti je zapotřebí vybudovat nástupci tak silnou pozici, aby byl ze strany
zaměstnanců a rovněž managementu společnosti respektován stejně jako jeho předchůdce. Co se týká vnějších vztahů, zde je
nutné se zaměřit na návaznost dobrých
obchodních vztahů s obchodními partnery. Všechny tyto činnosti vyžadují měsíce
i roky příprav a trpělivosti.

A pokud není možné předat vedení
společnosti rodinnému příslušníkovi?
Často se stává, že klienti nemají v rodině
vhodného nástupce, a proto jsou nuceni
hledat v řadách managementu své společnosti, případně se uchýlit k prodeji firmy - například konkurenčním podnikatelům. Obě varianty s sebou přinášejí řadu
výhod a nevýhod, nicméně z právního
hlediska je příprava předání společnosti
značně odlišná.

Co v takové situaci radíte?
Pokud nemůže být vedením firmy pověřen nikdo z rodiny, je tu možnost majetek společnosti ponechat v rodinném
vlastnictví a vedením společnosti bude
pověřen profesionální manažer. Potom
je důležité nastavit kompetence klíčového managementu společnosti a také
to, do jaké míry se bude na fungování
společnosti podílet rodina. Záleží samozřejmě na struktuře firmy, nicméně rodinní příslušníci mohou dohlížet na chod
podniku z postu členů kontrolních orgánů tak, aby měli pod dozorem zachování tradičních hodnot firmy, vizí a jejího
dobrého jména.

Co byste dále majitelům rodinných
podniků při generační výměně doporučil?
Podle mého názoru je zcela zásadní mít
jasno v tom, kdo má hlavní slovo a kdo
může o čem rozhodovat. To vyžaduje upravit vztahy jednotlivých společníků mezi sebou, např. prostřednictvím smlouvy mezi
společníky, nebo ustavit rodinnou radu
pro řešení zásadních a krizových otázek.
Tím je možné předejít vyhrocení rodinných vztahů při řešení konfliktních otázek
týkajících se vedení společnosti. Někdy je
s tím spojená reorganizace struktury společnosti, uzpůsobení společenské smlouvy,
volba nových členů orgánů, změna interních předpisů apod. Všechny tyto kroky je
zapotřebí zhodnotit komplexně a nastavit
vhodné fungování, které bude sloužit pro
příští generaci nebo generace vedení společnosti.
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Jakou roli hrají externí poradci při
řešení nástupnictví a dalšího fungování rodinné společnosti?
Mám za to, že poměrně důležitou. Naši
právní a daňoví specialisté na korporátní
poradenství a poradenství v oblasti řízení
rodinných podniků nabízejí klientům služby se zaměřením na vhodné daňově právní nastavení struktury. To pak napomáhá
efektivnímu chodu společnosti a současně
i lepší správě rodinného majetku. Je ale
nutné vhodně oddělit majetek firmy od
majetku rodiny.
Mnohokrát jsme si v praxi ověřili, že i ve
fungující a dobře zaběhlé společnosti lze
najít mezery v jejím řízení, ale že také zavedené „pořádky“ lze uzpůsobit aktuálním
pravidlům a trendům v daňově právním
odvětví. V problematice řízení rodinných
firem své uplatnění najdou i experti na rodinné a dědické právo, neboť s předáním
společnosti budoucím generacím je často
spojena také otázka dědění, vypořádání
majetku mezi manželi, darování v rámci
rodiny apod.

A co v případě prodeje firmy mimo
rodinu?
V takovém případě následuje za pomoci
našich specialistů v oblasti M&A transakcí
a daňových poradců několik nezbytných
kroků vedoucích k samotnému prodeji rodinné firmy. I tento způsob převodu
společnosti vyžaduje přípravu a určitou
časovou náročnost - standardně proces
prodeje společnosti zabere řádově několik
měsíců.

Jak by měl majitel v tomto případě
nejlépe postupovat?
V prvním kroku je zapotřebí určit hodnotu společnosti a od ní odvíjet kupní cenu,
za kterou bude nabízena zájemcům. Pro
určení hodnoty firmy se užívají postupy
a vzorce, se kterými vždy ochotně poradí
náš specialista nebo účetní poradce. Nejprve klientům standardně zpracujeme informační memorandum o celkovém stavu
společnosti, se kterým pak přicházejí za
budoucím zájemcem. Poté nastává předsmluvní fáze vyjednávání se zájemci, v rámci
které připravujeme tzv. „letter of Intent“ či
„Term Sheet“, ve němž je rámcově shrnuta celá transakce a určeny jednotlivé podmínky odkupu společnosti. Poté probíhá
tzv. „due diligince“ neboli právní prověrka,
během které se standardně prověřuje oblast právní, daňová i účetní dané firmy. Dle
výsledku této prověrky vyjednáváme se zájemcem finální výši kupní ceny.
V poslední fázi transakce zpracováváme
dokumentaci, v níž je zásadní část prohlá-

šení a záruk smluvních stran. Tato ustanovení mají podstatný vliv na pozdější
odpovědnost prodávajícího za jakékoliv
následné problémy ve společnosti, nebo
naopak možnosti kupujícího se čehokoliv
na prodávajícím domoci.

Co se děje bezprostředně po prodeji
firmy?
Po proběhlé transakci naše úloha poradců
většinou nekončí, neboť s klienty obvykle
řešíme předávání jejich know-how společnosti, případně formu spolupráce mezi původním a novým majitelem. Někteří podnikatelé chtějí i po prodeji své společnosti
zůstat v managementu a ponechají si ve
společnosti určitý podíl. V takovém případě připravujeme dokumenty řešící pravidla
chování akcionářů či společníků ve společnosti a jejich práva.

Je možné zajistit, aby se o běh firmy
starala osoba stojící mimo rodinu
a rodině se dostávaly pouze podíly na
zisku společnosti?
Ano, takový model je možné nastavit pomocí svěřenského fondu. Zakladatel vyčlení majetek, který k určitému účelu svěří správci, a ten se zaváže tento majetek
držet a spravovat. Majetek ve svěřenském
fondu však není ani vlastnictvím správce,
ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského
fondu plněno. Zakladatel má právo jmenovat tzv. obmyšleného a určit mu plnění
ze svěřenského fondu – typicky rodinného
příslušníka. Obmyšlenému pak lze přiznat
právo na plody nebo užitky ze svěřenského
fondu nebo právo na majetek ze svěřenského fondu, případně na podíly na nich.
Tento institut volí často právě klienti, kteří
nemají v rodině vhodného nástupce, avšak
chtějí zajistit, aby se dalším rodinným
příslušníkům dostávalo určitých benefitů z fungování společnosti. Stejně tak lze
vytvořením fondu překlenout období, kdy
případní nástupci v rodině ještě nemají
potřebný věk, nebo zkušenosti na obsazení
místa ve firmě.

Ze své praxe znáte mnoho případů
mezigenerační „výměny stráží“. Dokáží se obvykle zakladatelé firem od
svého byznysu skutečně odpoutat?
To je opravdu velmi individuální záležitost.
Pokud se to ale zakladateli podaří a vše
správně nastaví, bude moci konečně zaslouženě užívat plody své mnohdy celoživotní práce.
Lucie Chytilová
foto: Jakub Misík
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Vlasy sluncem
políbené
Celý rok se těšíte na léto a ono je konečně tady! Plavky už vám takřka přirostly na tělo, drink k ruce, ale co vlasy?
Jak o ně v letních měsících správně pečovat, abyste nevítaly podzim s koštětem na hlavě, prozradil Quartieru rodák
z Chrudimi, profesionální kadeřník s praxí v New Yorku a dlouholetý školitel jedné ze světových značek péče o vlasy
Roman Šnajdrvint.

Kdo by toužebně neočekával léto –
jedině snad naše vlasy. Sluníčko je
vysušuje, třepí, připočteme-li navíc
jejich časté mytí ve slané a chlorované vodě, zaděláváme si na podzim na
pořádně zničenou hřívu. Jak v tomto
období vlasy co nejlépe chránit, existují nějaké osvědčené fígle, rady, tipy?
Kéž by to bylo jen o slunci, které vlas vysušuje. Velké škody dokáže napáchat už jen
pár dní strávených ve vlhčím prostředí. Vlas
je víceméně pořád pootevřený, a umožňuje
tak ostatním nežádoucím vlivům snáz do
něj proniknout. To má za následek různé
neplechy jako rychlé vymývání barvy, sušší vlasy, zesvětlení,… Abychom tomu předešli, je zapotřebí vlas „obalit“, aby do něj
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nemohly tyto vnější vlivy vstupovat. Jednoduše řečeno, používejte sluneční řady na
vlasy, má to smysl. V takových produktech
bývají zastoupeny pro vlasy všechny důležité ochranné faktory, jak proti vysušování,
tak i UV filtry.

Jak je to v létě s fény, kulmami, žehličkami? Někdo radí vůbec je v tomto ročním období nepoužívat, řada
žen si však bez jejich pomoci neumí
vlastní odraz v zrcadle představit. Co
radíte vy?
Používejte, jak je libo. Neumím si představit, že bych klientce řekl: ,,Tak, paní
Vomáčková, máme tu červen, takže stop:
žádný fén, žádná kulma. Odteď jen nechat

volně uschnout. Sice budete do září vypadat jako koště, ale na zimu do čepice pak
budete mít vlasy krásný!“ To by mě poslala k šípku. (smích) Doporučuji spíše použít
produkt, který chrání před teplem, a zabraňuje tak nadměrnému vysušování vlasů.
Existují takové, které obsahují xylózu, a ta
se po aplikaci a působení tepla (ať už fénu,
kulmy nebo žehličky) rozlije po vlase jako
karamel a chrání ho před poškozením.

Co taková změna barvy před dovolenou? Není se čeho bát, nebo spíš doporučujete s podobně dramatickými
zásahy počkat až na podzim?
Otázkou je, o jakou změnu půjde. Extrémní
zesvětlení je pro vlasy vždy velkým zása-
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hem, ať k němu dojde v srpnu nebo v únoru. Vždy záleží na tom, jak bude k vlasům
přistupovat kadeřník. Může je zesvětlit
rychle a drasticky, což se samozřejmě promítne i na výsledku, ale při šetrném ošetření budou v pořádku. Dnes už máme takové
technologie, u kterých není potřeba řešit,
jaké je zrovna roční období. Je 21. století,
heřmánek už se nepoužívá.

Kdyby však přece jen potřebovaly naše vlasy po dovolené „opravit“,
máte nějaký tip, jak poznat dobrého kadeřníka, kterému svou korunu
krásy svěřit?
Reference. V dnešní době internetu, Instagramu a jiných sociálních sítí bych postupoval stejně jako při výběru dobrého
zubaře nebo restaurace. Nejdříve bych si
kadeřníka pořádně ,,prolustroval“ a teprve potom se k němu vydal. Začal bych
asi s klasickou foukanou, protože tam
není co zkazit, ale kdyby náhodou přece jen - doma vlasy jednoduše umyjete.
Dalším „testovacím“ krokem je zastřihnutí konečků, teprve pak bych šel do velké změny. Radím tak, protože vím, jak je
těžké svěřit se do rukou člověka, kterého
neznáte, a nevíte, jak pracuje. V nepo-
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slední řadě také moc dobře vím, jak jsou
vlasy pro ženy důležité. Proto se nebojte
mluvit a říct si, co se vám nelíbí. Nejste-li
spokojené, mluvte. Stává se to i mně a víte
co? Jsem za to rád. Raději uslyším: ,,To je
na mě moc světlé,“ než mlčení a následný
útěk k jinému kadeřníkovi.

Když už jsme u vašich zkušeností,
jako kadeřník jste pracoval jak v Praze, tak i v New Yorku, můžete tedy
porovnat. Liší se nějak preference, co
se vlasů a stylingu týče, Američanek
a Češek?
Upřímně jsem během svého pobytu v Americe očekával, že má práce bude náročnější
a přání klientek komplikovanější. Samozřejmě je rozdíl mezi Amerikou a New Yorkem,
kde žije spousta různých národností. Američanky jsou spokojené s klasickým melírem, co nejsvětlejším a nejstudenějším. To
pro mě bylo těžké, protože mám rád ženskost, přirozenost, francouzský glamour,
a to je úplně o něčem jiném. Ovšem vymluvit si to moc nenechají. U jiných národností a etnik je to především o tom naučit se
pracovat s jiným typem vlasů, a to musím
říct, že je opravdu zážitek. Byl jsem zvyklý
pracovat s evropským vlasem, takže vyfou-

Práci Romana Šnajdrvinta můžete sledovat
na Instagramu @romansnajdrvint

kat například Indku byla výzva! Ještě teď
mě bolí ruce a mívám noční můry. (smích)
Ne, vážně, pro kadeřníka skvělá zkušenost.
Oproti tomu v Praze ženy už naštěstí došly
k tomu, že přirozenost, například prosvětlené délky jako od sluníčka, je právě to, co
podtrhává jejich krásu. Budu moc rád, když
to naučím i Hradečačky. Z tohoto regionu
pocházím, jsem na to patřičně hrdý a věřím, že i tady to dáme!
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora a archiv

inzerce
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Svatby, jak je umí jen
La Vital
Schválně, kolik jste letos dostali pozvánek na svatbu? Nebo sami jednu chystáte? Ať tak či tak, veselky ve velkém stylu
už pár let zažívají svůj boom. Kromě magického slůvka „ano“ a dobrého jídla a pití nesmí chybět ani perfektní výzdoba!
O tu se už přes deset let stará nevěstám z celé republiky královéhradecké Květinové studio La Vital Lucie Vitíkové.
Jejich květiny a dekorace zdobily velký den také známým tvářím českého showbyznysu - modelce a moderátorce
Monice Leové nebo České Miss Ivetě Vítové Lutovské. Letos do toho například v květinovém aranžmá La Vital praští
i reportérka TopStar magazínu Andrea Košťálová.

Květiny a dekorace z dílny La Vital učarovaly i modelce a moderátorce Monice Leové.
Krášlily její loňskou svatbu ve východních Čechách.

Důraz na detail v podání La Vital.
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Víc než pouhá kytka
v květináči
Rodinná společnost New Visit s.r.o. z Hradce Králové radí, jak oživit interiér zelenou stěnou či designovou nádobou
s tropickou rostlinou.

bratři Jiránkovi
New Visit s.r.o.

Jak se odlišit od konkurence? Tuto otázku
si pokládá snad každý, kdo něco prodává.
Obchod dnes nemůže konkurovat úrovní
zboží, rozdíl v kvalitě výrobků se stírá, čím
dál víc tak rozhodují emoce, zážitek, služby
a spotřebitelské pohodlí. Rodinná společnost New Visit s.r.o. z Hradce Králové radí,
jak vylepšit interiér vašeho obchodu, kanceláří, showroomu.

ZELENÉ STĚNY NEXTGEN
Pohled na zelenou plochu uklidňuje, to je
známý fakt. Zejména pohled na zelenou
hradbu stromů, na zahradu, na lesy v dáli je
velmi příjemný a prospěšný našemu zdraví
a duševní pohodě. Zkrátka wellness pro naši
duši. Jednou z možností, jak si přenést co
nejvíce zelené z přírody do našich kanceláří,
recepcí, zasedacích místností či obchodů, je
zelená stěna. Život ve městech, kancelářích
či obchodech nás zkrátka donutil vytvářet
zelené plochy vertikálně.

Pomocí zelené stěny lze vytvářet různé obrazce v odstínech zelené i kvetoucí stěny
plné barev. „Výhodou zelených stěn NextGen
je možnost velmi snadno proveditelné změny
designu podle požadavku zákazníka či nálady. Zelené stěny můžeme instalovat i v obchodních jednotkách s nedostatkem denního
světla. Umělé světlo, jímž jsou stěny osvětlovány, totiž vytváří zajímavé světelné efekty, které se logicky stávají součástí světelné
scény obchodu,“ přibližuje obchodní ředitel
společnosti New Visit Mirek Jiránek a dodává, že systém zelených stěn NextGen je
vhodný jak pro rostliny pěstované v zemině,
tak i pro hydroponicky pěstované květiny.

ROSTOU Z VODY HYDROPONIE
„Hydroponicky pěstované rostliny se pěstují pouze v živném roztoku obsahujícím vodu
a výživu. Díky tomu je vyloučena přítomnost
alergenů, zejména plísně, které se mohou
vyskytovat v běžném substrátu. Vzhledem
k těmto aspektům, jsou vhodné i pro použití
v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. Hydroponie zkrátka pomáhají vytvářet zdravé klima kolem vás,“ doplňuje Mirek
Jiránek.

vznikne totiž vztah jako základní předpoklad
přijetí dobrého designu,“ říká ředitel společnosti New Visit a krajinářský architekt Tomáš Jiránek a jedním dechem dodává: „Dobrý projekt musí respektovat přání zákazníka,
být citlivý k místu instalace a korespondovat
s designem okolí. Rostlina s nádobou je součástí prostoru, je to nábytek, duše interiéru
a může pomoci vyzvednout jednotnou firemní identitu,“ dodává.

ROSTLINA JE JAKO DÁMA
Pokud vás zelené stěny nenadchly, New Visit
nabízí i květiny v nejrozličnějších designových nádobách. Rostliny jsou živý materiál,
a proto je základní podmínkou dobrých návrhů znalost jejich fyziologických vlastností.
„Nemělo by to být o tom, že v interiéru zeje
díra, tak ji vyplníme fíkusem. Rostlina je jako
dáma. Může mít jemnou, výraznou, decentní,
těžkou, lehkou, barevnou, šedou, avšak vždy
důstojnou či dokonce noblesní sukni. Tou je
nádoba, ve které rostlina roste. Rutina a přístup ve smyslu ‚to stačí‘ se vždy vymstí. Ne-

(red)

New Visit s.r.o.
New Visit Concept dodává na trh
systém zelených stěn s názvem
NextGen Living Wall, designové
nádoby a květináče od mnoha
výrobců. Nová generace zelených
stěn je nabízena v rámci divize
Tropical Touch, která je součástí
společnosti New Visit, a věnuje se
interiérovému designu.

111

Podzim jako
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Husa, víno
& koláče
Průvodce svatomartinským
posvícením

Sbohem,
rýmo!
Spolehlivé tipy
proti nemocem

Podzimní
splín?
Ohřejte se ještě u moře!

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

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína
Rybova 1904/23, Hradec Králové
www.vinotekaumazlika.cz

OlfinCar s.r.o.
autorizovaný prodej značek vozů Volkswagen
a ŠKODA
Na Rybárně 1670, Hradec Králové
www.olfincar.cz

ARROWS advisory group
komplexní právní služby
Klicperova 1266/1, Hradec Králové
www.arws.cz
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Studio La Vital
květinové studio

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

K-Triumf Resort
hotel, restaurace, wellness

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

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

Hustířanská 209, Velichovky
www.k-triumf.cz

Obuv Dapi
dámská a pánská obuv, kabelky a doplňky

New Visit
architektonické studio

Malé náměstí 129, Hradec Králové
www.dapi.cz

Vrchlického 834/24, Hradec Králové
www.newvisit.cz

TopStyl boutique
dámský a pánský boutique
Masarykovo náměstí (naproti kašně),
Hradec Králové, www.topstyl.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
náměstí • Café Local - Švehlova 307 • Dapi - Malé náměstí 129/1 • Estela estetické laserové centum - E. Beneše 1549 (budova Polikliniky III) •
f.privée - Brněnská 375/2 • FiftyFifty kreativní agentura - Lesní 2080/6a • Fit4Fun Flošna - Malšovická 779/2 • FitStyle - Šafaříkova 666 • Fly Zone
Park OC Atrium, Dukelská tř. 1713/7 • Galerie Café - Úzká 138/13 • Galerie moderního umění - Velké nám. 139 • Hodiny Dědič - Švehlova 307/3 •
Kadeřnický salon Perfekt - Víta Nejedlého 1100 • Kadeřnictví Jeaniss - Jana Pospíšilová - Balbínova 1261 • Kadeřnictví Viktor Borčický - Tomkova
620/20 • Kavárna Cross Café - Gočárova tř. 20, Hradecká 1250/2, Dukelská tř. 1713/7 (OC Atrium) • Knihovna města Hradce Králové - Wonkova
1262/1a • Kosmetický salon Cosmeo - K. H. Máchy 749 • Miele Center Vlášek - Mrštíkova 2140/11 • Muzeum východních Čech – kavárna - Eliščino
nábřeží 465 • Oční klinika Visus - E.Beneše 1549 (budova Polikliniky III) • Oční optika Styl - Švehlova 366/9 • 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 • Technologické centrum - Piletická 486/19 - Letiště • 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: AMSalon - Smilova 308 • 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 • Pekárna Optimista - Automatické mlýny, • Perník Janoš - Věry
Junkové 306 • Boutique Paradis Fashion - Sladkovského 767 • Prosekárna - Třída Míru 420 • ProSpánek - S. K. Neumanna 2869 • Východočeské
muzeum v Pardubicích - Zámek č.p. 2
na dalších místech ve Východních Čechách: Infocentrum Revitalizace Kuks - Kuks 72 • Restaurace Baroque - Kuks 57 • Baroque
ve dvoře - T. G. Masaryka 80, Dvůr Králové nad Labem • Baroque dvoreček - Revoluční 79, Dvůr Králové nad Labem • Baroque u tří růží - Růžová 2,
Broumov • Oční klinika Visus - Manželů Burdychových 325, Červený Kostelec; Pulická 99, Dobruška; Pod Branou 331, Kostelec nad Orlicí; Němcové
738, Náchod; Dobrušská 356, Opočno; 17. listopadu 291, Police nad Metují; Bratří Čapků 773, Úpice • Café 59 ® - Tyršovo nám. 299, Choceň

O utlet
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

