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Milé a milí, promrzlí či zahřívající se,

když jsme v redakci začali pracovat na tomhle vánočně-novoročním, prostě zimním Quartieru, bylo září. Venku
ještě vládlo léto, sluníčko bylo při síle a svítilo hned od rána, ale my už začali žít Vánocemi. Daleko byly podzimní
plískanice a škrábání zamrzlých skel.
Ale nedalo se nic dělat, museli jsme se dát do práce. A tak jsme začali porcovat kapra, vzpomínat na nejlepší
vánoční filmy, sepisovat tradice zimního období, objevovat neznámá fakta o Vánocích, vybírat tipy na dárky…
prostě jsme se naplno naladili do vánočna. A protože zima nejsou jen Vánoce a s novým Quartierem musíte
vystačit až konce února, nezapomněli jsme ani na další zimní radovánky. Tak například pro vás máme skvělý
plán pro výlet na hory, který si užijete, i když nelyžujete. Pokud chcete vyrazit dál než do Krkonoš nebo do Alp,
pozveme vás za magickou atmosférou karnevalu do italských Benátek. K tomu v Quartieru samozřejmě najdete
spoustu dalšího zajímavého čtení o tématech, osobnostech a místech, která za to stojí.
Přejeme Vám, aby Vaše letošní Vánoce byly klidné i veselé, tradiční i neobyčejné, ale hlavně šťastné a pohodové
a aby Vás v novém roce 2020 provázelo jen to dobré. My se o to budeme snažit, seč nám našich 4x 112 stran
ročně bude stačit!

Vaše
Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky magazínu

Michaela Zumrová
šéfredaktorka
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Všechno nejlepší,
Q!
Říkali jsme si, že alespoň jednou za rok vyjedeme za hranice našeho „mateřského“
Hradce Králové a přivítáme nové vydání
Quartieru pro změnu zase na jiném místě
ve východních Čechách. Tentokrát padla
volba na podzimní – narozeninové – číslo.
A že to byla volba skvělá, můžeme s jistotou potvrdit! Už třetí narozeniny našeho
magazínu a zároveň jeho v pořadí 13. číslo jsme oslavili v nádherných prostorách
K-Triumf resortu ve Velichovkách. Nechyběly tváře podzimního vydání architektka
Helena Dařbujánová s dcerou Žofií, vynikající jídlo, dort ani privátní prohlídka resortu s jeho ředitelkou Kamilou Řípovou.
(red)
foto: Jakub Misík
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Zveme Vás do klubu…

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

v období

1. 6. 2018

19

- 31. 5. 20

Chcete být součástí? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz
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ELIŠKA BUČKOVÁ A JAN KOLOWRAT:

Já, Jaguár
Jako symbol moci a síly uctívali divoké jaguáry už staří Aztékové. Dnes nejsou obdivováni o nic méně, ačkoli jsou
ještě divočejší, prohánějí se po silnicích a místo tlap mají kola. „Jaguár se jako neohrožená šelma, která si nenechá nic
líbit, ukrývá v každém z nás,“ říkají ambasadoři značky Jaguar, někdejší Česká Miss Eliška Bučková a současná hlava
starobylého rodu Kolowrat-Krakowských hrabě Jan Kolowrat.

Oba jako ambasadoři Jaguaru řídíte
vozy této značky. Jak jste spokojeni?
JK: Může být s Jaguarem někdo nespokojen? Je to prestižní záležitost a jako milovníka této značky mě jejich oslovení velmi
potěšilo. Už můj strýček měl ve válečných
dobách Jaguara, možná je láska k těmto
vozům součástí rodinného dědictví. Navíc
jeden z mých předků – Saša Kolowrat - byl
dokonce automobilový závodník!
EB: U nás rodinná tradice Jaguaru není, dědeček měl krávu a koně. (smích)
JK: U koní a kočárů zase skončíme, pokud
nezatáhneme za pomyslnou ruční brzdu
a nezačneme se k přírodě chovat lépe.

Pane hrabě, vy konkrétně usedáte za
volant elektromobilu z této „stáje“. Je
právě jeho šetrnost k přírodě jedním
z důvodů, proč jste si ho vybral? Jako
vlastník víc jak pěti tisíců hektarů
lesů na Rychnovsku musíte k přírodě
chovat zvláštní úctu.
JK: Rozhodně to jeden z důvodů byl. Emise
oxidu uhličitého se musí snižovat, je to velký problém a jediná možnost, jak tomu jít
naproti, jsou právě elektrická auta. Ačkoli si
myslím, že jde o přechodnou záležitost, tak
se někde začít musí, a pokud to neuděláme,
skončí to pro nás katastrofálně. Je to první
krok na cestě, ale dle mého názoru na té
správné.
EB: Nad elektromobilem jsem ze stejného
důvodu také uvažovala, ale jsem z jižní Moravy a v pětitisícové Strážnici ho zatím není
kde nabíjet. (smích)

Vy jste si k přírodě vybudovala také
hlubší vztah prostřednictvím expedicí do Amazonie nebo Mongolska, kte-

ré jste před pár lety podnikla.
EB: Právě díky tomu má pro mě spojení se
značkou Jaguar v tomto skoro až duchovní
význam. Obrovská symbolika tkví v jednom
konkrétním okamžiku, který jsem zažila
právě v Amazonii. Během expedice jsem
měla možnost setkat se s místními indiány
a jejich šamanem, který nemluvil žádným
známým jazykem. Když jsme poslední den
odjížděli, tak ke mně přišel, dal mi svoji
ruku na srdce, druhou na to své a poprvé promluvil. Vyslovil slovo, kterému jsem
pochopitelně vůbec nerozuměla, sundal
si z krku šňůrku se zubem, dal mi ho na
můj a to slovo zopakoval. Posléze jsem se
dozvěděla, že ono slovo v jejich řeči značí
jaguára neboli černého pantera a ten zub,
který mi věnoval, je právě z něj. Dokážete
si to představit? V Amazonii zažijete takovouhle věc a pak vás Jaguar osloví ke spolupráci! Není neobvyklé, že by se modelkám
v rámci propagace značky půjčovala auta,
ale Jaguar? Nesmírně si toho vážím, v mých
očích se kruh uzavřel.

moc to poslední roky nepřeháním, lovecké
výpravy jsem hodně omezil. Není už tolik
času. Ale zamlada, to bylo moje!
EB: Když pominu, že jsem měla možnost podívat se na místa, kam normálně lidská noha
ani nevkročí, tak nesmím opomenout fakt, že
jsem vyrostla na jižní Moravě v malém městečku a dětství trávila s dědou v lese, kam
jsme se vzduchovkou chodívali na kance. Je
ale pravda, že až na těch expedicích jsem
měla možnost sama lovit. Ne sice zbraní, ale
prutem - chytala jsem ryby k večeři a následně je kamenem zabíjela. Já vím, teď si
určitě představujete modelku Bučkovou, jak
mlátí šutrem rybu do hlavy. (smích) Ale je to
tak, něco prostě jíst musíte. V tom souzním
s filozofií domorodců, že je hrozně důležité,
aby, když už člověk zabíjí zvíře, z něj spotřeboval úplně všechno. Přesně jako to dělají už
zmínění indiáni. V úctě zabijí zvíře a pak ho
kompletně spotřebují. Usmrtí ho, protože ho
potřebují - celá rodina se z něj nají, obleče
a ve finále vytvoří i nějaké nástroje.

Jak to tak poslouchám, škoda, že jste
zamlada neměl Elišku na loveckých výpravách s sebou, byla by dobrý parťák!

„U koní a kočárů zase skončíme,
pokud se k přírodě
nezačneme chovat líp.“
O panu hraběti je známo, že má velkou zálibu v lovu, především v rybaření. Co vy jako žena říkáte na takovou zálibu? Musela jste si i vy na
svých expedicích v divočině občas
„zašpinit ruce“?
JK: Už bych to jako velkou zálibu nenazval,

JK: Mě tyhle extrémy vždycky táhly, jezdíval
jsem lovit mečouny přímo z lodi na moře,
na nějaké vysedávání u rybníka a číhání na
kapry, na to mě neužilo. Jednou jsem chytil
výstavního mečouna, na zámku mám trofej.
EB: Kolik vážil?
JK: 380 kilo, ale byl hubený. Bojoval jsem
s ním na Mauriciu čtyři hodiny.
EB: Takže Merlin! Toho jsem chytila v Řecku. Nejlepší rybí maso, jaké jsem kdy jedla.
JK: Souhlasím, je to lahůdka! Ne vždycky
je ale taková lovecká výprava bezpečná.
Vzpomínám si, jak jsem takhle jednou vyta9
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hoval z moře pracně udolaný úlovek, a než
jsem stačil mrknout, vyskočil žralok, chňapl po rybě, div že mi neurval ruku. Skipper
na mě ječel, jestli jsem celý, a já na něj jen
němně zíral a nechápal, co po mně chce.
Byla to taková rychlost, úplný mžik. Vůbec
jsem to nepostřehl.
EB: V takových situacích funguje jedno
pravidlo. Člověk musí respektovat přírodu
a ona bude na oplátku respektovat jeho.

Zažila jste i vy na svých toulkách po
Amazonii a Mongolsku podobně extrémní situace, kdy vám šlo o život?
EB: V Amazonii jsem chytila horečku dengue, to bylo nepříjemné, ale jinak se mi nic
vyloženě extrémního nepřihodilo. Ať se dělo
cokoli, snažila jsem se adaptovat, ono mi
nic jiného ani nezbývalo. Paradoxně mi ale
tyhle exotické nemoci nebo jedovatá havěť
nevadí, na to si časem zvyknete. Co jsem
ale zvládala velmi těžko, byly extrémní výkyvy počasí. Jsem hodně zimomřivá a to mě
dohnalo právě v Mongolsku. Tamní prudké
změny počasí jsou jedním slovem otřesné.
Tři dny jsme jeli 150 kilometrů na divokých
koních v tropických vedrech, abychom poté,
co jsme postavili bivaky a přespali u řeky, se
ráno probudili do minus 10 po kotníkách ve
sněhu. Tak to byl pro mě opravdu šok. Balila jsem si spacák s vědomím, že v tomhle
počasí budu tu řeku dalších osm dní sjíždět
na raftech a spát venku pod stanem. Přiznávám, že tehdy jsem si sáhla psychicky
na dno, ale člověku to posune vlastní hranice a donutí vystoupit z komfortní zóny.

10
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A to není nikdy na škodu. Možná se ve mně
vzbudil takový malý neohrožený jaguár,
šelma, co se jen tak nedá a všichni ji v sobě
někde máme. Že bych ale někdy měla pocit ohrožení života, to ne. Třicítky jsem se
úspěšně dožila. (smích)

„Jeli jsme v úmorných vedrech
na divokých koních a druhý den
napadl sníh. To je Mongolsko.“
Té se úspěšně dožila i naše svoboda, od sametové revoluce uplynuly
v listopadu tři dekády. Pro oba musely být tyto oslavy speciální – pro
vás, Eliško, jako potomka revolučního roku je to víc než symbolické.
Pro pana hraběte je to o to silnější,
neboť kvůli poměrům v Československu musel s rodiči v roce 1968
emigrovat do Rakouska.
JK: Třicáté výročí revoluce pro mě znamená
strašně moc. Neuvěřitelně to letí, třicet let!
Nechce se mi ani věřit, že ještě před poměrně
krátkou dobou tu vládla těžká totalita. Vadí
mi, že si spousta lidí neuvědomuje, jak moc
důležité je vážit si toho, že dnes žijeme v demokracii, že můžeme dělat věci, o kterých se
mým rodičům ani nesnilo. Že můžeme chodit
svobodně volit! Nerozumím tomu, že někdo
se tohoto tvrdě vybojovaného práva dobrovolně vzdá. Je třeba si připomínat každičký
rok, kdy můžeme žít ve svobodě!

Eliška Bučková
•

Narodila se se roku 1989
v Hodoníně a má čtyři
sourozence

•

V roce 2008 vyhrála Českou
Miss a tentýž rok skončila 11.
na světové soutěži krásy Miss
Universe

•

Kromě modelingu také hraje
v Divadle Broadway - zpívá
v muzikálu Kvítek mandragory

•

Po boku sportovního rybáře
Jakuba Vágnera procestovala kus
světa, vyrazila na expedice do
Amazonie či Mongolska

Vzpomínáte si ještě na den, kdy jste
s rodiči odcházeli ze země? Bylo vám
tehdy 10 let.
JK: Velmi živě. Vzpomínám si, že jsme měli se
sestrou hroznou radost, že nemusíme druhý
den do školy – protože to bylo den před začátkem školního roku. Tehdy u nás odpoledne zazvonila StB a navečer nám pak rodiče
řekli, ať si zabalíme, že pojedeme do Rakouska. Už nám ale neřekli, že se nevrátíme. Až
když jsme byli za hranicemi, maminka se na
mě v autě otočila a řekla, že odteď už nejsme
občany Československa, že je konec. Když je
vám deset, neberete to tak dramaticky, navíc
k Rakousku jsme vždycky měli vztah, protože babička pocházela ze Steyersbergu. I tak
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Jan Egon Kolowrat
Krakowský Liebsteinský

žijí virtuálním životem na sociálních sítích.
Být prezidentkou, tak tu dojde k pár změnám. (smích)

•

Co máte na mysli?

Narodil se v roce 1958, má sestru
– dvojče Dagmar, je ženatý a má
syna a dceru

•

Je vnukem Hanuše Kolowrata,
který se v roce 1939 připojil
k petici české šlechty

•

Na Rychnovsku vlastní víc jak
5,4 tisíce hektarů lesa, také
několik východočeských rybníků
a patří mezi Top 20 největších
soukromých vlastníků půdy
v republice

•

Sídlí na rychnovském zámku a je
současnou hlavou rychnovské
větve starobylého rodu
Kolowrat-Krakowských

to ale pro nás cizina byla. Německy jsem v té
době skoro neuměl, ale protože jsme hned
první týden museli nastoupit do školy, velmi
rychle jsem do toho vplul. Děti to v tomto
mají jednodušší, během dvou měsíců jsme
v pohodě komunikovali. Nic jiného vám nezbývá, když musíte, tak musíte. Jak řekla Eliška, vzbudí se ve vás ten bojovný jaguár. Jen
si vzpomínám, že jsem si vždycky z nějakého
nevysvětlitelného důvodu pletl věnec (kranz)
a hrábě (rechen), ačkoli si ta slova nejsou
v němčině ani trochu podobná. (smích)

EB: Určitě bych omezila přístup na sociální
sítě a pro chlapy zavedla povinnou vojnu,
protože mi přijde, že chlapi přestali být
chlapy. Je ale pravda, že i my ženy jsme také
dost ztratily z vlastní ženskosti. Chybí nám
něžnost a jemnost.
JK: S těmi sociálními sítěmi absolutně souhlasím. V tomto smyslu dochází u lidí k jisté
degeneraci. Virtuální svět je sice hezký, ale
život je jinde.

Pane hrabě, k roku 2019 se váže ještě jedno vaše osobní výročí. Je tomu
přesně 20 let, co jste od svého otce
převzal do správy rodový majetek –
tisíce hektarů lesů a půdy, rybníky,
ale také rychnovský zámek, zámek
v Černíkovicích a další nemovitosti. Jak na onen „předávací“ rok 1999
vzpomínáte?
JK: Když mi tatínek ještě za svého života majetek předával, řekl mi: „Tak odteď
mám volné ruce a na krku to máš celé ty“.
Cítil jsem, jaká mě zalila obrovská zodpovědnost, padla na mě tíha všeho, co budu
muset zvládnout. Postupně mi také začalo naplno docházet vše, co mi tatínek celý
život nenápadně vštěpoval. Vždycky mi
říkal: „Nejdřív hospodářství, pak budovy.
Na ty se totiž musí někde vydělat.“ To je
veliká pravda.

Jaký to byl pocit, když padla Berlínská zeď a vývoj událostí v Čechách
vám umožnil návrat do vlasti?
JK: S rodiči jsme samozřejmě dění v Evropě pečlivě sledovali, nejen co se děje doma
v Čechách, ale i v Maďarsku nebo Rumunsku. Na ten den, kdy jsem se dozvěděl, že
je konečně po všem, si pamatuji dokonale.
Řídil jsem zrovna z Vídně a v rádiu hlásili, že
v Československu padl komunistický režim.
Byl to nejhezčí a nejemocionálnější zážitek,
který jsem mohl zažít. Měl jsem radost za
celý národ. Jakmile to šlo, jeli jsme se podívat domů do Rychnova.
EB: Jak jste správně řekla, jsem revoluční
dítě, a tak si přirozeně nepamatuji, jaké to
tu bylo předtím. Znám to jen z vyprávění
rodičů a prarodičů, přesto vím, že to byla
těžká doba. Na druhou stranu mi však rodiče říkali, že si dřív lidé víc pomáhali, víc se
sdružovali. Dnes už si každý jede sobecky
na sebe. Stejně jako panu hraběti ale i mně
vadí, že si hlavně mladá generace svobody
neváží, jak by měla. Současní absolventi
základních škol nemají zájem o historii, žijí
buď teď, nebo hodně v budoucnu a hlavně

„Vztah k Rakousku jsme měli,
pocházela z něj babička, i tak to
ale pro nás byla cizina.“
Před druhou světovou válkou byla na
váš majetek, jako na drtivou většinu
statků šlechty, uvalena německá nucená správa, posléze vám ho zabavili komunisté. V jakém stavu jste jej
v roce 1992 prostřednictvím restitucí
dostali zpět?
JK: Jedním slovem v žalostném. Sám
sebe jsem se ptal, jestli to vůbec všechno zvládneme dát do pořádku. Lesy,
které jsem od tatínka v roce 1999 přebíral, byly v kondici, to ano, ale budovy, to
je vždycky běh na dlouhou trať. Ovšem
třeba zámek v Rychnově nad Kněžnou
prochází velkou rekonstrukcí právě teď,
do konce roku bude hotovo a příští rok
se vrhneme na přilehlý kostel Nejsvětější Trojice.

U pana hraběte je to zřejmé, ten je
na východě Čech „doma“. Zajímá mě
však, jaký vztah ke zdejšímu regionu
má rodilá Moravačka Eliška Bučková?
EB: Rozhodně pozitivní! Do Orlických
hor jsem jezdila s rodinou už jako dítě,
poslední roky jsem sem jezdívala na ryby
a poslední půl rok sem jezdím pro auto.
(smích) Nejvíc mi učarovaly Říčky. Díky
své práci se sem občas dostanu na nějakou akci nebo přehlídku a žije tu jedna
z mých nejlepších kamarádek. Na České
republice miluji tu rozmanitost, každá
její oblast má svůj charakter a kouzlo.
Nelze srovnat třeba právě jižní Moravu
s východními Čechami, a to je na tom
vlastně krásné.
JK: S těmi Orlickými horami jste mi udělala radost. Pro mě jsou východní Čechy
srdcová záležitost. Vždyť na Rychnovsku
sídlí rod Kolowratů už přes tři sta let!
V tomto kraji jsme skutečně doma. Zdejší půdu, rybníky, lesy, hory máme v krvi.
Místní krajina má úžasnou harmonii. Rád
přiznávám, že k tomuto kraji cítím obrovskou zodpovědnost.
EB: Je důležité, aby člověk cestoval po světě, protože je to nejlepší škola života. Především je však důležité, abychom jako Češi
poznali Českou republiku. Začněme u ní!
JK: Přesně tak, ze všeho nejdřív poznejme
svoje kořeny. Svoji vlast.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora a archiv Elišky Bučkové
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Podzim – akcí rej!
Přestože podzim byl, co se dění ve východních Čechách týče, nabitý a pestrý, chtě nechtě musel ustoupit zimě. V redakci nám to ale nedalo a za pár vybranými akcemi se ještě jednou krátce ohlížíme. Připomeňte si je spolu s námi!

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
SOUROZENCŮ
PONEROVÝCH
Krásné ženy v ještě krásnějších šatech – tak by se dala
shrnout módní přehlídka sourozeneckého dua Nikol a Jakuba Ponerových v královéhradecké Petrof Gallery pod
taktovkou Agentury Butterfly.
Návrháři představili své nejnovější kousky z volnočasové
kolekce, společenských šatů
i doplňků. Součástí přehlídky bylo i klavírní vystoupení
talentovaného umělce z Jihoafrické republiky Eltona Lodewyka.

foto: Michal Kobrle

METRO V PCÍCH

NÁBŘEŽÍ SAUNAŘŮ
První říjnový víkend v centru Hradce Králové pěkně propotil - vůbec poprvé
se tu totiž konalo Nábřeží saunařů. Během tří dnů se z rozehřátého nábřeží
vrhly do labských vln desítky nadšenců. Kromě pořádného pocení a pravidelného ochlazování nechyběl ani pestrý doprovodný program. Návštěvníci
mohli zhlédnout film o architektuře, přednášku o Laponsku nebo si zatančit
na set pražské DJky Nevinnost.
14

Možná jste si toho na třídě Míru také všimli –
v Pardubicích v Paláci Hybských bude zastávka
metra! Nebo ne? V redakci nás to zaujalo, a tak
jsme zjistili, jak to s „podzemkou“ je a bude.
A pokud už jste se těšili na brázdění města metrem, asi vás zklameme. „Šlo v této fázi o vtip,
ale co není, může být. Odezva je opravdu veliká
a nabídka sklepů není malá,“ říká se smíchem
autor nápadu Ondřej Hybský s tím, že do prostoru už se chystá nový nájemce.
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VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
JITKY ZADROBÍLKOVÉ
Jak to dopadne, když vymění vizážistka své štětce za
ty malířské se můžete zajít podívat do Ateliér salonu
Dagmar Popové na Velkém náměstí v Hradci Králové.
Prodejní výstava obrazů Jitky Zadrobílkové odstartovala v polovině října a trvá až do konce roku. Vybírat
můžete z takřka třicítky originálních maleb.
Jitka Zadrobílková (uprostřed) na vernisáži výstavy svých obrazů na Velkém náměstí

FESTIVAL
UMĚNÍ A MÓDY
První ročník Festivalu designu
a umění uspořádala na sklonku
září v srdci hradeckého Velkého náměstí FOX Gallery. Hosty
čekalo devět módních přehlídek
známých i začínajících návrhářů,
performance, koncert i následná
afterparty. Část z dobrovolného
vstupného putovala na dobročinné účely.

NÁMĚSTÍ VÁCLAVA HAVLA
Oslavy sametu pojal Hradec ve velkém. Kromě rekonstrukce papírové zdi na Ulrichově náměstí (str. 14-15)
se v předvečer 30. výročí svobody konal také svíčkový
průvod na počest Václava Havla. Jeho jméno totiž od
téhož dne nese i část kampusu místní univerzity. Na
zatím nejmladším hradeckém náměstí najdete i Havlovu pamětní desku.

VAŘENÍ DÁMSKÉHO
KLUBU Q
Vařečky připravit! Pod dohledem
šéfkuchaře Petra Lázničky a jeho
týmu z Eat and Experience Catering se členky a členové Quartier
clubu v pardubické Restauraci Na
Kovárně naučili, jak správně vařit
thajské speciality. A co si uvařili,
to si i snědli – tradiční Pad Thai,
Green Curry a Hovězí na pepři.
Nechcete už přístě chybět? Staňte se členy Quartier clubu i vy,
více na str. 7.

15

Obrázek
ne nepodobný tomu,
jaký se naskýtal před třiceti
lety, byl v listopadu opět k vidění
na Ulrichově náměstí v Hradci Králové.
V listopadu 1989 zde ještě pod dohledem
sochy Klementa Gottwalda, jehož jméno
náměstí i neslo, vyrostla symbolická zeď
z papírových krabic. Nyní ji tu Hradečáci
postavili znovu, a dokonce dvakrát – tu první
rozmáčel déšť, druhá však už vydržela až
do oslav kulatého výročí.

Foto: Vojtěch Tuček
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PAVEL KREJČÍ:

Pořád to není blbý
Režisér Pavel Krejčí patří k Českému rozhlasu už neuvěřitelných 45 let. V královéhradeckém studiu nahrál stovky kilometrů magnetofonových pásků četby na pokračování, rozhlasových her či dramatizací povídek nebo románů. Účinkovat
mu do nich ochotně jezdili herečtí bardi z Prahy. Velká jména do Hradce lákal rafinovaně: Josefa Somra na kamarády
z hereckých začátků, Josefa Beka na nostalgii rodného města, Josefa Vinkláře na oblíbeného autora. Spisovatele Františka Nepila, který přijížděl namlouvat své knihy, lákat ani nemusel. „Ten přijížděl vždy s lahví šampaňského a bačkorami,“
vypráví s úsměvem režisér, který v uměleckém světě platí za legendu. Když je řeč o současnosti dramatické tvorby na
rozhlasových vlnách, zvážní a přiznává, že se rozhlas změnil.

V 60. letech jste studoval Vysoké
učení technické v Brně. To zní velmi
vzdáleně od rozhlasové práce.
Maminka chtěla, abych měl praktické
vzdělání, ale mně na vysoké škole začalo
docházet, že to není nic pro mě. Daleko
víc mě lákal a bavil umělecký svět, musíte
si představit Brno na sklonku šedesátých
let s atmosférou právě zrozeného zázraku Divadla Husa na provázku a básnickými bardy Oldřichem Mikuláškem a Janem Skácelem. Dodnes mě mrzí, že jsem
tehdy nesbíral ty poetické skvosty, které
jen tak mimoděk trousili na ubrousky ve
vinárnách, kde jsme společně sedávali.
Když jsem později po událostech srpna
1968 musel opustit vysokou školu, odešel
jsem na vojnu a pak jsem se vrátil domů,
do svých rodných východních Čech.
A protože jsem se tehdy hodně pohyboval v kultuře a ve sportu, vedla pak krátká
cesta do hradeckého rozhlasu. Začínal
jsem v roce 1975 jako hlasatel, pak jsem
se víc a víc ocital v terénu a natáčel jsem
reportáže, po třech letech ze mě byl režisér. Přirozeně jsem do toho dorostl.

Do hradeckého rozhlasu jste přišel
před téměř 45 lety, to číslo budí obrovský respekt. Navíc to bylo za normalizace. Jaký tehdy rozhlas vlastně byl?
Úplně jiný než dnes. Především vysílal nikoliv celodenně, ale každý den jen
dvě hodiny. Dovedete si představit, oč
víc jsme měli času na práci, na dokonalou přípravu. V hradeckém rozhlasu byla
taky skvělá parta, která držela při sobě,
a i když to zní jako fráze, práce nás tehdy bavila. Natáčela se spousta skvělých
pořadů, dnes to jsou podle mě perly
18
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hradeckého rozhlasového archivu, třeba pořady s krkonošskými písmáky nebo
s lidmi, kteří ještě mluvili tamním nářečím. Paradoxem je, že tehdy se takové
pořady dokonce natáčet musely, měli
jsme zadání, abychom obsáhli celý kraj
a zmapovali různé regionální zajímavosti. S velkou pokorou musím říct, že jsem
tehdy natočil řadu fakt dobrých věcí se
skvělými lidmi, bez ohledu na okolnosti
jsem za to vděčný. Ovšem nechtěl bych,
aby to vyznělo jako nějaké nostalgické
oplakávání starých časů. Jsem rád, že ta
doba skončila, nechtěl bych, aby se někdy
opakovalo to kádrování a buzerace.

Kultura

Každý asi díky médiím zná práci filmového režiséra. V čem je práce jeho
rozhlasového kolegy jiná?
Já jsem úplně původně tíhnul k výtvarnému umění a filmu, chtěl jsem studovat kameru na FAMU. To se mi nesplnilo, ale stal se ze mě rozhlasový režisér,
při práci jsem vystudoval DAMU. A uvědomil jsem si, že ten rozdíl není zase
tak velký. Já jako režisér to celé řídím,
nesu hlavní vizi, jen místo kameramana,
který by snímal scénu, je tu mistr zvuku,
který snímá dění ve studiu. A je mnohem víc na posluchači, jaký „film“ se
mu při poslechu rozhlasového díla bude
před očima odehrávat.

Na to se právě chci zeptat. Nakolik
vás tehdy politické poměry svazovaly
ve vaší práci?
Jen co jsme přijeli z natáčení, už se mě někdo ptal, jak to, že jsme natáčeli s někým,
kdo podepsal 2000 slov. Z deseti písniček
jste nemohl dát víc než jednu zahraniční.
Nebo stačilo někde v předvánočním programu použít slovo Mikuláš a už tady byl
příkaz nahradit ho Dědou Mrázem. Možná
to dnes zní legračně, ale sranda to fakt nebyla. Byla to značně paranoidní doba, lidi
byli na hodinu vyhazováni z práce a profesně i osobně likvidováni. Já sám jsem byl
třeba tehdejšími papaláši nařčen z toho,
že upřednostňuji nekomunistické herce
před herci z řad členů KSČ. S velkou vděčností vzpomínám na Hynka Pecha, herce
tehdejšího Divadla Vítězného února i pozdějšího Klicperova divadla, který se mě zastal, a myslím, že mě tím tehdy i zachránil.
Vzal si slovo a řekl, že to tak není, že já si
prostě vybírám ty herce, kteří rozhlasovou
práci umí. A bylo hotovo. (smích)

A bylo těžší prát se tehdy s cenzurou,
nebo dnes s tlakem komerční konkurence?
To se možná ani nedá srovnat, ale v něčem
si to přece jen podobné je. Boj s cenzurou
nešlo vyhrát, přinejlepším jsme do vysílání občas něco propašovali, byly to takové
privátní vzpoury, které vám tu a tam daly
pocit, že jste režimu uštědřil aspoň malý
dloubanec. Ovšem stejně tak nejde dnes
vyhrát boj s komerčními stanicemi. Je to
vlastně nepochopení té situace – podle mého názoru by Český rozhlas neměl
ani tak konkurovat komerčním stanicím,
jako by spíš měl nabízet alternativu, být
kulturní institucí, dávat prostor i menšinovým žánrům. Pokud se budeme snažit
stavět Český rozhlas do role konkurence
komerčních stanic, bude dál vítězit tlak
na povrchnost a zkratkovitost. To mi přijde přinejmenším škoda.

„Boj s cenzurou nešlo vyhrát,
byly to jen takové privátní
vzpoury.“

Do vašich pořadů za vámi do hradeckého studia přijížděla velká jména
českého herectví, která muselo být
obtížné „ulovit“. Na co tihle velikáni
zabírali?
Přiznávám, že jsem to dělal záměrně –
lákal jsem je k nám na jejich vazbu k regionu. Ladislav Mrkvička jezdil vzpomínat
na léta v hradeckém divadle a pozdravit
se se zdejšími přáteli z té doby, podobně
i Josef Somr. Luděk Munzar zase dřív žil
ve Smiřicích a také přijížděl rád, čehož
jsem využíval, a zval jsem s ním i jeho
ženu Janu Hlaváčovou. Podobně Josef
Vinklář měl nedaleko chalupu, jemu jsem
navíc nabídl k interpretaci jeho oblíbeného autora. Řadu slavných hereček
a herců jsem ale musel přilákat, ačkoliv
neměli k našemu kraji žádnou vazbu, třeba Stellu Zázvorkovou a Helenu Růžičkovou do slavných rozhlasových kabaretů
nebo Květu Fialovou s Naďou Konvalinkovou do pohádek. Tam šlo o to nevyjít
s nimi z kontaktu, i když jsme zrovna nic
netočili. No a byli i tací, které lákat nebylo potřeba, kteří jezdili často, protože
jsme se měli rádi, to byl třeba spisovatel
František Nepil, který přijížděl zásadně
s lahví šampaňského a s vlastními bačkorami. (smích)

Máte mezi interprety své nesplněné
přání?
Mám. Je to Viktor Preiss. Moc jsem o něj
stál, ale bohužel se to nikdy nepovedlo.

Zeptal bych blíže se na dva z těch splněných – hradeckého rodáka Josefa
Beka a lokálního patriota Stanislava
Zindulku.
Pepíček Bek byl obrovský hradecký patriot, skvělý člověk a báječný herec. Hned
naše první nahrávka přinesla lehce konfliktní situaci, kdy jsem ho musel opravovat na konci textu – on sice skončil, ale
neuzavřel text. Tak jsem mu říkal „No,
takhle ne, pane Bek“ a vlastně jsem byl na
rozpacích, že opravuju takového velikána. Ale jeho velikost spočívala i v tom, že
uměl vzít kritiku. Řekl mi jen „Hele, pocem
a ukaž mi to!“ a nabídl mi tykání. Báječně
jsme se skamarádili, jen bohužel těch let
po revoluci, kdy jsme mohli začít natáčet
zajímavá díla, už mu moc dopřáno nebylo.
Ale do „Hradečku“, jak říkal, chtěl přijet
kdykoliv a na cokoliv.
No a Stanislav Zindulka byl téměř můj
osobní přítel. Miloval nejen svoje rodné
Krkonoše, ale i Hradec, kde žil a hrál. Byl
to neobyčejně pokorný člověk, báječný
vypravěč a velký znalec Podkrkonoší. Nikdy nezapomněl, že je z Jilemnice, a ne
z Brna nebo z Prahy.

Jakou úlohu má vůbec dramatická
tvorba v dnešním rozhlase, který se
snaží být on-line a trendy?
Má pořád velkou úlohu a myslím, že ještě
větší ji čeká. Její současnost je ve vlastním vysílání bohužel dost utlumená, ale
žije na zhusta vydávaných nahrávkách
dramatizací, her a četeb na CD nosičích
nebo v podobě audioknih. Rozhlas se
prostě změnil. Ale ten hlad po vysílání
dramatických útvarů nás dostihne. Budoucnost proto vidím růžově. Sice možná
ne už od zítra, ale ono se to stane. Už to
můžeme vidět třeba ve stoupající oblibě
podcastů, které jsou pro mě jednou z vlaštovek blížící se renesance tohoto žánru.

Vaše pořady jsou v Českém rozhlasu
velmi často reprízovány. Posloucháte
se po těch deseti, ale i čtyřiceti letech?
Upřímně? Poslouchám. Někdy si samozřejmě říkám, že jsem to či ono měl udělat
líp, vybaví se mi, kdy některý herec nemohl, a proto musel zaskočit jiný, nebo kde
jsem chtěl scénickou hudbu, ale rozhlas
zrovna neměl, obrazně řečeno, pětistovku
na trumpetistu, a tak jsem musel vystačil
s hudbou z fonotéky. Ale jindy, když svoje
věci poslouchám, a těch situací je naštěstí
víc, si řeknu, že to pořád není blbý.
Emil Stelinger
foto: Ondřej Šlambora
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Charitativní akce roku
Předposlední listopadová sobota patřila v Hradci Králové charitě ve velkém stylu. Nadační
fond Aquapura Pavla a Moniky Staňkových pořádal v Petrof Gallery velkolepý galavečer,
na kterém spolu s dlouholetými partnery a hosty oslavil své takřka desetileté působení.
Aquapura je v současnosti jediným fondem v České republice, který se zaměřuje na pomoc tromboembolikům, tedy pacientům trpícím poruchami srážlivosti krve. V nádherných
prostorách Stavby roku 2018 představitelé fondu během večera předali řediteli Fakultní
nemocnice Hradec Králové (FN HK) prof. MUDr. Vladimíru Paličkovi, CSc., dr. h. c. nové
přístroje na měření účinnosti léku na ředění krve a také šek v hodnotě 150 tisíc na nákup
přístroje na podporu dechu, který poputuje kriticky nemocným dětem Dětské kliniky FN
HK. Vrcholem večera pak byla charitativní dražba, při které se na pomoc pacientům s poruchami srážlivosti krve vybralo neskutečných 195 tisíc korun.
(red)
foto: NF Aquapura

Zakladatelé fondu Monika (druhá zleva) a Pavel Staňkovi
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Stalo se
na východě Čech
Podzim byl v našem regionu na události stejně pestrý jako padající listí na stromech! Některé z klíčových okamžiků
uplynulého kvartálu dokonce dominovaly na předních stránkách republikových médií. Šest z nich si připomeňme v pravidelné rubrice Quartieru i my!

MISTR SVĚTA VE STŘELBĚ

A JE OTEVŘENO!

AŽ NA VRCHOL

Že je Hradec líhní prvotřídních sportovců,
není žádná novinka, přesto máme pokaždé radost, když se tento fakt zas a znova
potvrdí! Tentokrát zazářil handicapovaný
střelec Tomáš Pešek, který se stal v australském Sydney mistrem světa ve střelbě
ze vzduchovky. Úspěch je to o to větší, že
jde o první titul v této disciplíně handicapovaných sportovců pro Českou republiku.
Ještě jednou gratulujeme!

Tak jsme se dočkali! Výstavní budova královéhradeckého Muzea východních Čech se po
víc jak roční rekonstrukci znovu otevřela návštěvníkům. Oprav se dočkala vnější fasáda,
okna a také vnitřní prostory. Muzeum, které je
jedinou národní kulturní památkou na území
města, se tak svou aktuální podobou přiblížilo
té původní, kterou jí vtiskl architekt Jan Kotěra
zhruba před sto lety. Novinkou je atraktivní vyhlídka na panorama města z muzejní střechy.

Nejvyšší vrchol Orlických hor se může
od konce října pochlubit zbrusu novou
rozhlednou. Vyhlídková věž na Velké
Deštné má půdorys nepravidelného pětiúhelníku, měří takřka 18 metrů a tyčí se
v nadmořské výšce 1 115 metrů. Dobrou
zprávou je, že kochat se nádhernými panoramaty budete moci celoročně, výstup
na ni je navíc zdarma.

THÁLIE PRO DRAK

DVOJITÁ JEDNIČKA

„TYRŠÁKY“ PARKEM ROKU

Cena Thálie v kategorii alternativní a loutkové
divadlo se v roce 2019 udělovala vůbec poprvé
a hned skončila v Hradci Králové! V Národním divadle prestižní ocenění přebíral herec
Divadla Drak Milan Hajn za svou roli v dobrodružné londonovce Bílý tesák. Ta už byla v minulosti ověnčena loutkářskou cenou Erik za
nejinspirativnější představení sezony 2017/18.

Velká pardubická - tradiční událost podzimu,
tentokrát s pořadovým číslem 129, i letos naplnila ochozy pardubického dostihového závodiště. Šampionem se stal temperamentní
devítiletý hnědák Theophilos žokeje Josefa
Bartoše, který byl jedničkou už na startovní listině. Pro jezdce je to už třetí vítězství
v tomto legendárním dostihu.

Titulem Park roku 2019 se od podzimu pyšní Tyršovy sady v Pardubicích. Malebná
podzámecká zeleň s výraznou promenádou
si získala srdce porotců v celorepublikové
konkurenci dalších 13 parkových ploch. Pro
Tyršovy sady je to další prestižní úspěch,
připomeňme, že v roce 2017 byly dokonce
vyhlášeny Stavbou roku!
21
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MILAN ŠATNÍK:

Nejsem blonďatý
Freddie
Muzikanta Milana Šatníka Queen pohltili už jako dítě. Nejdřív zkoušel písně Freddie Mercuryho zpívat „na vlastní hlas“,
později vystupoval i režíroval různé hudební tribute show ve Státech i v Jihoafrické republice. Dnes se už pětadvacetiletý
zpěvák věnuje vlastní tvorbě, Freddie a Queen v něm přesto rezonují dál. S osobním asistentem Mercuryho Peterem
Freestonem vede studentské osvětové přednášky o AIDS a jako jediný Čech si zahrál v hollywoodském megafilmu
Bohemian Rhapsody. „Jejich hudba je pro mě pořád modla, ale já už jsem jinde,“ říká v rozhovoru pro Quartier.

Hádám, že poslední rok jste si pozornost médií užil povážlivě, když jste
jako jediný Čech hrál v hollywoodském trháku o kapele Queen Bohemian Rhapsody. Ve scéně, kdy Mary příjíždí za Freddiem do Mnichova, aby ho
vytrhla ze spárů záporáka Paula, hrajete jednoho z jeho německých přátel.
Jen se na mě podívejte, já nikoho jiného
než Němce snad hrát ani nemůžu. (smích)
Role árijců-hajzlíků mě provází celou moji
hereckou kariéru. I do Bohemian Rhapsody
jsem se dostal na základě role v dokumentu
Zradil jsem Hitlera, kde jsem ztvárnil nacistu. Byla to tehdy moje vůbec první zkušenost před kamerou, hrozně mě to chytlo
a od té doby jsem si zahrál ještě v seriálu
První republika nebo ve filmu Po čem muži
touží. Bohemian Rhapsody je ale určitě
srdcovka, hrozně dlouho mi to nedocházelo. Asi až v momentě, kdy film vyhrál čtyři Oscary, všude se o něm psalo a já se na
sebe díval na obrazovce na letišti, kde ho
pouštěli. Říkal jsem si, že se mi to nakonec
asi opravdu nezdálo.

Jak se vám to podařilo, to jste prostě
poslal svoje fotky do Londýna a oni
vás vybrali?
Řadu let už spolupracuji a přátelím se s Peterem Freestonem, bývalým osobním tajemníkem Freddie Mercuryho, který byl
pochopitelně přizván, aby na filmu spolupracoval. Režisér Bryan Singer mu v létě volal, aby za ním na pět dní přiletěl do Londýna něco k filmu probrat, a nakonec se Peter
vrátil týden před Vánoci. Já jako zanícený
fanatik do Queen jsem mu volal někdy v říj22
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nu napnutý jak struna, jestli bych se nemohl
na pár dní přiletět podívat na natáčení, zdali
by mě neprotáhl do zákulisí, nebo - úplně
troufale – jestli bych si tam nemohl rovnou
zahrát. Přiznal, že na to nemá páky, ale zeptá se. Za týden volal zpátky, ať pošlu fotky
ze svých předchozích natáčení na oficiální
e-mail castingu 21th Century Fox. Za dalších
pár dní zazvonil telefon znovu a Peter povídá: „Mám pro tebe dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že si zahraješ ve filmu, ale ta
špatná je, že zase Němce.“ (smích)

Nakonec jste v oscarovém snímku
dostal čtyři natáčecí dny. Jak na ně
vzpomínáte?
Hned po příletu mě vzali do kostymérny.
Byl to ohromný čtyřpatrový barák s tisíci
kostýmy uvnitř, kde jsem se celý den dokola převlékal z jednoho modelu do druhého
a zkoušel různé kombinace. Natáčecí dny
probíhaly tak, že mě ráno vyzvedlo auto, jeli
jsme asi hodinu a půl za Londýn do takové
zbohatlické čtvrti, kde stály domy hodně
podobné německým, které producenti pro
mnichovskou scénu potřebovali. Po snídani jsme zasedli do maskérny a posléze jeli
na plac, kde nás seznámili s plánem dne,
a čekalo se na scénu. Hrozné na tom bylo,
že všechny čtyři dny vytrvale pršelo, byly
tři stupně nad nulou a do toho ještě pršel
filmový déšť. Během toho jsem se spřátelil
s představitelem záporáka Paula Allenem
Leechem, díky němu také ve filmu zazní
mé skutečné jméno. Než jsme šli na plac,
chytil mě za rameno a říká: „Hele, potřebujeme nějaký německý jméno, nějak tě přece
musím oslovit – co takhle Hanz nebo Johan,
i když to je blbý. Jak se jmenuješ – Milan? To
zní taky německy, tak to necháme.“

Tohle budete jednou vyprávět vnoučatům! Jste ještě v kontaktu s někým
ze štábu?

Kultura

Osvětová přednáška pro školy o AIDS, kde
na životní story Freddie Mercuryho ukazujeme, jak nebezpečná tato nemoc je a co
dokáže. Paralela s Titanicem je jasná: Freddie i Titanic byli giganti, legendy, které poslala ke dnu jedna jediná neopatrnost. Nebylo vůbec jednoduché s tímto projektem
prorazit, občas jsme naráželi na odmítavé
postoje škol, které měly pocit, že osvětu
nepotřebují. Proto měl projekt i tři roky
pauzu, už jsme byli unavení někoho dokola
přesvědčovat, že to má smysl. Jenže poté,
co se odvysílala Bohemian Rhapsody nám
s Peterem došlo, že všichni - i současní studenti - teď díky filmu vědí, kdo byl Freddie
Mercury a na co zemřel. Předtím znali píseň We Will Rock You, ale neměli potuchu,
kdo ji zpívá. Film byl takovým impulzem
celý projekt postavit znovu na nohy. Od
ledna 2019, kdy jsme do toho začali znovu
šlapat, jsem TFA Project dostal na turné do
Mexika, amerického Clevelandu, v jednání
je Argentina a Holandsko. Uplynulý rok mě
nabil obrovskou chutí a energií TFA Project
posouvat dál.

„Role árijců-hajzlíků mě
provází celou hereckou
kariéru.“

Posouváte ale i další projekty - své.
Co zpěvák Milan Šatník a jeho cesta?
V minulosti jsem jako muzikant hodně cestoval po světě s různými kapelami
a hrál převzaté věci, hodně tribute záležitostí. Díky tomu jsem měl možnost vystupovat na západě USA, v Jihoafrické
republice, v Mexiku, opravdu na nesmírně

Milan Šatník (vpravo) si zahrál v oscarovém
snímku Bohemian Rhapsody

zajímavých místech. Došlo mi ale, že mě
to nenaplňuje, a tak jsem před čtyřmi lety
oslovil Petera, jestli by mi nenapsal text
písničky o Freddiem. Nakonec to bylo tak
dobré, že jsem si u něj „objednal“ dalších
11, že uděláme CD. Po třech letech průšvihů a kopanců jsme konečně ve fázi, kdy
děláme na albu Another step in time, což
je v překladu „další krok v čase“ – vlastně pro nás oba. Odpoutáváme se od toho,
co bylo, a jdeme vlastní cestou. Už nechci
prosazovat někoho jiného, chci to být já.
Termín vydání alba už raději neříkám, ale
přál bych si jaro – březen nebo duben.

Se zpěvem písní kapely Queen jste
vlastně začínal, vystupujete ještě
dnes s hity Freddieho?
Je to bohužel nálepka. Snažím se od toho
distancovat, ale je to těžké. Když vystupuji na
talkshow s Peterem, kde hraji se svojí kapelou Bohemians, tak sice hrajeme vlastní tvorbu, ale přesto musíme zařadit Queeny, protože ti lidé na to čekají. Peru se s tím, protože
nejsem Freddie, nemám podobný hlas a ta
hudba je pro mě sice modla, ale už jsem jinde.
Rád si je zazpívám, ale když mi někdo řekne
blonďatý Freddie, ježí se mi chlupy.
Michaela Zumrová
foto: archiv Milana Šatníka

S režisérem Bryanem Singerem. Potom, co
jsem končil poslední natáčecí den, za mnou
přišel, podal mi ruku a řekl: „Ty jsi ten Milan, co dělá s Peterem, viď. Stavte se za
mnou dneska večer, pokecáme.“ A tak jsme
večer seděli v jeho megalomanském dvoupatrovém apartmá s výhledem na Londýn,
popíjeli a bavili se jako staří známí. Vůbec
jsme neřešili práci, byl úplně v pohodě.
Druhý den jsme si to zopakovali, pozval
nás do michelinské restaurace, kam přišel
v teplákové soupravě. Vůbec na nic si nehrál a dodneška o sobě víme.

Už sedm let se ve spolupráci právě s Peterem Freestonem věnujete
osvětovému projektu TFA (Titanic
Freddie Aids). O co jde?

Milan Šatník s Peterem Freestonem na přednášce TFA Project
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PLES HITRÁDIA
ČERNÁ HORA
sobota 7. 3. 2020 od 20:00
Kongresové centrum Aldis
Hradec Králové

Tomáš Klus
Michal Hrůza
Jelen
David Stypka
Poetika
a další hudební hosté
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Dřevěný skvost
jménem Probošt
Turisté před ním zůstávají stát s otevřenou pusou, našinci neskrývají slzy dojetí. Světový betlémářský unikát,
celodřevěný Proboštův mechanický betlém, je už pěkných pár desítek let doma ve východních Čechách a ani po víc
jak století své existence nepřestává fascinovat napříč generacemi. „Není to jen kus dřeva, má duši a vzbuzuje velké
emoce,“ shodují se v rozhovoru pro Quartier ředitelka Třebechovického muzea betlémů Renata Pazderová a jeho
vedoucí Petra Jahnová.
Vzpomenete si ještě na svůj první
kontakt s Proboštovým betlémem?
PJ: Asi odpovím jako drtivá většina – poprvé
jsem betlém viděla jako dítě na školní exkurzi. Prvotní pocity si nevybavím, ale předpokládám, že láska na první pohled to nebyla.
(smích) Protože však v muzeu pracoval můj
otec, začala jsem sem jako studentka chodit na brigády a náš „vztah“ s Proboštem se
utužil. Dnes už je to dobrých 20 let, co jsme
spolu takřka v denním kontaktu, a když se
nějakou dobu nevidíme, chybíme si. Nebo
alespoň betlém mně. Když jsme ho před
pár lety přestěhovali do náhradních prostor
a zapínal se jen občas, zjistila jsem, že mi
chybí, že si ho nemůžu poslechnout. Takhle
to má s Proboštovým betlémem většina lidí,
není to jen kus dřeva, má duši a emotivně
působí na všechny – malé i velké.
RP: Když jsem uvažovala o tom, že bych se
o ředitelský post vůbec ucházela, šla jsem si
muzeum v klidu sama prohlédnout. Stejně
jako Petra i já jsem pochopitelně Probošta
viděla už jako dítě, ale tentokrát to bylo jiné.
Nejenže jsem šla do nové moderní budovy,
kde bylo mnohem víc betlémů, než jsem si
pamatovala, ale měla jsem ještě to štěstí, že
jsem se trefila do hluššího místa a Probošta
měla jenom pro sebe. Vzpomínám si, jak jsem
před ním seděla jako zařezaná, obdivovala, jak
je perfektně nasvícen a opatřen nádherně namluveným komentářem. Všechny emoce na
mě padaly přesně, jak měly. Byla jsem z toho
celá omámená a ani nevím, jak jsem vyšla ven.

Netrpíte už vůči Proboštovu betlému,
jak se tak říká: „pracovní deformací“?
Jak na něj reagují běžní návštěvníci?
RP: Jeden případ za všechny: v rámci objevování Královéhradeckého kraje k nám do
26

muzea přijeli na exkurzi japonští youtube-

představujeme i příběh jeho autora – ten-

ři. Vůbec jim vysvětlit, co jsou to betlémy,
k čemu slouží a proč je tak nadšeně sbíráme,
to byl první oříšek. Druhý nastal, když se
odmítli nechat vyfotit, otráveně vytáhli mobily a ptali se, jestli tu máme někde zásuvku,
aby mohli nabíjet. Říkali jsme si, tuhle návštěvu zachrání jen Probošt. A to byste měla
vidět! Seděli jak přibití, postupně odkládali
telefony a fascinovaně zírali na betlém. Jakmile komentář skončil a v sále se rozsvítilo,
vstali a zasypali nás otázkami. Nedokázali
třeba pochopit, jak je možné, že někdo před
sto lety dokázal rozkukat tu kukačku. Kde se
vzal ten zvuk, když není elektronický? Nakonec odjížděli nadšení a ještě rádi se nechali vyfotit. (smích)
PJ: Pak tu pravidelně zažíváme dojemné
scény plačících babiček z domova důchodců. Pustíme jim Probošta, ony v komentáři
slyší pana učitele v originále, navíc jak mluví o betlému, a propukají v pláč (řídící učitel
František Skřivan betlém zakoupil v roce
1934 a tím ho zachránil, pozn. redakce). Jsou
to emocionálně nesmírně silné zážitky. Většinově se také dospělí návštěvníci shodují, že
jim betlém po letech přijde menší. Není se ale
co divit, když na betlém koukáte dětskýma
očima, zdá se vám prostě tak nějak větší.

tokrát toho nadšeného šikovného dědečka.
Většinou jsou to řezbáři, ale máme tu betlémy
i z keramiky nebo slámy. Tato výstava končí
na Hromnice, stejně jako se dřív na Hromnice
betlémy schovávaly zase na příští svátky. Každoročně se také už řadu let snažíme veřejnosti představit určitou betlémářskou oblast. Na
kontě tak máme papírové betlémy ústeckoorlické, skleněné betlémy ze Železného Brodu,
betlémy z Lichtenštejnska, přičemž poslední
dva roky jsme představovali betlémy a betlémáře Orlických hor. Letos se posuneme jen

Lepší místo, kde nasát tu pravou sváteční atmosféru, než je právě vaše
muzeum, bychom ve východních Čechách hledali jen těžko. Co chystáte
na letošní svátky?
PJ: Jako každý rok budou všude betlémy. Letos jsme otevřeli typicky vánoční výstavu
s názvem Dědečkovy betlémy, která volně navazuje na loňskou s titulem Babiččiny betlémy. Stejně jako loni spolu s každým betlémem
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o kousíček, a to do oblasti Králík, která je jedna z nejstarších a nejvýznamnějších betlémářských oblastí v republice. Chystáme pochopitelně program i pro děti, každou adventní
neděli se bude v muzeu konat akce – chystají
se k nám řezbáři nebo perníkářka.
RP: Zkraje adventu 7. prosince také spolupořádáme tradiční Betlémské trhy. Třebechovice pod Orebem jsou partnerským městem
Betléma v Palestině, a tak jsou zdejší trhy
v tom nejlepším slova smyslu trochu jiné než
tradiční vánoční trhy, které pořádá každé
větší město. Snažíme se je stavět po vzoru
starobylých tržišť, která stála právě v Betlémě – úzké uličky, stánky nahečmané jeden na
druhý, všudypřítomní oslíci, velbloudi. Akce
je rok od roku větší, už jsme na celém náměstí, nechybí doprovodný kulturní program.

Když jste zmínila Babiččiny betlémy,
loni tu vystavovala své počiny i devadesátiletá dáma, která začala betlémy
vyřezávat v neuvěřitelných sedmdesáti. Který z příběhů dědečků-vystavovatelů vás nejvíc chytil za srdce?
PJ: Osobně asi betlém, který vytvořil pan
Seka z Ivančic, z rodiště Vladimíra Menšíka.
Je z keramiky a ztvárnil v něm obyvatele obce
– své sousedy. Zajímavostí je, že autor byl
právník a až do své smrti v roce 1993 nechtěl,
aby byl betlém vystavován, takže poté, co
zemřel, se jeho díla ujal syn a teď ho můžete obdivovat u nás. Má 120 figur, je poměrně
rozsáhlý, každá figurka má přitom v betlémě
své pevné místo, které se nesmí měnit.

Kultura

RP: Vůbec stavění jednotlivých betlémů do
výstavy je zajímavé, Dědečkovy betlémy nebyly výjimkou. Většinou obdržíme spolu
s betlémem i plánek, který je ale ne vždy zcela
dotažen, takže zbývá prostor pro naši vlastní
kreativitu. Když se celý betlém postaví, tak se
také musí doaranžovat. Je to svým způsobem
i hodně výtvarná a designérská práce.
PJ: Je to tak, některé betlémy mají jasně
daná pravidla rozestavění jednotlivých figurek a částí včetně podstavce a pak jsou
betlémy, kde mám volnou ruku. Hodně jsem
si vyhrála například u těch ústeckoorlických, ty jsou z papíru a staví se do mechu.
Před zahájením výstavy tak všichni kolegové
dostali za úkol shánět mech podle předem
jasných kritérií – jen žádné bochánky, ale
hezký rovný! V atriu jsme potom celé léto
sušili desítky igelitek mechu.

Prozraďte ještě, co chystáte v „kulatém“ roce 2020?
RP: Slavíme 600. výročí Orebitů – tedy místních husitů, kteří se v roce 1420 shromáždili
na zdejším kopci jménem Oreb a vytáhli na
Prahu bojovat proti křižákům. Hlavní oslavy jsou v plánu na 25. dubna, kdy právě na
Orebu chystáme velkolepé tábořiště, rekonstrukci bitvy, řadu stánků, zahraje dobová
kapela, chybět nebudou ani ukázky výzbroje.
V muzeu budeme mít už od začátku roku na
programu na toto téma odborné přednášky,
chystáme také novou expozici a doprovodný program pro děti, v plánu je také vydání
sborníku. Ten byl naposledy vydán, když se

Co jste možná nevěděli
o Proboštovi
•

Jediný betlém v republice,
který je prohlášen národní
kulturní památkou

•

Měří 6,9 m na délku, 2,2 m na
výšku s hloubkou 1,9 m

•

Tvoří ho na 2 tisíce
vyřezávaných dílů

•

Za dobu jeho existence se
ztratila jediná figurka – slon,
který se nevrátil z výstavy
v Kanadě, později byl nahrazen
věrnou replikou

•

Mechanický betlém původně
rozhýbávala velká klika,
dnes si mohou „zatočit“ už
jen významní hosté. Mezi
posledními to byl například
kardinál Dominik Duka,
norská velvyslankyně Siri Ellen
Sletner nebo první dáma Ivana
Zemanová

slavilo 500. výročí v roce 1920. Na Orebity
zaměříme i muzejní noc a naučnou stezku.
O betlémy ale nepřijdete, ty jsou v třebechovickém muzeu doma a budou i nadále!
Michaela Zumrová
foto: Jakub Misík

Tým Třebechovického muzea betlémů včetně jeho ředitelky Renaty Pezderové (druhá zprava) a vedoucí Petry Jahnové (po její pravici)
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JAROSLAV SOUČEK:

Ochotníci jen tak nevymřou
Z řadové pozice v korporátu se vypracoval až na vysoké manažerské posty, kde působil více jak deset let. Dostatečně
dlouho na to, aby se „dopracoval“ k syndromu vyhoření a sáhl si tak na dno svých psychických sil. V ten moment
si Jaroslav Souček uvědomil, že je na čase dělat, co ho baví a spojil know-how své původní profese s celoživotním
koníčkem, nebo jak sám říká „koněm“ – ochotnickým divadlem. Dnes se v hradeckém Impulsu věnuje vzdělávání
amatérských umělců a v Polici nad Metují roky vede vlastní ansábl. „Na amatérském divadle je krásné, jak spojuje lidi.
Na jevišti stojí dělník s ředitelem a nikdo to neřeší,“ říká v rozhovoru pro Quartier.
s babičkou, maminka, oba strýci – všichni
ochotničili. Děda byl navíc správce polického Kolárova divadla, měl tam správcovský
byt, a tak jsem už od útlého věku divadlem
načichal. Když nad tím tak přemýšlím, neměl jsem kam uhnout. Pravdou ale je, že
jsem ani nechtěl.

Sám jste dlouhá léta principálem polického souboru Kolár. Jak se změnil vztah veřejnosti k ochotníkům
a amatérské kultuře vůbec od dob,
kdy jste začínal?
Faktem je, že ochotnické divadlo zažívá rozmach. Pamatuji jeho útlum, to bylo po sametové revoluci, kdy se lidem otevřela spousta
možností, a mohli dělat cokoli. Věnovat se
studiu, soukromému podnikání, realizovat
se v práci a na ochotničení najednou nebyl
čas. Po těchto hektických raných devadesátkách se to ale stabilizovalo a vnímám,
že postupem let to „ochotnické hnutí“ zase
nabývá na síle, přibývá městských i venkovských souborů a spolků, přibývá lidí, kteří do
toho jsou zapálení, a naplňuje je to.
Jaroslav Souček v ateliéru hradeckého Impulsu

Valnou část kariéry jste prožil v korporátním prostředí velké banky, jako
manažer jste trávil celé dny v obleku
a s klíčky od služebního auta v kapse.
Nestýská se vám?
Vůbec. Na takových pozicích musíte mít,
jak já říkám, speciální psychickou výbavu
včetně velkého ega, abyste v ní dokázali
přežít každodenní boje o moc a vypořádat
se se svým svědomím. Já jí evidentně neměl,
a proto jsem z toho „vnitřního konfliktu“
a z něj pramenícího stresu vyhořel, sbíral
jsem se pak fyzicky i psychicky několik měsíců. Věčná korporátní honba za výkonem
a ziskem mě zkrátka dohnala. Ale především
28

jsem postupně dospěl k tomu, že už nazrál
čas, abych se začal věnovat jen tomu, co mi
dává smysl a přestal dělat kompromisy.

Stejně jako teď v Impulsu – Centru
na podporu uměleckých aktivit jste
se věnoval edukaci. Akorát už nevzděláváte bankéře, ale amatérské
umělce. Jak se to člověku stane, že
takhle „přesedlá“?
Kromě patřičného vzdělání a zkušeností musíte mít také jednoho celoživotního,
v mém případě, „koně“ – amatérské divadlo. Já se v divadle prakticky narodil, navíc
do rodiny vyhlášených ochotníků. Děda

Na to právě reagujete i v Impulsu a na
podzim jste otevřeli pestrou nabídku
divadelních kurzů právě pro amatéry-nadšence. Čemu všemu se u vás
mohou přiučit?
Letos jsme se zaměřili na samotný fundament, na základy divadelní práce. Otevřeli
jsme tedy semináře základů herectví, režie, scénografie, divadelní produkce, dramaturgie. I amatéři totiž potřebují určité
řemeslné základy a je jedno, jestli už v nějakém ansámblu jste, nebo ho chcete teprve založit. Pro ty právě začínající soubory
máme k dispozici odborného poradce, legendu mezi východočeskými ochotníky,
režiséra, herce a pedagoga Alexandra Gregara, který jim pomůže, s čím potřebují.

zima 2019/20

Kultura

Když už jsme u těch kapacit, prozraďte, koho se vám podařilo jako
lektory kurzů do Hradce přilákat?

Není právě proto amatérská kultura
spíše záležitostí starších ročníků?
Vůbec ne, i mladší generace se o ni zajímá
a chce se v ní realizovat, jen ji baví něco
trochu jiného než nás zamlada. Hodně jsou
teď populární improvizační show a trochu
alternativnější pohybové divadlo. Vidím to
sám - když jsem začínal režírovat, dělal jsem
s dětmi, pak jsem na dlouhá léta zakotvil
u dospělých a nedávno jsem se zase vrátil
mezi mladé a pracuji se studenty středních
škol. Jsou pro to nesmírně zapálení, tudíž se
nebojím, že by ochotníci jen tak vymřeli.

Na workshop scénografie jsme se domluvili
s Kamilem Bělohlávkem, což je profesionální scénograf a výtvarník, mimo jiné držitel Ceny divadelní kritiky za scénografii.
Pracuje pro Divadlo Drak nebo liberecké
Naivní divadlo. Divadelní produkci zase
lektoruje Tereza Sochová, což je výkonná
producentka a ředitelka Divadla Disk a pedagožka na DAMU. Seminář dramaturgie
vede Tomáš Jarkovský, nový ředitel Divadla
Drak a zkušený autor a dramaturg. Režii
si vzal pod křídla Aleš Bergman, vedoucí
Ateliéru činoherního herectví na JAMU.
Co se herectví týče, jednáme například
s Davidem Novotným, v lednu navíc startují i kurzy tvůrčího psaní se spisovatelem
Emilem Haklem. Mimo to samozřejmě běží
kurzy pro amatérské fotografy, výtvarné
kurzy a do budoucna bychom rádi vzkřísili i filmovou konzervatoř. Cílem je totiž
v Hradci zakořenit koncept dlouhodobého
a systematického vzdělávání v amatérské
kultuře. Něco na způsob lidových konzervatoří, které existovaly v 80. letech a byly
to takové tehdejší ostrůvky svobody. Lidé,
kteří je absolvovali, z nich čerpají dodnes.

Pravdou je, že ochotníci mají u nás
dlouhou tradici, jen těch přehlídek
amatérského divadla, které se po
republice každoročně konají, je nepočítaně.
A jsou nesmírně důležité! Ochotníci díky
tomu mají možnost vzájemně se potkat,
nasdílet zkušenosti a porovnat svoji
tvorbu s ostatními. Na některých větších
přehlídkách dokonce zasedá i odborná porota složená z profesionálů, kteří
fundovaně rozeberou jednotlivá představení a dají zpětnou vazbu. Pamatuji
i doby, kdy byli hodně ostří a spíš těm
ochotníkům vzali chuť do práce, to už se

ale dnes děje velmi zřídka. (smích) Osobně mám rád třeba Krakonošův divadelní
podzim ve Vysoké nad Jizerou, krásnou
přehlídku pořádají také v Poděbradech
nebo Červeném Kostelci. Tam tím celé
město absolutně žije a v době konání neseženete jediný volný pokoj.

Co byste poradil těm, kteří uvažují, že
by se vrhli na dráhu ochotnictví?
Obklopit se těmi správnými lidmi, tedy
stejnými nadšenci, jako je člověk sám.
U amatérského divadla je strašně důležitá
parta, která ho tvoří. Jednotlivci na sebe
musí být vzájemně naladění a kopat za
stejnou věc. Konflikty přijdou, to je nevyhnutelné, obzvlášť u „umělců“, kteří jsou
dost emotivní, vždycky ale musí zvítězit láska k divadlu. Na amatérském divadle je krásné, jak spojuje lidi. Hraje vedle
sebe ředitel s dělníkem a nikdo to neřeší.
Třeba v našem divadelním spolku se na
jevišti pravidelně schází manažer, účetní,
obchodní ředitel, úpravář vody, prodejce,
údržbář, podnikatel i ředitel školy. Je to
pestré a to je na tom skvělé!
Michaela Zumrová
foto: Jakub Misík

inzerce

Již od

499 990 Kč*

Hyundai prémie

70 000 Kč

Vyrazte s námi do éry nového přístupu k zákazníkům!
• Limitovaná edice Hyundai Tucson IceBreaker Vám přináší atraktivní výbavu,
ve které nechybí vyhřívání sedadel i volantu a další prvky včetně bezklíčového
vstupu do vozu.
• Pohon 4x4 můžete mít se zvýhodněním 50 %.

Nízké splátky
s nulovým navýšením

Nejvýhodnější
Hyundai pojištění

Sada zimních
kol zdarma

Slevová tankovací karta
na 5 let zdarma

• Zcela zdarma získáte kompletní sadu zimních kol a balíček zimního příslušenství!
Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.

HYUNDAI Hradec, s.r.o.
Bratří Štefanů 978, 500 03 Hradec Králové
+420 732 881 811 / www.hyundaihk.cz

Hyundai
Hyundai
Assistance
Assistance

www.hyundaihk.cz
* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba: 4,8‒5,8 l/100 km, CO2: 109‒132 g/km.
Hyundai TUCSON - kombinovaná spotřeba:
Fotografie je pouze ilustrativní.

Fotografie je pouze ilustrativní.

4,2–7,8 l/100 km, emise CO2: 110–179 g/km.
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Vločky
ve tváři!
Uzavřete mír s vlastní pletí a buďte tu pro ni
v mrazu, větru i za ostrého zimního sluníčka.
Vrátí vám to hned na jaře, to si buďte jisti! Inspirujte se našimi tipy, jak mít pleť pod kontrolou o Vánocích stejně jako po novém roce.

HYDRATACE AŽ
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Voda je životadárná, bez ní by se naše tělo
jednoduše neobešlo a stejně je na tom
i naše pleť. Vykašlete se jednou provždy
na rozšířený blud, že hydratační krémy na
bázi vody při nízkých teplotách v pleti zamrzají a mohou za prasklé žilky v obličeji.
Naše pleť totiž potřebuje v mrazu vláhu víc
než v horkých letních dnech! Jakmile teploty padnou pod nulu, pokožka se hůř prokrvuje, vítr ji snáz vysušuje a první mrazíky
dehydratační zkázu spolehlivě dokonají.
Vezmete-li v úvahu časté přechody z vytopených místností ven na vzduch, dostává pleť objektivně zabrat. Kožní bariéra se
opakovaně narušuje a pokožka ztrácí svou
přirozenou obranyschopnost.
Jak tomu účinně předcházet? Hydratujte se
především zevnitř. Zvyšte příjem tekutin,
dopřávejte si neslazený čaj, vodu nebo džus
ředěný čistou vodou bez bublinek. Omezte
dlouhé polehávání ve vaně, jen tak zamezíte
druhotnému vysušování. Jezte hodně ovoce
a zeleniny – vitamíny projasňují pokožku, to
je bez debat! A především - mažte, mažte,
mažte – místo lehkých gelových krémů volte v zimních měsících hutnější krémy, které ochranný film pokožky řádně promastí.
30

Pakliže vám byla do vínku nadělena mastná
pleť, takové krémy vám spíš přitíží. Jděte
na to od lesa a chraňte svou kůži a vlasy
od základů – čepicí, šálou a rukavicemi, rty
potom kvalitní rtěnkou nebo jelením lojem.
Jste-li majitelkou zralejší pleti, naneste pod
vrstvu krému ještě ochranné sérum. Vsaďte
na přípravky obsahující rostlinné oleje, aramidy, lipidy, glycerin a vitamíny A, C a E.

NENÍ DEN JAKO NOC
Denní péče je důležitá, zapomínat bychom
ale neměli ani na tu noční, kdy pleť po odlíčení odpočívá a regeneruje. V zimních měsících volte noční krémy s obsahem antioxidantů, které posílí právě obnovující procesy
buněk, ale také pomohou v boji proti volným
radikálům. Těm je pleť v zimě vystavena o to
víc, může za to především horší smogová
situace ve městech. Kromě každovečerního
rituálu si alespoň dvakrát do týdne dopřejte
vyživující pleťovou masku.

OSTRÉ ZIMNÍ SLUNCE
Škodlivé UV záření se k zimnímu spánku rozhodně neuložilo, myslete na to
a pravidelně ošetřujte pokožku krémem

s ochranným SPF faktorem. Sluníčko
nepodceňujte hlavně na horách, avšak
vězte, že ani při běžném chození po městě naši pleť nijak nešetří. Chystáte-li se
brázdit svahy ve vyšších nadmořských
výškách, přibalte si rovnou opalovací
přípravek s širokospektrální UVA i UVB
ochranou. Nebudete se muset obávat
spálení, pigmentových skvrn ani předčasného stárnutí.

NEZAPOMEŇTE
NA RTY A RUCE
Rty jsou na tom v zimě vůbec nejhůř,
neboť vrstva kůže, která je pokrývá, je
mimořádně tenká. Navíc neobsahuje
tuky, a tak vlivem mrazu rychle vysychá
a praská. Myslete na svou pusu a pravidelně ji během dne vyživujte pečujícím
balzámem, vedle nešlápnete ani s tyčinkou obsahující UV filtr. Nemůžete-li vyjít ze dveří bez rtěnky, volte krémovější
s hydratačním efektem, matující by rty
ještě více vysušovaly. Pozornost věnujte
v zimních měsících také rukám, ty pečlivě
promazávejte mastnějším krémem a netrapte je v mrazu bez rukavic.
(red)
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LA VITAL DECO:

Když si tradice
a styl notují
Zažehněte doma tu pravou vánoční atmosféru s dekoracemi královéhradeckého Květinového studia La Vital. To pro
vás už deset let navrhuje a tvoří originální interiérové a exteriérové dekorace pro každou sezonu, místo i příležitost. A co
letos frčí, prozradila Quartieru majitelka La Vital Lucie Vitíková.

Trochu se děsíte sousloví „vánoční výzdoba“,
a tak raději opět zůstanete v komfortní zóně
svaté trojice světýlka – stromeček – věnec? Ale
no tak, letos už ne! Květinové studio La Vital
otevřelo na podzim zbrusu nový e-shop, kde
najdete veškeré dekorace z jejich dílny na jednom místě a vyzdobíte tak svůj domov pomyslně od hlavy až k patě. „Na www.lavitaldeco.cz
najdete široký výběr dekorací od drobných ozdob
přes svícny, lucerny, světelné řetězy až po vázy,
věnce a další nezbytnou vánoční výbavu domácnosti,“ říká majitelka studia Lucie Vitíková.
A co, že bude letošní zimu zaručeně in? Z barev frčí tóny růžové, šedé, bílé a stříbrné.
„Pokud si Vánoce neumíte představit bez tradiční červené barvy, zkuste letos ladit odstíny
marsaly – dala by se připodobnit k temně rudé
zemité barvě s hnědými odlesky. Kombinujte
struktury, nebojte se zapojit peříčka, která dekoracím letošní zimní sezony dominují a neopomeňte ani veškeré ‚fluffy‘ načechrané doplňky - například z na dotek velmi příjemného
mikroplyše,“ doplňuje Lucie Vitíková.
Pro inspiraci jsme vám několik kousků z nového e-shopu Květinového studia La Vital
vybrali, nakupovat už ale budete muset sami.
Tak šťastné a dekorované!
Michaela Zumrová
foto: Jakub Misík
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Fenomén
Chanel
Gabrielle „Coco“ Chanel. Žena, která dýchala protiklady. Navzdory tehdejší nadvládě načančanosti rozdupala veškerá módní pravidla a nastolila minimalismus. Přestože se nikdy nevdala, muži hráli v jejím
životě zcela zásadní roli. Ačkoli vyrostla v sirotčinci, přátelila se s nejvýznamnějšími osobnostmi své
doby. Seznamte se s příběhem miláčka Coco. S dámou, která naučila ostatní ženy nosit perly, kalhotové
obleky, sukně těsně pod kolena a Chanel No. 5.

Příběh Coco Chanel je jako vystřižený z románu Charlese Dickense. Chudá dívka, která se
ze sociálního dna sirotčince vypracovala až na
samý vrchol, stala se světově uznávanou módní návrhářkou a její odkaz žije dodnes. Kdo by
to byl kdy řekl do děvčátka z ani ne třicetitisícového městečka Saumur ve Francii.
Coco, vlastním jménem Gabrielle Chanel, se
narodila v srpnu roku 1883 do rodiny podomního obchodníka Alberta Chanela a jeho
družky Jeanne Devolle. Když bylo Gabrielle
dvanáct, přišla společně se dvěma bratry
a dvěma sestrami o matku, načež všech pět
sourozenců skončilo v klášterním sirotčinci. Tam ji jeptišky naučily bravurně ovládat
jehlu a nit, a tak vlastně určily její další cestu.
Bez peněz a jasných vyhlídek do budoucna
nastoupila ve dvaceti ke své tetě do obchodu s oděvy v ještě menším městečku Moulins, a přestože ze srdce nerada šila, brzy se
rozkřiklo, že jí to s jehlou a nití jde jako po
másle, a Gabrielle si začala budovat vlastní
klientelu. Po pracovní době si se sestrou
přivydělávala ještě jako zpěvačka v kabaretech v Moulins a Vichy. Právě tam začali
mladé Gabrielle přezdívat Coco - „miláček“.
Při jednom vystoupení v lázeňském Vichy
se také seznámila s prvním ze svých osudových mužů – zámožným chovatelem koní
Etiennem Balsanem.
Několik let byla jeho milenkou a svěřený
čas využila na maximum. Nejenže ji bohatý
Etienne uvedl do společnosti, ale naučil ji
34

chodit, mluvit a dýchat jako dámu z vyšších kruhů. Coco se tak brzy naladila na
své budoucí klientky – manželky bohatých
francouzských podnikatelů, umělkyně,
modelky… Jejich románek skončil v roce
1910, kdy Coco „přesedlala“ na exmilencova
dobrého přítele – ještě o kousek bohatšího
britského aristokrata Artura Capela, přezdívaného „Boy“. Právě on financoval její
expanzi do Paříže a přímořského letoviska Deauville, kde Coco tvořila své luxusní
klobouky a později začala navrhovat i sportovní oblečení. První ucelenou kolekci pod
svým jménem uvedla ještě před koncem
války a představila světu dnes již ikonické
„malé černé“, košilové šaty (skandálně bez
korzetu, který v té době zcela bezostyšně dominoval) nebo úplet, který se do té
doby používal výhradně na spodní prádlo.
Neskutečně úspěšnou pracovní jízdu však
pouhé dva dny před Vánoci roku 1919 zkalila smrtelná autonehoda Artura Capela.
Snovému francouzskému páru Coco & Boy
byl konec.
Truchlíc nad ztrátou životní lásky, ponořila se Gabrielle s vervou sobě vlastní do
práce. Zlomovým pro značku Chanel byl
rok 1921, kdy se Coco vrhla na návrhy doplňků a parfémy. Ten nejproslulejší vůbec
– Chanel No. 5 – spatřil světlo světa ještě
tentýž rok na Vánoce a hned následující
rok zaznamenal snové tržby. Coco se dařilo. Její podniky čítaly na čtyři tisíce zaměstnanců a tehdy už čtyřicetiletá módní
návrhářka se těšila velké oblibě britské

šlechty. Mezi její milence patřil vévoda
z Westminsteru nebo Edvard VIII. – princ
z Walesu, přátelila se také s Winstonem
Churchillem, Marilyn Monroe nebo Grace Kelly. Ženy napříč kontinenty po jejím
vzoru zadupaly střapaté korzety a pestrobarevné nadýchané sukně na dno skříně
a začaly se oblékat střídmě a komfortně ve
jménu nejvyšší elegance – do žerzejových
kostýmků tlumených barev, námořnických
kalhot a svetrů.
Studená sprcha přišla s vypuknutím
druhé světové války. Tisíce zaměstnanců Chanelu byly rázem bez práce, Coco
zavřela veškeré své butiky, až na jeden
jediný v Paříži. Válku prožila v nacisty
okupovaném hlavním městě po boku německého důstojníka Hanse Güntherema
von Dincklage, čímž značně utrpěla její
pověst a Francouzi ji po osvobození dokonce obvinili ze zrady a kolaborantství.
To vyústilo v její emigraci do Švýcarska,
kde nakonec strávila dlouhých devět let.
Právě odtamtud, z pohodlí „návrhářského důchodu“ sledovala revoluci, kterou
do módního průmysl přinesl svou kolekcí New Look v roce 1947 Christian Dior.
Ženy na jeho popud začaly opět oblékat
honosné a zdobené róby, které válkou
znuděná a znechucená část dámské populace vítala s otevřenou peněženkou.
A na to se Coco se svou vášní pro jednoduchost a střídmost dívat nemohla. A tak
v roce 1953, v jen těžko uvěřitelných 70
letech ohlásila v módní branži comeback.
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Třebaže první počiny v nové éře Chanelu
byly přijaty poměrně vlažně, Coco nepřestala pracovat až do své smrti a úspěšně
vrátila vlastní značku na výsluní.
Gabrielle Coco Chanel zemřela ve spánku ve svém luxusním apartmánu v pařížském Hotelu Ritz 10. ledna 1971. Bylo jí 88
let. Následující roky v její práci pokračoval
pověřený asistent, a to až do roku 1983,
kdy se stal kreativním ředitelem Chanelu
dnes už legendární návrhář Karl Lagerfeld.
Ten značku rovněž vedl až do svého skonu
v roce 2019.
Když se Coco novináři v 50. letech ptali, co
stojí za jejím úspěchem, odvětila, že hodně
tvrdé práce a trocha vkusu. Stačí však pohled na některý z jejích ikonických modelů a dojde vám, že to byl právě vkus, čeho
měla na rozdávání.
Michaela Zumrová

Coco Chanel s Arturem Capelem
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KADEŘNICKÝ SALON PERFEKT:

Tvrdá práce se vyplácí
Ve filmu se rozdávají Oscary, v gastronomii zase michelinské hvězdy. Podobně významné ocenění se každoročně udílí
i mezi kadeřníky a už počtvrté zamířila cenná plaketa do Hradce Králové – konkrétně do rukou kadeřnického týmu
Salonu Perfekt Jany Baladránové. A redakce byla u toho!

Jana Baladránová (uprostřed s plaketou) s celým týmem Kadeřnictví Perfekt

Už počtvrté jste obhájila cenu, kterou
udílí prestižní italská značka vlasové
kosmetiky Framesi a jež se dostává
jen těm opravdu nejlepším kadeřnictvím v Evropě. Jaký je to pocit?
Jak správně říkáte, není to pro nás poprvé, asi nejsilněji jsem to prožívala, když za
námi před pár lety přiletěl osobně prezident Framesi Dr. Fabio Franchina. Pokud
pracujete v nějakém oboru a znáte jeho
čelní představitele, jsou pro vás nesmírně
významní a z takové návštěvy se vám chce
štěstím skoro omdlít. (smích) Pro nás to
tehdy znamenalo něco podobného, jako
kdyby do módního butiku přijel osobně
ocenit práci týmu samotný Karl Lagerfeld!
36

To ale neznamená, že bych tentokrát měla
z ceny menší radost, to v žádném případě.
Kromě nadšení cítím i obrovské zadostiučinění. Jsem vděčná, že naši dobře odvedenou práci a s ní související úspěch můžeme dál zhodnotit. Do budoucna je to velká
motivace nejen pro mě, ale pro celý tým,
na kterém to tu celé stojí a padá. Díky této
ceně se navíc potvrzuje to, co jim od začátku kladu na srdce. To, že se vyplatí dělat
svou práci srdcem a opravdu poctivě, dodržovat veškeré postupy, neustále se vzdělávat a pracovat na sobě. Jedině to přináší
výsledky, jedině to má smysl. V neposlední
řadě je toto ocenění i skvělou zprávou pro
naše klienty. Celou svoji kadeřnickou kari-

éru se snažím dělat hodně věcí jen pro ně.
Jsem perfekcionistka a to má pochopitelně
svá pro a proti. Nicméně si myslím, že můj
tým tuto moji vlastnost v tom nejlepším
slova smyslu převzal a klientky to oceňují.
Umí pochválit, povzbudit. Je to úžasná výměna pozitivní energie.

Salon Perfekt slaví 14 let. Jak vzpomínáte na své začátky?
Jako na velmi náročné období, začínali jsme
tehdy úplně od nuly. V místech, kde dnes
na Slezském Předměstí salon stojí, nebylo
nic. Jen tráva. Ležela jsem tehdy tři měsíce doma s těžkým zápalem plic a Perfekt
si vlastnoručně namalovala. S těmi velkými
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francouzskými okny a vzdušnou, otevřenou recepcí. Do Hradce jsem chtěla vždycky, předtím jsem pracovala deset let jako
kadeřnice v Náchodě. Tohle všechno, co
vidíte, je můj splněný sen.

A jak vzpomínáte na své působení
v Náchodě, je to velký rozdíl?
Obrovský. V Náchodě jsem pracovně strávila deset let. Hned po škole, to mi bylo
osmnáct, jsem si tam otevřela malé kadeřnictví o jedné místnosti, navíc v patře
naprosto otřesného baráku. Má pracovní
doba začínala v 7 hodin a končila i v 11 večer. Byla jsem tam sama a musela se otáčet.
První dva měsíce byly šílené, ale postupně
si ke mně zákazníci našli cestu, ba co víc
– vraceli se. Šeptanda tehdy zafungovala
perfektně. Do půl roku už jsem měla relativně dost práce a do roka plný diář. Když si
na to dnes vzpomenu, zažívala jsem hrozný workoholismus, ale když je vám dvacet,
svoji práci milujete a za nikým nespěcháte,
dá se to nějakou dobu tak praktikovat.

Kdy tedy přišel ten impulz odejít do
Hradce?
Když jsem se po pár letech vypracovala a začala jezdit na poměrně drahá školení, učila
se náročnější a náročnější střihy, do detailu rozumět složení barev, ale i pečujících
a stylingových přípravků na vlasy. Zkuste si
ale v Náchodě hodinu stříhat klientku a pak
si říci 120 korun, to zkrátka přestávalo dávat smysl a já cítila, že je čas se posunout.
Vysnila jsem si Hradec a díky podpoře rodičů začala plánovat stavbu salonu. Shodou
okolností jsem se však tou dobou seznámila se svým budoucím manželem, který
měl na Slezském Předměstí firmu a v jejím
sousedství volný pozemek. Nejdřív jsem se
toho bála – odejít z centra města? Tam budu

úplně mimo! Nakonec se to ale paradoxně
ukázalo jako výhoda, protože v centru věčně
není kde zaparkovat, takže tento můj „útěk“
klienti naopak kvitovali. Nutno říci, že by
to nešlo bez pomoci manžela, který už měl
v té době s podnikáním zkušenosti a hodně
mě toho naučil. Posléze nastal úkol asi nejtěžší – sehnat ten pravý tým. A že to dalo
opravdu zabrat! Každý zaměstnavatel vám
potvrdí, jak těžké je kvalitní lidi najít a udržet si je. Vzpomínám si, jak jsme chodili po
městě s náborovými letáčky a zastrkávali je
za stěrače aut. Dnes mohu hrdě říci, že se
to opravdu povedlo, neboť lidé, se kterými
jsem začínala, tu pracují dodneška. První
roky však byly náročné, kolotoč školení, za-

učování, práce od rána do večera. Stojím si
ale za tím, že se to vyplatilo.

Váš salon je v Hradci Králové spojen
především s jedničkou v prodlužování vlasů - značkou Great Lengths. Jak
vnímáte toto spojení?
Podařilo se mi získat výhradní zastoupení
pro celou Českou republiku, a tak máme
klientky opravdu ze všech koutů země,
showbyznys nevyjímaje. Přímo zde také kadeřníky na tuto metodu prodlužování každý týden školíme. Great Lengths je zkrátka
pojem – ne náhodou jsou jejími tvářemi
Beyoncé, Madonna nebo Britney Spears.
Jde opravdu o špičkovou kvalitu v prodlužování - zkrátka Porsche mezi vlasy. Proto
mě toto spojení Perfektu a Great Lengths
nesmírně těší a zároveň zavazuje. Troufám
si však říci, že naše klientky oceňují poctivou práci. Samy vidí, že chceme, aby měly
zdravé vlasy, že se pídíme po tom, co právě jejich vlasy potřebují, že náš tým tomu,
co dělá, skutečně rozumí. To bych ostatně
poradila všem dámám, aby se více zajímaly
o práci svého kadeřníka či kadeřnice, aby
se ptaly a nepodléhaly slepě tomu, co jim je
řečeno či porazeno. Setkala jsem se s tolika
příklady nešetrné péče nebo špatného užití přípravků pramenícími z neznalosti nebo
nezkušenosti, které dokážou nenávratně
poškodit vlasový váček! Ne vždy také platí,
že co je drahé, je kvalitní.
Michaela Zumrová
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Luxus za outletové ceny?
To je POP!
Zajímáte se o módu, milujete kvalitu a vyznáváte styl? Pokud jste třikrát odpověděli kladně a ještě k tomu hledáte příjemné prostředí, kde nakoupíte světové i domácí značky za outletové ceny, něco pro vás máme! Všechny tyhle charakteristiky
totiž báječně sedí na Premium Outlet Prague Airport, kde ve více než 70 obchodech najdete na 200 prémiových značek
a hlavně celoroční slevy mezi 30 a 70 procenty.

Kdo by nemiloval rozmazlování! Souhlasíte?
Věříme, že ano, a proto radíme - nenechte
si ujít nejkrásnější obchodní centrum u nás
a udělejte si radost nákupem luxusních
značek Karl Lagerfeld, Prada, Versace nebo
Fendi. Kromě notoricky známých brandů
Adidas, Nike nebo Gant, které není třeba
představovat, nabízí POP Airport i pestrou
paletu originálních a jedinečných labelů,
které jinde nenajdete. Nechybí mezi nimi
Hexis, Bogner, The Hat, Elena Salvo nebo
Jitka Klett. V POP Airport ale najdete mnohem více než oblečení. Pro boty si zajděte
do obchodů Salamander, Ecco nebo Geox,
ale pokud chcete víc, kvalitní italskou obuv
hledejte v Corso Roma - jediné prodejně
této značky mimo Itálii. V prodejnách Krups,
Tefal či Rowenta si na své přijdou i všichni
milovníci obchodů pro domácnost. A nechybí ani potěšení pro nejmenší - legendární britské hračkářství Hamleys.
Končí prázdniny a většina z nás se pomalu vrací do reality. S nadcházejícím
podzimem řeší snad každý ten samý pro-

blém: co si na sebe po horkém létě obléct
a hned v tolika vrstvách? A to samozřejmě
nejen do práce nebo do školy, ale také na
další a příjemnější aktivity, které s sebou
nadcházející měsíce přinášejí. Kde hledat inspiraci? Pro všechny vybíravé připravuje POP Airport každý týden čerstvý
výběr POP10!. Jedná se o deset produktů
z různých obchodů za ještě výhodnější
než outletové ceny. Celou nabídku najdete každý týden na Instagramu @premiumoutletpragueairport nebo na webových stránkách pop.cz.
A jestli už teď přemýšlíte nad obměnou
šatníku na zimní období, zajisté v POP
najdete zajímavé outfity, v kterých se nepotkáte s někým jiným, protože už dávno
neplatí, že v outletech objevíte jen starší zboží. Mnohdy sem totiž míří kousky,
které se v České republice nikdy neprodávaly, nebo speciálně vytvořené kolekce, které se neřídí sezónami jako nabídka v běžném obchodě, a tak se vyznačují
nadčasovostí a nezaměnitelností, navíc za

výhodnou cenu. Dá se říct, že si tu vlastně
můžete vybírat ze samých podpultovek.
Navíc v rámci speciální listopadové akce
Black Friday pořídíte kvalitní produkty za
zlomek původní ceny. A slevy tu nejsou
žádná symbolika - třeba u značkových
bot může jít úspora až do tisícikorun.
POP Airport hledejte 5 minut od letiště, ze
kterého můžete pro snadnou dopravu využít pravidelný autobus, a zkrátit si tak čekání na svůj let, nebo si naopak zpříjemnit
přílet do Prahy třeba jen dobrou kávou ve
Starbucks, Flocafe či Coffee Fellows. A jak
po cestě nezabloudit? Cestou po Praze stačí sledovat navigaci na letiště a po sjezdu
na exit Letiště pokračovat směrem k nákupní zóně. Ačkoliv se budete celou cestu
vzdalovat od historického centra, přijedete
do nejkrásnějšího obchodního centra u nás
a užijete si nakupování v prostorách staré
Prahy. Přesně tak to totiž v Premium Outlet
Prague Airport vypadá.
(red)
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CENTRUM A ŠKOLY SION:

Na rovinu o Sionu
Když se těšíte veřejnému zájmu, má to stejně jako mince vždy dvě strany – jednu příjemnou a druhou o poznání
méně příznivou. To by jistě podepsali v královéhradeckém Centru Sion, které je zřizovatelem mateřské, základní
a střední školy Sion. Na podzim totiž plnily stránky místních médií i virtuální prostor sociálních sítí „zaručené“
zprávy o jejich fungování. Řediteli Centra Sion a zakladateli škol Denisovi Doksanskému jsme proto položili
otázky, které shrnují nejčastěji opakovaná tvrzení.

Jak to vlastně chodí ve školce a školách
Sion? Je pravda, že si děti jen hrají, tykají učitelům a nemusí dělat úkoly?
Fungování našich škol jsme od začátku nastavovali tak, aby tam dětem bylo dobře.
Aby nezažívaly tísnivé pocity, které si řada
z nás ze školy odnášela. Prostě aby děti
věděly, že nikdo nečeká na jejich chybu,
že se mohou bez problémů svěřit, že učitel není nepřítel, ale partner a tak dále. To
ale v žádném případě neznamená, že jsme
40

rezignovali na to, že škola je v první řadě
místem vzdělávání a předávání vědomostí.
Sion školy nikdy nebyly školami alternativními, jak je někdy mylně uváděno. Jsme zlatou střední cestou mezi klasickým, chcete-li veřejným školstvím, kde se všechno
musí, a jeho alternativním protipólem.
U nás si děti na prvním stupni skutečně
mohou s učiteli tykat, v mladším věku je
to přirozenější i z hlediska dětské psy-

chologie. Naše zkušenosti ukazují, že
tykáním autorita učitelů nijak netrpí. Na
druhém stupni už děti učitelům automaticky vykají. A pokud jde o úkoly – myslíme si, že se děti mají učit hlavně ve škole.
Úkoly jim učitelé samozřejmě zadávají,
ale je jen na rodičích, jestli se rozhodnou, že je jejich děti budou dělat, nebo se
budou spíše věnovat zájmovým činnostem – sportu, umění a tak dále. Shrnul
bych to tak, že máme obrovský respekt
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k individualitě dítěte, snažíme se ji rozvíjet, usměrňovat, ale ne bezmyšlenkovitě
omezovat.

Mohou děti, které absolvují takhle
volnou výchovu, vůbec později uspět
na „normálních“ školách?
Ona to právě není až tak příliš volná výchova. Například to, že školní rok je na prvním
stupni naší základní školy koncipován jako
velká námořnická plavba, je koncept, který
dětem pomáhá lépe pochopit soulad mezi
teoreticky osvojenou vědomostí a jejím
praktickým využitím. Lépe než abstraktní
memorování a biflování, funguje praktická
ukázka. Není to vlastně nic jiného než ta
známá „škola hrou“, za kterou se přimlouval už J. A. Komenský. Ne náhodou nese
naše základní škola jeho jméno.
Tomu, že by absolventi Sion škol byli méně
úspěšní než absolventi tak zvaně normálních škol, se musím usmívat. Rok co rok se
naši žáci dostávají na školy, které si vybrali,
včetně prestižních gymnázií, výběrových
středních škol, naši absolventi studují na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy či medicíně. Zmíním i to, že naše základní škola
spolupracuje s organizací Mensa, žáci jsou
pravidelně úspěšní v testování společnosti
SCIO, logických olympiádách a podobně.
Obdobně studenti střední školy Sion High
School uspěli v tzv. SOČce, tedy středoškolské soutěži, a nedávno dostali exkluzivní možnost zpracovat historickou studii
k výročí sametové revoluce do prestižního
celostátního časopisu.

Jak to má Sion s náboženstvím? Je
pravda, že je ve školách Sion povinné?
Častým mýtem, a já bych skoro řekl, že
i fake news o Centru Sion je, že je to církev, náboženské společenství, nebo dokonce sekta. Není to tak, stejně jako já nejsem
pastor nebo nějaký náboženský vůdce, jak
jsem se o sobě také už mnohokrát dočetl. Je
pravda, že začátky Centra Sion byly spojeny
s křesťanstvím a já sám skutečně mám teologické vzdělání na americké Harvest College, ale naše centrum už delší čas s žádnou
náboženskou skupinou spojené není.
Jiná věc ovšem je, jak se v Sionu díváme na
otázky víry a vztahu člověka k vyšším věcem. Domníváme se, že pro děti je prospěšné získat v rámci vzdělání kromě jiného také
vztah k této tématice, a je jen na nich, co si
z toho odnesou do svého budoucího života.
Drtivá většina dětí v našich školách nepochází z věřících rodin, ale zároveň s námi
tyto rodiny sdílí názor, že toho materialismu obklopuje dnešní děti víc než dost a že
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hodina biblické a etické výchovy týdně je
možná dobrým protipólem ke komerčnímu a někdy povrchnímu světu, do něhož
děti dorůstají. Že by ovšem na této tématice
naše školy stály, to je opravdu nesmysl.

Zřizovatelem škol Sion byla původně
Jednota bratrská, od letošního roku
jsou to ale soukromé školy. Proč?
Jak jsem zmínil, Centrum Sion a tedy i naše
školy byly na počátku skutečně spjaty
s křesťanstvím, nejblíž jsme měli k Jednotě bratrské, krom jiného i díky spojení této
církve s J. A. Komenským. Už jsem připomínal jeho vliv na koncepci vzdělávání v našich
školách. Když jsme školy zakládali, Jednota
bratrská nám pomohla tím, že se stala zřizovatelem těchto škol, což je v podstatě jen
administrativní úloha. V průběhu času se ale
naše spojení s církví dost rozvolnilo. Další
pokračování proto nedávalo smysl, a tak se
z našich škol začátkem roku 2019 staly školy zřizované soukromou osobou, konkrétně
Centrem Sion.

„Rok co rok se naši žáci
dostávají na školy, které si
vybrali.“

Je pravda, že právě změna zřizovatele přivedla základní školu na pokraj
krachu?
Naštěstí ne. Ovšem jen díky tomu, že jsme
se po celou dobu existence Sion škol chovali velmi skromně a střídmě, a měli jsme
tak rezervy, které nám pomohly přežít.
Změna zřizovatele nás postavila do situace,
kterou jsme nečekali, a co víc, neodhalili ji
předem ani úředníci ministerstva školství,
s nimiž jsme standardně jinak zcela formální krok změny zřizovatele zúřadovávali.
Jádro celé věci je v tom, že zákon počítá
jen se situací, kdy soukromá škola vzniká jako zcela nová tzv. na zelené louce. Ta
získá registraci, ale působit začne až od
počátku školního roku a k tomuto datu má
přiděleny příspěvky ze státního rozpočtu.
V našem případě se však soukromými školami nově staly školy, jež působí již mnoho
let, a my a mimo jiné i pan ministr školství
jsme předpokládali, že budou kontinuálně
financovány z ministerstva školství, pouze
se změní rozpočtová „hromádka“ z církevních škol na soukromé. Ukázalo se však,
že zákon naši situaci nezná, a ocitli jsme

se v legislativním vakuu, kdy ministerstvo
neví, jak naši situaci vyřešit. Proto jsme po
změně zřizovatele k 1. 1. 2019 až do konce
školního roku od státu neobdrželi žádné
finanční prostředky, a tedy 8 měsíců - od
ledna do srpna - jsme byli zcela bez dotací.

Jak jste tuto nelehkou situaci vyřešili?
Samozřejmě jsme se o sebe museli nějak
postarat, neboť zajištění chodu škol bylo
jen na nás, což při desítkách zaměstnanců
jsou výdaje v řádu milionů měsíčně. Velmi
si ceníme pomoci a důvěry jednoho z hradeckých podnikatelů, který nám poskytl zásadní půjčku. Z praktického hlediska
však tato situace měla na chod škol minimální vliv a s čistým svědomím můžu říct,
že fungování Sion škol je stabilizované.
Jedinou cestou, jak nám ministerstvo školství může vyplatit finanční prostředky, na
něž máme ze zákona nárok, je rozhodnutí
soudu, na nějž jsme se tedy obrátili. V listopadu proběhlo první kolo soudního řízení
mezi námi a ministerstvem školství a krajský soud nám dal za pravdu. Je to příznivá
zpráva a potvrzení, že skutečně jsme naši
situaci nijak nezavinili, ale byli jsme státem
poškozeni v důsledku „díry“ v zákoně.
Mrzí mě, že když jsme se snažili řešit naši
finanční tíseň žádostí o půjčku směřovanou
městu Hradec Králové a Královéhradeckému kraji, stalo se to záminkou pro šíření
fám a lží o Centru i Sion školách a důsledkem bylo, že ani jedna půjčka nedopadla.
Přesto bych rád poděkoval všem statečným
politikům a představitelům města i kraje,
kteří se i tak za nás postavili.

V onom mediálním pranýři, který
zmiňujete, se jako problematická
skloňovala hlavně vaše osoba…
Já vím, že řadě lidí nejsem po chuti. Je to
tím, že namísto diplomatického kličkování říkám nahlas své názory, a to nejen ty
politické, a je pravda, že tím vším jsem si
za těch víc než dvacet let svého veřejného působení nadělal i řadu nepřátel. Ale
věřte, že to pro mě nemá zdaleka takový
význam, jako třeba ty tisíce lidí, které se
každý rok vydají na Hradeckou drakiádu,
Město plné lampionů nebo na kteroukoliv z řady dalších akcí, které Sion pořádá
pro širokou veřejnost. To je pro mě daleko cennější stejně jako to, že děti mohou
v našich školách zažívat šťastné a spokojené dětství a naplno zde rozvíjet své talenty a schopnosti.
Emil Stelinger
foto: Ondřej Šlambora
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Úsměv,
prosím!

CVAK!

Ta pravá
fotobudka
na vaši akci.
Svatby. Plesy.
Firemní večírky.
Oslavy.
www.cvakmat.cz
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Otázkou zůstává, do jaké míry je pak člověk
ochoten ony sny proměnit ve skutečnost.
Podnikám už od 18 let, některé sny jsem
si díky tomu už splnil, ale některé jsou teprve „ve frontě“. Když si pořídíte všechny
ty materiální věci, po kterých jste vždycky
toužili, zjistíte, že to skutečně podstatné je
něco jiného a s materiálnem nemá vůbec
nic společného. Ale to odbíhám, tohle auto
je splněný sen a velká radost, nic víc.

Nelze si nevšimnout, že váš vůz je
trochu netradičně kompletně laděn
do černé barvy.
Všechny chromové prvky jsou zakryté
černou folií, je to takový placatý Batmobil. (smích) To ale není jediná zvláštnost
na tomto modelu. Motor má mechanické turbodmychadlo, což už se dnes takto
nevyrábí a asi už nikdy nebude. Zrychlení
0-100 km/h vykouzlíte za 4 sekundy a velice ochotně jde do driftu. Moc praktičnosti
ale v F-Typu hledat nelze a spotřeba kolem
15 litrů bohužel znamená i častější tankování. Na druhou stranu překvapí v režimu
„komfort“ poměrně příjemnou jízdou nesrovnatelnou s jinými supersporty.

Je něco, co vám na autě nevyhovuje?

Batmobil
& Robin

Jaguar je prestižní značka s obrovskou tradicí a velkým charisma, takže bych nerad
urazil výrobce. Celkově však Jaguar používá měkké laky, které se snadnou poškrábou
a zničí, doporučuji tedy ošetřovat různými
prostředky na ochranu karoserie. Chybí mi
keramické brzdy, kterými už disponují novější modely. Údajně jsou tyto modely více
poruchové, ale to zatím nepociťuji. Navíc,
na nově zakoupené vozy už se vztahuje Jaguar Care, tedy tři roky servisu zdarma.

Mluvil jste v úvodu o dalších snech,
které teprve čekají ve „frontě“, prozradíte je?

Jako měl Batman v zádech svého Robina, má královéhradecký podnikatel
Robin Šimek zase svůj „Batmobil“ – černočerný Jaguar F-Type R. „Je to ryzí
záležitost,“ říká.
Čím vám učarovala právě limitovaná
řada Jaguaru F-Type R?
Rozhodoval jsem se mezi Mercedes Benz
Coupe 63 AMG a Jaguarem. Mercedes je
technologicky jednoznačně někde jinde, ale
já chtěl něco víc ryzího. Vůz, který není tak
kultivovaný a předvídatelný. To za mě právě
Jaguar F-Type R o obsahu 5000 ccm, výkonu
550 koní, osmiválec s pohonem zadní nápravy z roku 2015 splňuje. Zaujal mě svojí agilitou a hlavně neskutečným zvukem V8, který
nemá na českých silnicích obdoby. V podsta-

tě máte pocit, jako byste řídili závodní speciál. Nikdy jsem nic podobného neslyšel.

Proč jste si vlastně pořídil takový supersportovní vůz?
Všichni máme nějaké dětské sny a ty je třeba si plnit. Už jako kluk jsem byl velký snílek. Chtěl jsem zbohatnout a zachraňovat
svět, rozdávat potřebným a vlastnit super
auto jako hrdinové ve filmech. Asi jako každý druhý kluk, který vyrůstal v období nastupujícího internetu a amerických trháků.

Moc bych si přál vybudovat nadaci a pomáhat dětem. Chtěl bych také inspirovat české
úspěšné podnikatele a milionáře, aby uměli
říct, že už mají dost, a klidně půlku majetku
věnovali na dobročinné účely. Přece jen na co sbírat jachty, auta, domy, když některé děti nemají co jíst. Neříkám, že chci být
druhá matka Tereza, mám rád peníze i svůj
komfort, jen si prostě myslím, že v momentě, kdy váš majetek přesáhne určitou mez,
měli byste ho umět smysluplně darovat. To
je můj největší životní sen a na něm také
intenzivně pracuji.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora
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PETR VRBĚCKÝ:

Člověk se chce smát
Jestli by některý klaun mohl po své klauniádě sundat nos a plakat, byl by to Zdravotní klaun. Klaun, který vyráží do
nemocnic za dětskými i dospělými pacienty, aby je rozveselil a ulevil jim od jejich trápení. Co musí dělat, aby mu ještě
druhý den bylo do smíchu? „Především si to nebrat moc osobně. Musel jsem se cíleně obklopit humorem a smíchem,
o kterém vím, že pomáhá,“ svěřuje se hradecký herec Petr Vrběcký, který už deset let v kostýmu Zdravotního klauna
navštěvuje dětské kliniky, ale také eldéenky ve východních Čechách. Protože věří, že smích skutečně léčí, rozhodl se
šířit ho i bez červeného nosu jako lektor jógy smíchu.

Vzpomenete si, kdy a jak vám do života vstoupil Zdravotního klaun?
V Klicperově divadle, kde hraju, se asi před
deseti lety jednoho dne na nástěnce objevila pozvánka na casting pro roli Zdravotního klauna, a protože mě zaujalo spojení
klaunství s pomocí, moc jsem neváhal, přihlásil se a po třech kolech castingu tu roli
dostal. Jako klaun jsem si dal jméno Drr.
Arnošt Houska – Arnošt na počest Arnošta
Goldflama, svého učitele z JAMU, a Houska
podle nejčastějšího nemocničního jídla.

Říkáte, že jste musel absolvovat tři
kola castingu. To byl už tehdy o zdravotní klaunství takový zájem?
Přihlásilo se nás tenkrát čtyřicet, vybrali
polovinu a je skvělé, že zájem pořád sílí.
Dnes, když Zdravotní klaun hledá pět nových lidí, přihlásí se jich třeba padesát nebo
i sedmdesát. Je potřeba říct, že klauni jsou
z převážné většiny herci, zájemce totiž
musí mít komediantství dáno do vínku vrchovatou měrou.

Poznal jste osobně Garyho Edwardse, který tady Zdravotního klauna
zakládal?
Poznal, protože tehdy u nás byl Zdravotní
klaun teprve šest let a Gary se angažoval
velmi aktivně. Dnes už řízení celé organizace předal a sám na ni jen dohlíží. Pořád je
s ním veliká sranda, ale dovede být i velký
pruďas. Ovšem zjistili jsme, že jeho výstupy byly často vlastně klaunské etudy. Klaun
bavil klauny. (smích) Jinak je to skvělý chlap,
báječný kamarád a úžasný muzikant. Člověk, se kterým je radost se potkat, protože
setkání s ním vám vždycky něco dá.
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Deset let je celkem dlouhá doba,
co vám během těch let Zdravotní
klaun dal?

Je tedy Zdravotní klaun spíš role, než
že byste v tom kostýmu byl sám za
sebe?

V první řadě jsem se toho dozvěděl hodně
o sobě jako o herci. Potvrdil jsem si názor,
že nejsem takový ten velký osudový herec, co procítěně deklamuje v Hamletovi,
ale že mě to víc táhne ke komedii, k lehčímu žánru, a vlastně, že jsem se v tom
klaunství herecky dost našel. Hlavně mě
to posílilo lidsky. Dalo mi to nadhled
nad všemi vážnými věcmi včetně nemocí a bolestí, vážných situací, které vidím
téměř denně kolem sebe v nemocnicích.
Prostě jsem si to přestal brát osobně.
Musel jsem se cíleně obklopit humorem
a smíchem, o kterém vím, že pomáhá,
a který se snažím šířit kolem sebe.

Přesně z těchto důvodů je to stoprocentní
role – je to role doktora, který vypadá jako
klaun. Záměrem je trochu zlidštit lékařskou
profesi a dětem ubrat z onoho respektu,
který může hraničit až se strachem. Proto na to jdeme přes bílý plášť v kombinaci s červeným nosem. Občas samozřejmě
narazíme na to, že někteří lékaři to berou
jako nabourávání své autority, ale to se nám
většinou povede s konkrétním lékařem vysvětlit, prolomit. Často v tom hrají roli jeho
děti nebo vnoučata, se kterými se nám podaří vejít v kontakt.

Jak je ta práce intenzivní? Dokážu si
představit, že vám klaunství hodně
dává, ale že to musí být chvílemi dost
náročné…

Je třeba říct, že jako Zdravotní klauni vystupujeme ve dvojicích a máme rozdělené
role. Z převážné většiny jde o improvizaci.
Musíme se hlavně vypořádat s momentální
náladou dítěte a třeba i s jeho bolestí, někdy se to prostě nepovede a dítě nás nepřijme. Stane se také, že natrefíme na dítě,
které má fobii z klaunů – tak prostě sundáme nos. Když má ještě navíc fobii z lékařů
– tak pak sundáme i plášť. Potom jsme tedy
už téměř v civilu, ale někdy teprve to je to
pravé a většinou s každým dítětem najdeme nějakou polohu komunikace, která je
oběma příjemná.

Dvakrát, třikrát do týdne tří až čtyřhodinová klauniáda. To dá samozřejmě zabrat. Je
to pochopitelně náročné hlavně psychicky,
musím se z toho průběžně dostávat různými psychotechnikami, jako klauni také
pravidelně absolvujeme supervizi. Příběhy,
které leckdy vyslechneme, jsou skutečně
silné a působivé a bez pravidelné duševní
hygieny by vás to dostalo. Přiznávám, že
jsem se to musel naučit chápat jako svoji
práci, a to v tom nejlepším slova smyslu.
V nemocnici se snažím co nejvíc pomoct,
ale domů si to nenosím. Občas si samozřejmě vzpomenu na konkrétní dítě, jak se asi
má, ale vždycky si prostě řeknu – doufám,
že se má dobře. A opravdu tomu i věřím.

Nakolik jsou vaše výstupy připravené
a nakolik improvizované?

Zaujalo mě, že Zdravotní klaun se nestará jen o děti, ale rozesmává i dospělé, seniory či klienty v hospicích.
To je pro mě mnohem těžší. Zatímco u dětí
jde v drtivé většině případů o dočasnou

hospitalizaci, kde uzdravení bývá na dosah,
tak u těžce nemocných nebo starých lidí to
světlo na konci tunelu už jednoduše není.
A protože u nich naše práce spočívá hlavně
v povídání, vyslechneme si mnoho z lidského
trápení a bolesti. O to víc jim hrajeme a zpíváme písničky z jejich mládí. Divil byste se,
jak to zabírá. Zahrát a zazpívat písničku, vzít
babičku za ruce a trochu se s ní společně vlnit
do rytmu. Tam ovšem nejsem doktor Houska, ale tenista Kristián z 50. let a k mému kostýmu patří dřevěná tenisová raketa.

ný zážitek z pobytu v nemocnici, protože
když se jich rodiče ptají, jak bylo v nemocnici, tak děti velmi často odpovídají,
že skvěle, protože tam byli klauni. To je
ten zážitek, ta emoce, kterou si odtamtud
odnášejí. Už jen to bych pokládal za velký úspěch smíchu, který se do nemocnic
snažíme přinášet.

„Smích, který pomáhá“ – to je slogan
Zdravotního klauna. Přesvědčil jste
se o tom?

Jóga smíchu přidává ke klasickým cvikům i tak zvané smíchocviky. Tak třeba se
zkoušíme smát jako kráva nebo jako kůň.
Jednoduše řečeno – je to cesta k uvolnění,
zlepšení nálady. Ale jde to celkem snadno,
protože člověk se ze své podstaty chce
smát. A děti obzvlášť – smějí se až pade-

Smích určitě pomáhá, to je jisté. Řada studií mluví o tom, že vylepšuje duševní i tělesné zdraví. My navíc víme, že smích u dětí
mnohdy přebije i ten jinak ne moc příjem-

Vy léčebné síle smíchu asi opravdu
věříte, protože jste navíc i lektorem
jógy smíchu. Co přesně si pod tím
představit?

sátkrát častěji než dospělí. Jak stárneme,
tak na to bohužel zapomínáme.

A jde to skutečně tak snadno? Rozesmát
člověka, kterému se zrovna nechce?
No samozřejmě! Vezměte si tuhle tužku,
dejte si ji mezi zuby a uvidíte, jak se vám
během pár minut ten pocit rozšíří z obličeje do celého těla a smích se stane skutečným. Američané na to mají heslo „Fake
it till make it“ – předstírej to, než to bude
skutečné. A určitě není náhoda, že právě ve
Spojených státech se zrodila jóga smíchu.
Velké americké firmy mají ve zvyku si před
důležitým jednáním pozvat na pár minut
jogína smíchu a nechat ho pracovat. Prostě
už zjistili, že smích nejen léčí. (smích)
Emil Stelinger
foto: Ondřej Šlambora
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EDO PREMIUM:

Prémiová péče
o váš majetek
Ve financích je jako ryba ve vodě. Aby taky ne, když se v jejich vlnách pohybuje deset let. Investiční konzultant z eDO
Finance Ing. Martin Holeček nabízí spolu s kolegy z programu eDO Premium svým bonitním klientům nejen špičkové
poradenství v oblasti správy a ochrany jejich majetku, ale především roky budované know how a zkušenosti, které jsou
k nezaplacení. „Češi jsou v investicích stále hodně konzervativní, věří cihle a neradi riskují,“ říká v rozhovoru pro Quartier.
Jak jste řekla, poradenství v oblasti investic
je vždy naprosto individuální. Hodně záleží na tom, na jak dlouho investujeme, jaký
je cíl, kolik je klientovi let a jaký má přístup
k riziku. Obecně můžeme říct, že klienti,
kteří již disponují větším majetkem, jsou
velmi konzervativní, o nahromaděný majetek nechtějí přijít a mnohdy jsem až překvapený, jak malé zhodnocení by jim stačilo.
Proto většinou vybíráme takové investiční
nástroje, které klientovi uchovají hodnotu,
pokryjí inflaci a vydělají pár procent ročně
nad ní při minimalizaci rizika.

eDO Premium patří do rodiny finančního poradenství značky eDO Finance. V čem se divize Finance a Premium liší?
V eDO Finance si zakládáme na tom, abychom každému klientovi, který se na nás
s důvěrou obrátí, poskytli ten nejlepší servis
a službu v nejčistší kvalitě. Běžný klient
s běžnými potřebami a průměrnými příjmy
od nás obojí dostane prostřednictvím služeb eDO Finance. eDO Premium je divize
zaměřující se na bonitní klientelu, která má
mnohdy úplně jiné potřeby, náročný time
management - je to v mnoha ohledech jiná
služba. Není lepší, ani horší, je jiná. Klient,
kterému spravujeme majetek v řádu jednotek a desítek milionů korun, má zkrátka jiné
potřeby než ten, který je třeba mladší a teprve ve fázi budování majetku.

V tak specifické věci, jako jsou finance, jistě musíte ke každému přistupovat individuálně, přesto, pokud se
rozhodnu zhodnotit své peníze, do
čeho je radíte vložit?
46

Jaké jsou aktuální trendy v této věci,
kde Češi nejvíce investují?
Už od sametové revoluce Češi věří hlavně
cihle neboli nemovitostem. Je to něco hmatatelného, reálného, ne jen „cár papíru“. Naší
rolí je klientům poradit se správným výběrem nemovitosti, ale také varovat před tím,
že vlastnictví investiční nemovitosti přináší
starosti. To už dnes lze řešit přes investici
do nemovitostních fondů, které vybírají nemovitosti se zajímavým výnosovým potenciálem, starají se o celý provoz a správu nemovitosti, a klientovi tak šetří čas a vrásky
na čele. Zároveň klientům vysvětlujeme, že
ne vždycky je rozumné mít všechny prostředky uložené jen v nemovitostech a je
dobré své investice diverzifikovat, tedy rozložit i do jiných aktiv, jako například do akcií
a dluhopisů.

Dříve jste osm let působil v bankovním sektoru. Co vás přivedlo k rozhodnutí jej opustit a spojit síly se
značkou eDO?
Po osmi letech jsem na sobě začal pociťovat
omezení korporátu. Narážíte na finanční li-

mity, neustálý tlak na plnění plánů a mnohdy tím může trpět samotná služba klientovi
– a to jsem nechtěl. Cítil jsem, že se potřebuji víc realizovat, posouvat dál a v bance
už nebylo kam ani z hlediska kariéry, ani
kvality služby. Samozřejmě jsem to zvažoval
dlouhé měsíce, s manželkou a dvěma dětmi
o tom člověk přemýšlí úplně jinak. Zvažoval
jsem různé alternativy, pochopitelně dostával různé nabídky, a to jak z konkurenčních
bank, tak z oboru finančního poradenství.
eDO mě oslovilo svojí vizí, bohatým spektrem investičních nástrojů a možnostmi,
které pro klienty mohu v rámci poradenství
uvést v život. Jednobarevné bankovní řešení
v dnešní době už nestačí.

Po vašich zkušenostech v oboru mi
nedá se nezeptat. Jací jsou Češi obecně ve vztahu k financím – jsme spořivý, nebo spíše marnotratný národ?
Jako ve všem je to člověk od člověka, ačkoli
si myslím, že my Češi utrácíme rádi. (smích)
Obecně však v Česku vidím velký posun ve
finanční gramotnosti. Lidé se více zajímají,
vzdělávají, čtou a srovnávají podmínky jednotlivých finančních institucí, hlavně co se
týká například úvěrových produktů. Je hezké, že si Češi už nechají více poradit a nedají
vždy jen na tvrdé parametry, ale třeba i na
zkušenosti s fungováním a procesem, které se mnohdy hodně liší. Rada zkušeného
šetří nejen peníze, ale mnohdy především
čas – a ten jediný je opravdu k nezaplacení.
Myslím, že jdeme správným směrem a doháníme ty desítky let, kdy kvalitní finanční
trh v podstatě neexistoval.
Michaela Zumrová
foto: Jakub Misík
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Poprask na laguně
Benátky fascinují odjakživa. Bludiště křivolakých uliček ve městě protkaném vodními kanály, přes které se klenou
pitoreskní mosty, propojující rušné ulice i liduprázdná náměstíčka. Benátky budou fascinovat až do konce, k němuž
se podle morbidní tradice „umírající město“ každým dnem blíží. Zvláštní melancholie je přítomná v každém záběru
pádla gondoly i v každém zamávání holubích křídel na náměstí svatého Marka. Avšak jako by se všechno vzpouzelo
tomuto klišé každý rok v únoru, kdy se v Benátkách chopí vlády bujaré veselí vyhlášeného karnevalu. Ten nejbližší
vtrhne do města na laguně 8. února 2020 a udrží ho ve víru reje masek plných osmnáct dnů. Tak proč byste u toho
tentokrát měli chybět?

Benátský karneval není zdaleka jediným na
světě, stačí připomenout ten v brazilském
Riu, je ovšem bez pochyby tím nejvíc fascinujícím. Spojuje v sobě totiž historickou
tradici, tajemství tváře skryté pod škraboškou i atmosféru tajuplného města. Miliony
návštěvníků sem každoročně přijíždějí za
neopakovatelným kouzlem karnevalového
reje v kulisách města, z něhož dýchá přece
jen cosi dekadentního.

MĚSTO SE POTÁPÍ…
A možná, že dekadencí je i jásat a radovat
se v rytmu karnevalu, zatímco město se ka48

ždým rokem ponořuje o několik milimetrů
hloub do mořské laguny, na které začalo
růst snad už v 5. století. Na 118 ostrůvcích
tu najdeme město, které se ve velké vodě –
acqua alta, jak tu říkají – každý rok znovu
a znovu koupe jako ve smrtonosné lázni.
Laguna se rozvodní, její hladina stoupne
o víc než půl druhého metru a město je pod
vodou. Turisté si povodeň nadšeně fotí, památkáři pláčou, místní si zvykli. Voda naštěstí vždy opadne, ale děsivě působí fakt,
že s dvacátým stoletím zmizelo pod hladinou laguny 23 centimetrů Benátek.
Ale nebojte se, ještě to pěkných pár let
potrvá, než se italská královna moří, jak

je Benátkám někdy přezdíváno, vrátí do
svého domova pod mořskou hladinou. Co
z moře povstalo, do moře se vrátí. Do té
doby ovšem máte čas vyrazit do Benátek
a s tím i proti proudu času, protože stejně, jako je starodávné město samotné, je
neméně úctyhodná i tradice karnevalu.
První písemný záznam je sice až z roku
1268, ale je jisté, že masky začaly městu
vládnout už daleko dřív, hluboko ve starověku. Fenomén karnevalu v Benátkách sílil
až do 18. století, kdy dosáhl svého vrcholu,
stejně jako síla a sláva Benátské republiky, hrdého a suverénního státu. Sjížděl se
sem doslova celý svět. Z vrcholu to ovšem
vedlo už jen dolů a republiku čekal pád.

zima 2019/20

Cestování

Kým být či nebýt?

A s ní i karneval. V přípisu z Vatikánu byl
označen za nemravnou a pokleslou zábavu
a masky putovaly buď rovnou na smetiště,
nebo hluboko do truhly na půdě některého z benátských domů. A tam zůstaly až
do roku 1979, kdy se začala psát novodobá
historie karnevalu.

…KARNEVAL JÁSÁ
Karnevalové veselí ovládne Benátky každý rok deset dnů před Popeleční středou,
tedy jen chvíli před začátkem velikonočního půstu. To je také jedna z mála jistot
– průběh každého ročníku benátského
karnevalu je totiž jiný, živě se mění, odráží momentální náladu města, ale třeba
i trendy. Tradičním vrcholem karnevalového veselí je Let anděla – mladá dívka (ta
nejhezčí z loňského karnevalu), oblečená
do kostýmu Colombiny, se spustí z 99
metrů vysoké zvonice sv. Marka až dolů,
doprostřed stejnojmenného náměstí, kde
ji sleduje nedozírný dav. Stejně tak se lze
spolehnout na závěrečné vyhlášení nejlepší masky a také tradiční vrchol celého
karnevalu - slavný ples na náměstí svatého Marka.
Čím je benátský karneval dnes? Velkolepou oslavou života a radosti z něj, stejně jako špičkové gastronomie a hudby
mnoha žánrů. Zajisté si říkáte, že vydat
se na benátský karneval bude asi drahý
špás. Nepletete se ani trochu. Ceny zdejších hotelů jsou tou dobou na maximech
a rezervovat si je musíte třeba i rok dopředu, vstupenka na závěrečnou večeři spojenou s plesem vyjde na 500 eur.
Ovšem čeká vás zážitek doslova na celý
život. Garancí vám budiž staletá tradice

karnevalové taškařice, o níž budete moct
už navždycky tvrdit, že jste se jí osobně
zúčastnili.

•

Bautta – pozlacená maska
používaná k zachování úplné
anonymity, často kombinovaná
s třírohým kloboukem

•

Colombina – tradiční ženská
maska zakrývající horní polovinu
obličeje, představující jeden
z charakterů Commedie dell´Arte

•

Moretta – černá dáma – černá
sametová maska bez otvoru pro
ústa, určená převážně dámám
z vyšší společnosti

•

Medico della Peste – morový
lékař, maska charakteristická
výrazným nosem (zobákem) je
jednou z nejstrašidelnějších
masek celého karnevalu

•

Volto – obličej ducha, velmi
prostá maska zakrývající celou
tvář, která v minulosti posloužila
k maskování nejednomu vrahovi

•

Pantalone – smutný stařík
s velkým nosem, velký nos ve
tvaru zobáku a šikmé oči – další
z klasických masek italské
Commedie dell´Arte

•

Arlecchino – prostě Harlekýn,
ušlechtilý divoch či otrok, černá
maska s plochým nosem

•

Zanni – maska hlupáka,
zakrývající polovinu obličeje –
vysoké čelo, dlouhý nos, klenuté
obočí

•

Jolly – blázen s třírohým
kloboukem korunovaným
rolničkami či zvonečky, jedna
z nejoblíbenějších karnevalových
masek, kterou oblékali chudáci

POD MASKOU SMÍCH
Symbolem karnevalu v Benátkách jsou bezpochyby masky. Pochopit jejich význam znamená vrátit se pořádně hluboko do historie, až do
starého Říma, protože právě v jeho oslavách
boha Saturna má benátský karneval své kořeny, stejně jako ve slavnostech k poctě boha
Dionýsa v antickém Řecku. Během saturnálií byl totiž společenský řád doslova vzhůru
nohama – otroky obsluhovali jejich pánové
a toto zmatení provázelo všeobecné veselí
a tanec. Dionýsie přiváděly lid k podobné radosti ze života, a navíc člověka vracely zpět
do náruče přírody. Nu a tenhle ozdravný mix
dočasného zmatení společenských tříd a nevázaného veselí převzala i Benátská republika.
Masky zde, stejně jako ve starém Římě a Řecku, byly záštitou anonymity, která dávala chudákům v chování privilegia pánů a šlechticům
zase svobodu a možnost zahodit konvence.
Masky benátského karnevalu jsou kapitolou samou pro sebe. Oslňují svou zdobností, děsí však strnulostí výrazu. Benátčané
i jejich hosté je smějí nosit už od 26. prosince až do samotného konce karnevalového období. Tradiční masky se rodí pod
rukama umělců ze skla, kůže a porcelánu,
domácí výroba se obvykle spokojí se směsí
papíru a lepidla, k dostání je ovšem i masová asijská produkce vyvedená z plastu.
Na nábřeží u Dožecího paláce, na náměstí svatého Marka a vlastně i po celých Benátkách se tak v době karnevalu potkávají
místní či nadšenci v tradičních historických

maskách a kostýmech často velmi vysoké
ceny s turisty oděnými v jednoduché masky
z pouličních stánků. Všechny je ovšem spojuje radost a nespoutané karnevalové veselí,
které dnes stejně jako kdysi dává alespoň
po 18 dnů zapomenout na všechny strasti
a smát se tomu karnevalu světa, jenž si tou
dobou dává dostaveníčko v Benátkách.
Emil Stelinger
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Východočeská
abeceda
Po více než třech letech znají Quartier už nejen v Hradci Králové, ale i v Pardubicích a také na dalších místech obou
našich východočeských krajů. Známe ale my sami dobře východní Čechy? Známá moudrost praví, že to nejzajímavější
na člověka vůbec nemusí nečekat daleko od domova, ale často se stačí rozhlédnout a doslova na dosah ruky máte
učiněné skvosty. Proto jsme sobě i vám připravili ke 3. narozeninám Quartieru Východočeskou abecedu – v minulém
vydání jsme začali a dnes pro vás máme dalších osm zajímavostí a míst, o kterých jste dost možná dodnes neslyšeli,
ale která rozhodně stojí za návštěvu.
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G – GOČÁR
Josef Gočár. Rodák ze Semína na Pardubicku. Ten, který vepsal do tváře luk
kolem zbourané pevnosti Königgrätz
příběh moderního města Hradce Králové, jenž mu pak vydobyl dodnes platný
přívlastek „Salon republiky“. Ten, který navrhl automatické mlýny v centru
Pardubic, dnes probouzející se k novému životu. Ten, jehož jméno nese bohdanečský lázeňský pavilon, vystavěný

podle jeho projektu. Ten, který dal mnoho ze své práce i Pardubicím, kde jeho
největším dílem je stavba Grandhotelu s Okresním domem na Náměstí Republiky. Ten, který pro Jaroměř stvořil
Wenkeův obchodní dům. Josef Gočár.
Architekt, na jehož jméno ve východních
Čechách narážíte, kamkoliv se hnete za
architekturou první republiky.

H – HŘEBČÍN KLADRUBY
Nejprestižnější turistické cíle světa se
pyšní tím, že jsou součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pardubický kraj má od roku 2019 na tomhle
prestižním seznamu nový „zářez“– hřebčín v Kladrubech nad Labem. Společně s hřebčínem se součástí zápisu stala
i okolní krajina, která bývá nazývána krajinou kladrubského koně. Přesněji řečeno
starokladrubského. Tak se totiž jmenuje
plemeno, které tu chovají už od poloviny
14. století. Je výjimečné stejně jako jeho
krajina, která vznikla pečlivě opečovávaným souladem malebného toku Labe,
krajinářské architektury a původních,
nedotčených přírodních scenérií. Potkávají se tu zásady francouzské zahrady
s anglickou krajinářskou tvorbou – to vše
u nás, v Polabí.

CH – CHALUPÁŘI
Chybělo málo a Markoušovice na Trutnovsku mohly být poutním místem fanoušků
jednoho z nejpopulárnějších televizních
seriálů. Scénárista V. P. Borovička sem jezdil na chalupu, posbíral tu historky pro své
asi nejslavnější televizní dílo a vehementně
prosazoval, aby se tady i natáčelo. Nepovedlo se. A tak o skutečných chalupářích
z Markoušovic nikdo moc neví. Jak to tedy
bylo? Všechno se vlastně stalo. Třeba historky o divadelním spolku, rybníku bez

ryb či cestě do Prahy s návštěvou hospody
U Fleků. Orchestrion se zrodil z harmonia, které měl v chalupě živoucí předobraz
Bohouše Císaře. Elektrikář. Kdoví proč se
mu už tehdy říkalo „Bohoušu“, ačkoliv se
jmenuje jinak, a na zahradě má sochu císaře Josefa II. Existoval i předobraz Evžena
Humla. Bydleli spolu, jen ve skutečnosti byli oba mladí, nikoliv důchodci. Těžko
věřit, že „Evžen“ se později odstěhoval a ti
dva se přestali vídat.

51
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I – ING. KAŠPAR
Říká se, že člověk chtěl mít od pradávna křídla. Ing. Jan Kašpar se nespokojil s tím, že to
nejde a prostě to udělal. Jeho příběh fascinuje i děsí. Poprvé vzlétl na palubě balonu
kdesi ve Vestfálsku. Nadšen výškami i zprávami o úspěších Zepelina či Blériota se dal
do práce. Po několika úspěšných pokusech
podnikl 13. května 1911 slavný let Pardubice –
Velká Chuchle, kdy 121kilometrovou vzdálenost zdolal za 92 minut. Jeho oslnivá letecká

kariéra trvala pouhé dva roky, od roku 1910
do roku 1912. Méně úspěchů než létání mu
přineslo podnikání. Patrně už neviděl cestu z dluhů, které jej pronásledovaly, a tak
ve své kanceláři rozlil benzín, polil i křeslo
a šál, který si omotal kolem krku. Zemřel na
otravu výpary a zápal plic. Jan Kašpar, první
Čech, který vzlétl, se narodil i zemřel v Pardubicích, které si jej každoročně připomínají
Aviatickou poutí.

J – JOSEFOV
Když rakousko-uherská monarchie posilovala svou severní hranici, musela obec
Ples nedaleko Jaroměře ustoupit. Na jejím
místě nákladem 10,5 milionů zlatých vyrostla pevnost, která nejprve nesla jméno
Ples a teprve později se k poctě císaře Josefa II. přejmenovala. Monumentální dílo
pevnostního stavitelství, kterým pevnost
bezesporu je, se dodnes zachovalo v téměř kompletním rozsahu. Fascinuje mo-

hutností pevnostních objektů i přísnou
jednotou civilních domů. Není bez zajímavosti, že principy, s nimiž byla stavba
pevnostního města Josefov plánována,
se staly základem pro územní plánování.
Z bezmála 45 kilometrů podzemních chodeb, které tu vznikly, je dnes přístupný asi
jen kilometr. Ale i ten stojí za to, pokud vás
příliš neděsí tma a nutnost se místy trochu přikrčit.

foto: Fotolia

K – KUKS
Čtyři písmena ještě zázrak nedělají, ale
Kuks skutečným zázrakem je. Barokním
zázrakem. A jak známo, barokní zázraky
byly většinou spíš… podvody. Nejinak tomu
bylo v Kuksu. Když si hrabě Špork umínil, že
tu otevře lázně, které budou držet prst na
tepu života evropské smetánky, nezastavil
se ani před uplacením lékařských kapacit,
které potvrdily účinky „léčivých“ pramenů
v Kuksu. Co je ovšem v Kuksu pravé a co
vydrželo až do dnešních dnů je všechen
ten zázrak architektury a sochařství. Braunův cyklus Ctností a Neřestí, majestátnost
hospitálu, stále patrné základy někdejšího
zámku hraběte Šporka i útulnost zdejších
zahrad sem každoročně lákají desítky až
stovky tisíc návštěvníků. A správně činí.
Dobře radíme – rozšiřte jejich řady!
52
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L – LITOMYŠL
Samozřejmě, místní zámek je nejvýznamnější renesanční památkou u nás a nejbizarnějším místem Litomyšle je Portmoneum
vymalované Josefem Váchalem. Ale tohle
jste možná nevěděli! Ve zdejším zámeckém
pivovaru se narodil Bedřich Smetana a jeho
otec, sládek, prý byl z narození syna tak
nadšen, že nechal vyvalit sudy. Jako by tušil,
kdo se to narodil… A opravdu – malý Béďa
už v šesti letech vystupoval jako zázračné
dítě – podobně, jako jeho slavnější kolega
W. A. Mozart. Od poloviny devatenáctého
století město rostlo i jako obrozenecké centrum – na gymnáziu tu vyučoval a po nocích
psal Alois Jirásek, jedenáct let to vonělo pod
okny M. D. Rettigové, Babičku tady poprvé
vydala Božena Němcová. V posledních letech jako by Litomyšl prožívala své vlastní
obrození: k historickým skvostům přibývají
skvělá díla moderní architektury a Litomyšl,
pro kterou se vžilo přízvisko „lázně ducha“,
skutečně žije.

M – MOSTEK
Sice tu žije jen kolem dvanácti set stálých
obyvatel, ale přesto byste neměli Mostek
minout jako širé krkonošské lány, které jej
objímají. Tak zaprvé tu můžete nasát pravou podkrkonošskou atmosféru lesnatých
kopců i hlubokých údolí, aniž by vás přitom
dostihla komerční vřava horských středisek. Obdivujte zdejší roubenky s typickým
červeno-bílým kabátkem a vězte, že některé z nich jsou kulturními památkami. A pokud tady v Mostku budete mít pocit, že vás
to táhne nahoru na hřebeny krkonošských
velikánů a odtud možná ještě někam dál, do
světa, nejste první, kdo tu takový pocit má.
Stal se v tom nejlepším slova smyslu osudný zdejšímu rodákovi Josefu Rakoncajovi,
dvojnásobnému pokořiteli druhé nejvyšší
hory světa K2. A když už jsme u slavných
jmen – do školy tady chodila zpěvačka
Naďa Urbánková.
Emil Stelinger
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Jen kouzli,

zimo!
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Od adventu
k masopustu
Kdybychom hledali roční období nejbohatší na lidové tradice, zvyky a obyčeje, zima by to vyhrála na celé čáře. Největší
zásluhu na tom samozřejmě mají Vánoce a zejména příprava na ně, ale ani zbytek zimy nezůstává pozadu. Příznačné
pro tradice tohoto období je, že startují se začátkem adventu, který by měl být časem ztišení a rozjímání, a končí bujarým masopustním veselím. Mezi těmito dvěma body se navíc odehraje tolik důležitého – oslava narození Ježíška,
rozloučení se starým rokem a přivítání toho nového. I když třeba patříte k zapřisáhlým odpůrcům zimy, nevěříme, že
alespoň tahle část vás nechává chladnými.

Už podzim, který zimě předchází, byl od pradávna plný lidové magie a rituálů a některé
od pohanských dob přetrvaly až dodnes.
Podzimní atmosféra plná mlžných oparů,
mihotavého světla svíček a vyřezávaných
dýní je však jen předzvěstí velkého příběhu
56

o zimě, která se chystá chopit vlády. Jejím
prvním poslem je svatý Martin, který podle
legendy přijíždí na bílém koni, tedy zvěstuje
první sněhovou nadílku. Dnes můžeme jen
nostalgicky vzpomínat na časy, kdy se podle téhle pranostiky dal otáčet kalendář… Co

ovšem zůstalo, je tradiční husí pečínka a také
celkem nedávno obnovená tradice vítání
mladého vína, které se má správně poprvé
ochutnávat právě na svátek svatého Martina,
tedy 11. listopadu. Po svatém Martinovi můžeme zimu pokládat za zahájenou.

zima 2019/20

ZTIŠTE SE!
Advent, to jsou vlastně čtyři týdny před Vánocemi. Často jsou spojovány se všeobecným ztišením, zklidněním a rozjímáním, což
se lépe naplňovalo v dobách, kdy práce venku trvala od jara do podzimu a zima znamenala přirozený odpočinek a přesun do tepla
světnice, než dnes, kdy nás všudypřítomná
reklama motivuje k trávení adventu uprostřed přeplněných nákupních center.
Kromě toho, že nám adventní týdny pomáhají přehledněji odpočítávat čas zbývající do
Vánoc, je to doba vyplněná těšením se, přípravami a rituály. Hlavním symbolem adventu je věnec zdobený čtyřmi svíčkami, které
jsou postupně zapalovány – každou neděli
jedna. Ideálně by tři měly být fialové a jedna
růžová. O první adventní neděli se zapaluje
fialová svíce proroků, kteří zvěstovali narození Spasitele. Druhou neděli se přidá další
fialová svíce, tentokrát betlémská, symbolizující lásku a Ježíškovy jesličky. Třetí neděle
přináší růžovou svíci, pastýřskou, symbolizující radost z blížícího se konce postní
doby. Na čtvrtou neděli pak zbývá poslední
fialová svíce, takzvaná andělská, představující mír a pokoj. Adventní věnce zažívají
v posledních letech velký boom, ať už vlastní
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domácí výroby, nebo zakoupené v květinovém studiu. Staly se téměř módním doplňkem předvánočních domácností.

ze sušeného ovoce, ořechů a medu, protože
cukr a mouka byly příliš drahé a nedostupné.

Nepřehlédnutelnou tradicí jsou také adventní trhy, které do velkých měst, ale i těch nejzapadlejších vísek přinášejí sváteční náladu
a nabízejí ke koupi drobné i větší dárky, výrobky lidových řemeslníků i laskominy, jejichž
chuť na jazyku zanechává předzvěst blížících
se Vánoc. Komu se na trhy nechce, stráví advent obvykle doma a věnuje se třeba pečení
cukroví. To je totiž jedna z nejhlouběji uložených tradic každé rodiny, která je obvykle
spojena s konkrétní, a v každé rodině trochu
jinou, chutí lineckého, pracen, perníčků a dalších druhů cukroví. Původně se však peklo ze
zcela jiného důvodu, než je hodování. Bylo to
v 16. století, kdy se začalo péct, a jeho tehdejší
rolí bylo chránit stavení a hospodářská zvířata
před vším zlým. Před temnými silami tak krom
lidských obyvatel měla být ochráněna i zvířata
ve stájích či chlévech a také ovocné stromy –
tam všude bylo v pohanských dobách cukroví
věšeno. A nejen na ochranu, ale také pro bohatou úrodu v novém roce. Teprve od 19. století
začíná cukroví nabývat podoby i účelu, které
se zachovaly i nám. Sladkým paradoxem je, že
se kdysi peklo v prostých rodinách především

BARBORA BRAMBORA
Svátek svaté Barbory je jednou z nejroztomilejších adventních tradic. Původně 4. prosince
dívky s pomoučenými obličeji, oděné v bílém,
obcházely stavení ve vesnici a hodné děti odměňovaly, zatímco zlobivé vyplácely metlou.
Nadílka, ať taková či onaká, se později stala
prací mikulášské družiny, ale přesto se však
v některých rodinách dodnes zachoval zvyk
věšet večer za okno punčochy, ve kterých
ráno nedočkavé děti najdou nadílku – hodné
sladkosti či ovoce, zlobivé třeba jen bramboru.
Ponejvíce si však svátek svaté Barbory dnes
připomínáme jinou tradicí – třešňovými
větvičkami, kterým se říká barborky a které
se v ten den trhaly dříve proto, aby svobodným děvčatům ukázaly, jestli se příští rok
vdají. Pravé barborky jsou jedině třešňové,
ale řezala se také zlatice, broskvoň nebo
jasmín. Větvička měla mít co nejvíc pupenů,
své místo nalezla ve váze v teplé místnosti a pak už jen stačilo počkat, zda do Vánoc
vykvete. Pokud větvička uříznutá 4. prosince
ráno s prvními slunečními paprsky vykvetla
na Štědrý den, mohla rodina chystat vdavky.

MIKULÁŠ ZTRATIL PLÁŠŤ
Mikulášská obchůzka je velmi pevnou součástí adventního kalendáře tradic. Svatý Mikuláš,
který byl za svého života myrským biskupem
a ochráncem i obdarovatelem chudých dětí,
se na ni pravidelně vydává 5. prosince, tedy
v předvečer svého svátku. A není sám – společnost mu dělají zástupci nebes i pekel.
Původně však po vsích obcházely celé tlupy.
„Dvanáct, obyčejně patnáct osob přistrojilo
se různými maškarádami, obličej si pomalovaly a brady koudelí polepily, aby nebyly
k poznání. Hlavní osobou byl biskup v bílém
rouše, s biskupskou čepicí a berlou v ruce.
Celá tlupa chodila po vesnici, nahánějíc
pekelným křikem dětem hodně strachu.“
Dnešní podoba mikulášské trojice je oproti
tomu poměrně mírumilovná – laskavý Mikuláš moudře hovoří a obdarovává a usměvavý anděl dohlíží, aby čert příliš nestrašil.
S obzvlášť zlobivými dětmi proto radíme
vyrazit například do Rakouska, kde si čerti
zachovali mnohem strašidelnější podobu.
Říká se jim tu Krampusové a jejich průvody jsou skutečně děsivou přehlídkou, z níž
si návštěvníci mnohdy odnesou i bolestivé
šlehnutí tlustým čertovským ocasem.
57
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BEZ TOHO NEJSOU VÁNOCE
Adventní čas vrcholí Vánocemi – Štědrým
dnem a dvěma vánočními svátky. Hlavně
Štědrý den je u nás vrcholem Vánoc, celý
den je zasvěcen tradicím, zdobení stromku,
přípravám na štědrovečerní večeři a dalším
rituálům, bez kterých by to prostě nebyly
Vánoce.
Celý ten sváteční den se zdá být nekonečný
hlavně dětem, pro které jsou zaručeně největším lákadlem dárky pod stromečkem.
Tradice obdarovávání je velmi stará, ovšem
s Vánoci je spojena až od 19. století, kdy si
lidé pod stromeček nadělovali drobnosti,
malé figurky či symbolické dárky. Dvacáté
století však do lesklých papírů a saténových mašlí přibalilo mixéry, televize, náhrdelníky, parfémy, mobilní telefony, poukazy, obálky s penězi… prostě vše krásné
i praktické, co lze koupit a dát. Nic to však
nezměnilo na tom, že u nás dárky nosí Ježíšek – stejně jako na Slovensku, v Rakousku,
Německu či Švýcarsku.
Stejně tak se příliš neproměnily zvyky
- zdobení domova světélky, jmelím a vánoční hvězdou, stavění betlémů, lití olova,
pouštění lodiček, kapří šupina pod talířem,
58
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tradiční sladká jídla, bramborové saláty se
smaženými kapry či vinnými klobásami
nebo řízky, vůně skořice, purpury a františka, vánoční koledy… Vánoce se sice během let proměnily, ale nic to neubralo na
jejich sváteční atmosféře, velkém těšení
a kouzlu vánoční noci.

...TŘI, DVA, JEDNA!
Tyhle dva po sobě jdoucí dny má řada
z nás spojeny v okamžik slavením konce
starého a začátku nového roku. Pro nás se
neodmyslitelně jedná o poslední prosinec
a první leden, ovšem dříve přicházel nový
rok až s příchodem jara – co do života
přírody a tím pádem i tehdejšího člověka to tak ostatně dávalo mnohem větší
smysl, s koncem zimy končil starý rok,
s jarem začínal nový. Až v roce 46 před
naším letopočtem vstoupil v platnost juliánský kalendář, který datoval začátek
nového roku na leden. Během staletí se
přesné datum ještě několikrát změnilo,
první den nového roku tak připadal třeba
na 6. ledna nebo i 25. prosince. Ovšem od
roku 1582 je s příchodem gregoriánského
kalendáře jasno – 1. leden je ten den, kdy
vítáme všechno nové.

Loučení se starým rokem se už od dob antického Říma nese v bujarém duchu, který se zachoval i nám. Slavit konec jednoho
a začátek druhého roku všeobecným veselím a dobrým jídlem i pitím je dnes asi nejběžnějším způsobem. Stejně tak se udržely
i další zvyky – třeba tradice novoročních
předsevzetí nebo půlnočních ohňostrojů,
které ovšem do silvestrovské noci přidalo
až 20. století. Naproti tomu novoroční koledování vzal nenávratně čas.

MY TŘI KRÁLOVÉ
To se ovšem nestalo v případě tříkrálové koledy. Tedy – stalo, koledování na svátek Tří
králů také vymizelo, ale před několika lety
bylo obnoveno s tím, že vybrané peníze pomáhají charitativním projektům. V ulicích tak
znovu potkáte bíle oděné koledníky s papírovými korunami, které nad vchod křídou
napíší K+M+B a popřejí „štěstí, zdraví, dlouhá
léta.“
Pozoruhodné je, že na rozdíl od ostatních
postav, které jsou součástí vánočního času,
nejsou Tři králové historicky doloženi. Téměř jistě to však nebyli králové a kdo ví,
kolik jich přesně bylo. Dost možná šlo o as-
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tronomy a kněží, kteří přišli z Persie. Podle
legendy je do Jeruzaléma, kde se u vládce
Heroda ptali po čerstvě narozeném králi
Židů, přivedla Betlémská hvězda. Rozlícený Herodes jim nakázal, aby se vrátili mu
oznámit, kde ho najdou. Tři krále však varoval anděl a ti se poté, co jezulátku k nohám složili zlato, kadidlo a myrhu, do Jeruzaléma už nevrátili.
Přes všechny historické otazníky se mudrci
z Východu v církevní i lidové tradici pevně
usadili. A jejich svátek (6. ledna) je spojen
nejen s koledou, ale v mnoha domácnostech třeba také s úklidem vánočního stromečku a výzdoby.

NA HROMNICE
S jedinou výjimkou, a tou je betlém, který má být uložen až na Hromnice, tedy 2.
února. Tento svátek je v křesťanské tradici
nazýván Svátkem uvedení Páně do chrámu. A na bohoslužbách se v ten den světí svíčky, kterým se proto říká hromničky.
Mají svým světlem a magickou mocí po celý
rok ochraňovat lidská obydlí před neštěstím, které v dobách ještě před vynálezem
hromosvodu mohly způsobit blesky a hromy za bouří. Ve světle zapálené hromničky

a s modlitbou však mělo vše dobře dopadnout. V dobách předkřesťanských slavili
staří Slované Hromnice o poznání jinak –
tancem, hodováním, pálením posvátných
ohňů a také vyoráním první brázdy, aby
zima viděla, že je už poražena.
Ostatně Hromnice nám v souvislosti s očekávaným jarem připomíná i lidová tradice
v pranostikách. Ta nejznámější poukazuje na
pozvolna se prodlužující den – Na Hromnice
o hodinu více. Další také souvisí s očekávaným příchodem jara – Na Hromnice musí
skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.

MASO PRYČ
Sice ještě mrzne až praští, ale tu a tam jako
by už ve vzduchu byla cítit předzvěst blížícího se jara. Vždyť Velikonoce jsou na dosah!
Přece jen však ještě do nich zbývá hodně
času a hlavně 40 dnů dlouhý půst, který měl
zklidnit nejen jídelníček, ale i společenský
život. A tak poslední velká zimní tradice velí
se ještě před tím dosyta najíst a poveselit!
Už český název karnevalu, tedy masopust,
je vlastně doslovným překladem italského
„carnem levare“ – maso pryč.
Masopust, tedy česká obdoba karnevalu, je spojen nejen s hodováním zabíjačkových pochoutek a sladkých dobrot,
ale i s tradičními průvody masek a jejich
rejem. Zvlášť v některých koutech Čech
a Moravy, kde byl tento zvyk nejsilnější,
se zachoval až do dnešních dnů – třeba na Chodsku, Doudlebsku, ve Strání
nebo na Hlinecku, jehož masopustní průvody se v roce 2010 dostaly pod
ochranu UNESCA.
Emil Stelinger
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6 věcí, které jste
o Vánocích (asi)
nevěděli...
…a možná by vás ani nenapadlo se zeptat. Vánoce máme totiž za celý
život tak nějak nakoukané. Každý tedy trochu jinak podle toho, jak si je
pamatuje z dětství, jak je slavili prarodiče a taky jak si je jednou za 365 dní
sám vychutnává. Ale jsou věci, které jsou neotřesitelné. Které prostě známe
všichni stejně. Které dělají Vánoce Vánocemi. Které tak byly vždycky, víme
o nich všechno a jsou jasné. Nebo… ne?

ŠPICÍ DOLŮ
Začneme od nejzářivějšího symbolu Vánoc.
A to doslova, od vánočního stromečku. Ten
úplně první zdokumentovaný vánoční stromek stál v roce 1510 na náměstí v Rize. Do
domácností se dostal ještě v 16. století v německých zemích. A tehdy by vás pěkně překvapil – věšel se totiž od stropu špicí dolů.
Teprve až o sto let později se začal stavět
do stojánků na zem a ještě o něco později
jej ozdobily svíčky a další dekorace. K nám
prý tradici stavění vánočního stromu přine60

sl někdejší kočovný herec Johann Carl Liebich, toho času ředitel Stavovského divadla
v Praze, který o Vánocích roku 1812 užaslou
společnost shromážděnou ve svém zámečku
uvedl do salonu, jemuž vévodila zelená jedlička ozdobená hořícími svíčkami. Nový zvyk
nejprve pronikl do bohatých měšťanských
rodin a z Prahy se jen pozvolna šířil na venkov. Církev navíc v tu dobu ještě pokládala
zdobení stromku za pohanský zvyk. Netrvalo
ale dlouho a zdobení vánočního stromečku
proniklo i do té nejzapadlejší vsi u nás.
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NEŠŤASTNÝ RYBA
Ten večer moc nemluvil. Byl zádumčivý, zůstal dlouho vzhůru a pálil své písemnosti.
Druhý den ráno - 8. dubna 1815 - vyšel ze
Starého Rožmitálu a vystoupal na vrch Štěrbinu. V kapse svíral břitvu. Nahoře se podřezal. Jakub Jan Ryba, muž, který rozezněl
české Vánoce radostnými tóny své České
mše vánoční „Hej mistře“. Proč to udělal? Dopis na rozloučenou, v němž by vysvětlil své
motivy sice nezanechal, ale víme toho dost.
Dlouho bojoval s finančním nedostatkem,
nepochopením a hlavně depresemi. Poslední kapkou bylo nejspíš vycouvání místního
faráře z existenčně nezbytné opravy varhan
v kostele Povýšení sv. Kříže, za které Ryba
často usedal a kde ostatně na Vánoce roku
1796 poprvé zaznělo jeho nejznámější dílo.
V čem byla „Rybovka“ tak jedinečná? Zněla
od počátku do konce česky. Ryba byl autorem nejen hudby, ale i slov. Hudebních děl Jakub Jan Ryba stvořil téměř 1500, nám se jich
však zachovala méně než polovina. I kdyby
ale napsal jen své slavné vánoční dílo, nebylo
by to málo.

OSEL A VŮL
Stavění betlémů o Vánocích je dalším
symbolem, který pokládáme za jejich základní stavební kámen. A v tomto případě
celkem správně, protože tenhle zvyk se
zrodil už před 900 lety. Ovšem první betlém byste marně hledali na bílém ubrusu v teple světnice. Byl to sv. František
z Assisi, kdo podle tradice připravil v roce
1223 vůbec první půlnoční mši v lesní jeskyni u umbrijské vsi Greccio s živým volem a oslem jako připomenutí betlémské
události. O rozšíření nového zvyku do celé

Evropy se postarali jezuité a františkáni.
Betlémy o Vánocích hojně zdobily kostely,
ale josefínské reformy tomu učinily přítrž. A právě tehdy našly jesličky útočiště
v domovech obyčejných lidí, ubylo z nich
zlata a výpravnosti, ale přibylo upřímnosti a vřelé radosti z oslavy narození Ježíška. Tohle zesvětštění betlémů dalo zrod
tradici jejich lidové výroby. Papír, dřevo,
sklo, cín, keramika, perník… materiálů je
nepřeberně. Není bez zajímavosti, že východní Čechy patřily a patří v tomto směru k nejplodnějším regionům.

KAPR? HOUBY!
Smažený kapr s bramborovým salátem. Ano,
tradiční česká vánoční večeře, ovšem jen asi
posledních sedmdesát let. Teprve po druhé
světové válce u nás tohle jídlo zdomácnělo, přišlo z Rakouska, jen ten bramborový salát jsme
„vyladili“ – rakouský originál je podstatně lehčí
a vystačí si s méně surovinami, navíc bez majonézy. Kapr nicméně k českým Vánocům patří
déle, ovšem dřív se připravoval hlavně načerno,
tedy se sladkou omáčkou z kořenové zeleniny,
mandlí, rozinek, černého piva, povidel, sušených švestek, perníku a ořechů. Případně namodro, tedy vařený s bílým vínem a kořenovou
zeleninou. Své pevné místo na svátečním stole
měly v minulosti hlavně houbové pokrmy, bez
nich si Vánoce nešlo představit třeba v Krkonoších, kde připravovali hubník – pečený nákyp z housek namočených v mléce, vejcích a ze
sušených hub, vonící majoránkou a česnekem.
Bohaté rodiny si štědrovečerní tabuli zpestřovaly pečenými šneky a vařenými raky.
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SLAVENÍ VÁNOC? PŘÍSNĚ
ZAKÁZÁNO!
Umíte si představit, že by vám hlava státu oficiálně zakázala slavit Vánoce? Žádný
stromeček, žádné voňavé cukroví, ani ťuk!
Tak právě takovou situaci zažili v 17. století na britských ostrovech. Po sérii občanských válek, které vyvrcholily popravou
krále Karla I., se do čela postavil Oliver Cro-

Zima

mwell, který pak vládl až do své smrti a rozhodně nepatřil mezi oblíbené panovníky.
Vrcholem antipatií u svého lidu pak dosáhl
právě zákazem Vánoc, které při té příležitosti označil za hloupou papežskou pověru.
Co víme, tak Britové si svátečního ducha
ukrást nenechali, zákaz ignorovali a Vánoce
slavili potají dál. Zákonodárcům tak zkrátka po čase nezbylo nic jiného, než je opět
povolit. Takové štěstí ale neměli a dodnes

nemají třeba v Saúdské Arábii, Somálsku,
Bruneji nebo v Tádžikistánu – tam se Vánoce, jak je známe my, oficiálně slavit nesmí.

NENÍ DAR JAKO DAR
Znáte to: pár týdnů před Vánocemi autem zuřivě brázdíte přeplněná parkoviště
obchodních center, tlačíte se s ostatními
nebožáky ověšenými taškami na eskalátorech, ve frontách na poště ztrácíte nervy
i vlastní důstojnost. Touha po dárky obsypaném kmeni vánočního stromečku je
v současnosti bezbřehá, vždycky to ale tak
nebývalo! Když tradice vzájemného obdarovávání mezi blízkými teprve kořenila,
měla spíše filozofický význam. První dary si
mezi sebou lidé vyměňovali už ve středověku a šlo spíše o drobnosti, které si sami
vyráběli a spolu s darem tak věnovali i kus
sebe. Mladí lidé dostávali jako symbol zdraví, síly a dlouhověkosti jablka, ořechy zase
symbolizovaly dar moudrosti a sladké perníčky oslavovaly slasti mladosti. Dívkám se
nadělovaly náramky s tyrkysy nebo bílými
perlami jako symbol čistoty a poslušnosti
rodičům. Oblíbené byly také vonné masti.
Michaela Zumrová

inzerce
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DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ
V UPLYNULÉM ROCE
A PŘEJEME VÁM
NEROZMAZANÉ VÁNOCE
A KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2020!
www.ocni-visus.cz | www.estela.cz | www.esvis.cz

Oddělení VISUS spol. s.r.o. v Polici nad Metují bylo historicky prvním soukromým očním lůžkovým zařízením v České republice.
zkušení lékaři a zdravotnický tým VISUS se starají o zrak pacientů na 8 pracovištích ve východních Čechách – v Náchodě, Opočně,
Kostelci nad Orlicí, Polici nad Metují, Dobrušce, Úpici, Červeném Kostelci a Hradci Králové. Estetické centrum Estela v Hradci Králové je dceřinnou společností, stejně jako značka Esvis, která je špičkou v aplikaci kontaktních čoček ve východních Čechách.
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Chlebíčeeek!
Vynález obloženého chleba je připisován lordu Sandwichovi, který si už v 18. století nechal grilovaný steak vkládat
mezi dva krajíce, aby jej mohl přikusovat při práci. Napoleon pochoutku vylepšil – zahodil vrchní krajíc, aby viděl, co
jí. A jistý pražský lahůdkář vzal plátek veky, pár delikates ze svého pultu a… zrodil se obložený chlebíček. Sendviče
a obložené pečivo vůbec pohltil globální fastfood, ovšem český obložený chlebíček zůstal stejný a co hlavně - zůstal
v Čechách. Tak co, jaké to u vás doma vyhrají letos o svátcích?
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Jan Paukert měl jako správný lahůdkář za
přátele řadu gurmánů a mezi nimi i Jana
rytíře Skramlíka, známého pražského bohéma. Ten si mu jednou, když pracoval na
výzdobě jeho vinárny, postěžoval, že tehdy
módní jednohubky jsou pro jeho apetit příliš
malé. „Milý příteli, nezdají se Vám příliš drobotné a nanicovaté? Chuťově jsou dojista delikatesní. Ale něco tak na dvě tři zakousnutí,
podobného, by neškodilo,“ zasnil se Skramlík.
Jan Paukert jej zakrátko poprvé pohostil obloženými chlebíčky.

Zima

s paraplíčkem i novinek chtiví návštěvníci
Prahy z venkova. Vyhlášených lahůdkářství
se kolem Národní třídy zrodilo víc, k Paukertovu přibylo ještě Lippertovo a Zoufalého a spolu s tím rostla i fantazie, čím ještě
chlebíček obložit – husími játry, sardelkami, kapary, humry, lanýži, uzeným lososem
nebo uzeným jazykem… až se z toho hlava
točila jako na kolotoči.

Emil Stelinger

chleba se slanečkem a cibulí. Na svou slávu
si musela tahle pochoutka ještě počkat.

Ten kolotoč zastavilo až znárodnění, které
Paukertovi i dalším lahůdkářům vzalo jejich
obchody, ovšem na slávu obložených chlebíčků už nestačilo. Jejich milovníci nezapomněli a chodili si pro ně dál do lahůdkářství, jejichž vývěsní štíty už však nezdobila
jména původních majitelů. Ba co víc, začali
si je vyrábět doma! Ovšem, jak velela doba,
o poznání lidověji – v nabídce Pramene se
většinou humr ani lanýže nevyskytovaly.
To hlavní však je, že obložený chlebíček
se dneška dočkal ve velmi čerstvém stavu.
A co hlavně – zůstal v Čechách. Tyhle naše
choutky sdílí s námi už na celém světě jen
Slováci a Rakušané.

Byl to až Jan Paukert, kdo dal chlebíčku podobu, kterou známe, a kdo své lahůdkářství na Národní třídě proměnil ve skutečný
chlebíčkový ráj, kam si jeho božskou manu
chodily vychutnávat herecké hvězdy jako
Oldřich Nový, Hugo Haas, Lída Baarová či
Jan Werich. Miloval je i Karel Čapek, a Vlasta
Burian dokonce pořádal slavné chlebíčkové
party. Nejen prvorepubliková bohéma však
byla živa chlebíčky. Paukertovo lahůdkářství
jimi zásobovalo úřady, ale i prezidentskou
kancelář, na jeden či dva se tu zastavovali
velevážení vašnostové v kloboucích, dámy

Jméno Jana Paukerta se na Národní třídu
sice v devadesátých letech vrátilo a na domě,
v němž se psal příběh slávy jeho chlebíčků,
je vyvedeno dodnes. Avšak obloženou delikatesu tady už neochutnáte, musíte do Karlína na Rohanský ostrov, kde v tradici značky
pokračuje Jan Paukert bistro. Co na tom, že
šéfem je tu italský rodák Gianfranco Coizza.
V nabídce nechybí pravý originál Paukert,
řada oblíbených klasik, ale i novinky – třeba chlebíček s avokádem či rostbífem. Kdo
ví, třeba se odtud obložený chlebíček, jeden
ze základních kamenů naší národní studené

Tuhle historku z roku 1916 najdete v téměř
všech článcích na téma historie Paukertova
vynálezu. Ne že by byla nepravdivá, ale sluší
se doplnit, že Jan Paukert nebyl první, kdo
v Praze začal sklízet úspěchy s obloženými
chlebíčky. Pražské prvenství patří nejspíš
lahůdkáři Josefu Lippertovi a datováno je na
konec 19. století. Ovšem tehdejší chlebíček
by dnešním chuťovým buňkám patrně příliš nelahodil – byl to vlastně krajíc černého

kuchyně, konečně vydá do světa.Pokud se
vám už sbíhají sliny nebo prostě jen hledáte
inspiraci pro sváteční pohoštění, máme pro
vás tři chlebíčkové variace. Vyzkoušejte je!
Vaše chlebíčky s nimi budou stejně úžasné
jako ty, kterými si Jan Paukert zasloužil nesmrtelnost a čestné místo v českém gastronomickém nebi.

Jan rytíř Skramlík, muž, který si od Jana
Paukerta objednal první chlebíček.

Nejoriginálnější:
Chlebíček Paukert
Šikmo seříznutý plátek veky namažeme domácím bramborovým
salátem s majonézou. Ozdobíme
poskládaným plátkem dušené
vepřové šunky, kolečkem uherského
salámu, osminkou vajíčka, kouskem
ementálu a dílkem rajčete.

Nejumatlanější:
Vajíčkový chlebíček
Na plátek veky zlehka namazaný
vlašským salátem položíme k jedné
straně na čtvrtinu přeložený plátek
šunkového salámu a k druhé polovinu natvrdo uvařeného vajíčka, kterou přelijeme majonézou. Zdobíme
kolečkem kyselé okurky.

Nejdelikátnější:
Chlebíček s uzeným
lososem

Paukertovo lahůdkářství na Národní třídě v dobách své největší slávy za první republiky

Plátek veky jemně namažeme máslem a poklademe uzeným lososem
naloženým v kopru. Dekorujeme nakládanými kapary, dílkem
kroužku z červené cibulky a čtvrt
kolečkem citronu.
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Na hory bez lyží
Britský deník Guardian na podzim vydal svůj tradiční žebříček 12 cestovatelských tipů na ty nejlepší ski resorty
v Evropě. Čtyři jsou (ne)překvapivě ve Francii, další ve Švýcarsku, Rakousku, Itálii a Německu. Česko se (ne)překvapivě
neumístilo. To ale neznamená, že není v českých horách o co stát. Na to, abyste si letošní zimu na horách maximálně
užili, dokonce nemusíte ani lyžovat! Máme pro vás 5 tipů, jak naložit s programem mezi tuzemskými vrcholky, aniž
byste museli vzít hůlku do ruky.
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COŽ TAKHLE DÁT SI TÚRU?
První tip je nasnadě, prostě choďte! Hory
jsou výletům zaslíbené, výhledy z vrcholků
dechberoucí vykoupí i nejedno vyčerpávající stoupání. Vyrazte s foťákem a lovte
famózní snímky zasněžené krajiny nebo si
odvážně přivstaňte a rovnou vyšlápněte
za východem slunce. Kombinujte vlastní
nohy s lanovkou, objevte zapadlé vísky
i přilehlá městečka. Obrazte blízké památky, muzea a další kulturní atrakce – a vůbec! Nakupujte!
Míříte-li do Orlických hor, nevynechejte
Muzeum zimních sportů v Deštné, Muzeum
hraček v Rychnově nad Kněžnou nebo Vlastivědné muzeum v Dobrušce. V Krkonoších
doporučujeme Františkánský klášter v Hostinném, Hornické muzeum v Harrachově
nebo Muzeum kostek ve Špindlerově Mlýně.

LENOŠENÍ JAKO LUXUS
Kdy naposledy jste si dopřáli den jen pro
sebe a dělali jen to, co vás baví? Dožeňte
to na horách! Zůstaňte jeden den v hotelu nebo chalupě, rozvalte se u krbu
a konečně dočtěte tu týdny rozečtenou knížku! Zapněte notebook, odolejte pokušení otevřít mailovou schránku
a pusťte si film nebo rozkoukejte nový
seriál. Nechce se vám jen tak nečinně ležet? Zaměstnejte ruce! Upleťte kus šály
(nebojte, je to jednoduché, pořád rovně),
malujte, zkuste něco napsat – zkrátka na
co máte chuť. Kreativní činnost je úžasná duševní hygiena!

Zima

Z aplikací volte oblíbený TripAdvisor,
na kterém rovnou porovnáte i ceny.
Prima pomůckou je i čistě tuzemská záležitost a novinka mezi aplikacemi roku 2019 –
Gastromapa Lukáše Hejlíka.

SNĚHOVÉ RADOVÁNKY
V nížinách si ho poslední roky moc neužíváme, o to víc se ho nabažte právě na
horách. O čem je řeč? O sněhu přece!
Postavte sněhuláka(y), vyrazte s dětmi
bobovat na kopec nebo vyzkoušejte Klu-Ski alias klouzací návleky na boty - hezky česky zkrátka Kluzky. Na sjezdovku
vás s nimi sice nepustí, ale na mírnějších
svazích si s nimi užijete hromadu zábavy.
Skvěle na nich pocvičíte rovnováhu, a co
si budeme povídat, je to samo o sobě jako
návštěva fitka, uf!
Pokud byste přece jen zálibně hleděli na ten cvrkot na sjezdovce, zapátrejte
po půjčovně sněžných bruslí, takzvaných
Sledge Dogs. Jízda na nich se připodobňuje
k inline bruslení a regulérně s nimi můžete na vlek.

ŽIVOTABUDIČ JMÉNEM
WELLNESS
Všechen ten zdravý horský vzduch jednoho nabudí, krev se nám náhle okysličuje
tak nějak víc, buňky plesají a tělo v blízkosti čisté přírody zčistajasna regeneruje tak
nějak samo. Byl by hřích tuhle životadárnou konstelaci nepodpořit a nestrávit alespoň den hýčkáním wellness procedurami! Zajděte do sauny, vychutnejte si parní
lázeň, relaxujte ve vířivce, užijte si masáž
nebo nepřeberné množství zkrašlovacích
procedur – dámy ocení kosmetiku či manikúru. Proložte jednotlivé úkony svěží
procházkou na čerstvém vzduchu, mísou
ovoce plnou vitamínů a lehkým obědem,
večer jděte brzy spát a odpusťte si alkohol
i cigarety. Ráno budete jako znovuzrození!
Z masáží se neomezujte jen na tu klasickou v kombinaci záda a šíje. Experimentujte a zajděte pro jednou na antistresovou masáž hlavy nebo akupresurní
masáž chodidel. Relaxační slast je už dopředu zaručena!
Michaela Zumrová

Přibalte si s sebou kreativní diář nebo
antistresové omalovánky. Ze seriálů by vám
neměly uniknout letošní hity Netflixu jako
krimi seriál Neuvěřitelná nebo komediální
drama Smrt nás spojí.

GASTRONOMICKÉ TOULÁNÍ
Říká se, že jste to, co jíte, vezměte tedy
tentokrát tento výrok opravdu doslova
a debužírujte! Kdy jindy než na dovolené si
můžete jídlo skutečně vychutnat? Stáhněte
si do chytrého telefonu aplikaci s tipy na
ověřené ráje labužníků v okolí a naplánujte si den plný gastrotoulek. Podle recenzí
rychle zjistíte, kde dělají ta nejlepší míchaná vajíčka, kam zajít na dlouhý dopolední
brunch, kde si dáte poctivou českou baštu,
a kam nejblíže na pořádný flák masa nebo
pizzu jako od Itala.
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Ploutev na to!
Než se stalo běžným kupovat kapra nafiletovaného, nebo dokonce ho u štědrovečerní tabule vyměnit za lososa, bylo
kuchání přinesené ryby okamžikem, který děsil napříč generacemi. Odkud vlastně začít a na co si dát pozor? A tak jsme
si v redakci řekli, že vám to letos zjednodušíme: zastavte se u stánku, kde nabízejí Hradeckého kapra z královéhradeckých městských lesů. Ploutev na to, že letos se nemusíte ničeho bát – všechno jsme pro vás vyzkoušeli a zapsali.

Úspěšný „kuch“ startuje už při výběru ryby.
Kapr v kádi by měl být čilý, vybírejte spíš
menšího kolem dvou a půl kil a pokud možno
téměř bez šupin – takzvaného lysce čili „špígláka“. Začněme tím, že kapra už při koupi
necháme zbavit života. Věřte, že pobyt ve
vaně je možná příjemná atrakce pro děti,
ale rybu tím značně traumatizujete. Chcete traumatizovanou večeři na Štědrý večer?
Nejspíš ne, a tak ho prostě nechte klepnout
hned u té kádě, ze které vám ho vyloví. A pak
už šup do síťovky a domů. Navíc si tím ušetříte rozpaky a anekdotické příhody, které by
jednou vaše děti vyprávěly o tom, jak jste si
nevěděli rady s paličkou a kaprem.
Odteď je to ovšem na vás. Zpracování kapra
nijak neodkládejte, říká si o rychlé jedná68

ní a mrazák mu nesvědčí. Proto bez zbytečných průtahů rybu opláchněte, osušte
a připravte si menší ostrý nůž. Pokud máte
nůžky na drůbež, nachystejte si je taky.
Mějte po ruce tři talíře – na jeden budete odkládat nepotřebný odpad, na druhý
hlavu a vnitřnosti pro přípravu polévky, na
třetí hotové porce. Využijete také roli papírových utěrek.
Nezapomeňte dát hned ze začátku bokem
pár šupin! Podle tradice by měl každý stolovník u štědrovečerní večeře nalézt jednu
pod talířem. A jedno bezpečnostní upozornění – až do kapra budete řezat, může se
stát, že sebou víc nebo míň trhne. Nebojte,
živý už není, to jen některá nervová zakončení ještě pracují.

Chcete ho?
Stejného kapra, jako jsme připravovali my, tedy Hradeckého kapra
z Městských lesů Hradec Králové,
můžete na Vánoce koupit od 21. do
23. prosince na těchto místech:

Hájovna Zelený sloupek: 8 - 16 hod.
Sádky Datlík: 9 - 17 hod.
Bývalá radnice čp. 1: 9 - 17 hod.
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Začněte tím, že odříznete ploutve po
stranách a na hřbetu. Máte-li nůžky, hodí
se k   tomu lépe. Nožem odstraňte šupiny
pomalým, trpělivým pohybem „proti srsti“
směrem od ocasu k hlavě. Kde bude potřeba (a bude to často), nebojte se je prostě
odřezávat. Pokud si vezmete k srdci naši
radu a koupíte špígláka, který je téměř bez
šupin, máte v tuhle chvíli významně jednodušší práci.
A teď největší kus práce. Do řitního otvoru,
kousek pod ocasem, vložte nůž a pomalu,
ale pevně veďte řez až k hlavě. Nůž přitom
nezasunujte kaprovi do břicha víc než 1 cm
hluboko. Teď můžete odříznout hlavu, ideálně hned za žábrami. Opět využijete i nůžky. Kapra máte otevřeného po celé délce
a je na čase vyjmout vnitřnosti, které jsou
v jednom bloku. Vsuňte ruku opatrně mezi
tento blok a stěnu a vzájemně je oddělujte.
Jde to celkem snadno do chvíle, kdy u hlavy
narazíte na jícen. Ten dvěma prsty odštípněte. Stejně oddělte blok vnitřností také od
druhé stěny a vyjměte ho ven. Dávejte pozor, protože se v něm zákeřně skrývá žluč,
jejímž protržením spolehlivě zhořkne vše,
na co se rozlije. Proto vnitřnosti trpělivě
rozebírejte na to, co patří do polévky (mlíčí nebo jikry, játra, slezina) a co vyhodíte
(vlastně zbytek).
Teď už vás čeká jen fešácké porcování
masa. Odřízněte ocas, ten je k nepotřebě.
Zbytek kapra můžete naporcovat buď na
podkovy, nebo jejich poloviny – s těmi je
v kuchyni o poznání snadnější práce. Tohle je třetí příležitost, kdy využijete nůžky, protože silnější kosti jim podlehnou
snadněji. Kostí má kapr spoustu, a tak
vám kromě dobré chuti přejeme ještě
bezpečné dojedení!
Emil Stelinger
foto: Ondřej Šlambora
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Vysílá stanice
Vánoce
Možná to znáte – bramborový salát chutná nejlíp druhý nebo třetí den, když se s ním svalíte na pohovku k filmu, který
jste viděli sice už asi stokrát, ale bez kterého to prostě nejsou Vánoce. Pokud patříte k této části populace, máte o Vánocích pěkně nabito, abyste stihli všechny filmy a pohádky, které se staly neodmyslitelnou součástí televizních svátků.
A mnohdy je to těžký boj, když se musíte rozhodovat mezi více filmy vysílanými ve stejný čas. Tak šťastné a filmové!

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

ANDĚL PÁNĚ

LÁSKA NEBESKÁ

Suverénně největší vánoční klasika, která k televizním Vánocům patří stejně jako
Vladimír Menšík k Silvestru. Ostatně i jeho
můžeme ve slavné pohádce vidět. Úspěch
legendární adaptace slavné pohádky, kterou natočil v česko-německé koprodukci
režisér Václav Vorlíček, ještě umocnilo,
když Karel Gott nazpíval hlavní melodii
Karla Svobody. Určitě jste slyšeli, že pohádkový zámek Moritzburg stojí nedaleko
Drážďan, ale věděli jste, že Pavel Trávníček
měl v době natáčení ještě tak silný brněnský přízvuk, že ho musel nadabovat Petr
Svojtka? Schválně si toho letos všimněte!

Jestli se některé pohádce podařilo postavit se po bok Tří oříšků pro Popelku a stát
se (navíc v rekordně krátkém čase) stálicí
sváteční obrazovky, je to právě Anděl Páně.
Proč zrovna tahle filmová pohádka? Geniálně kombinuje lidskost s humorem a sváteční atmosférou, a navíc se nebojí ukázat,
že hranice mezi dobrem a zlem někdy není
tak jasná. A v čele toho všeho herecké jedničky - anděl Petronel v podání Ivana Trojana a Jiří Dvořák coby čert Uriáš, nad nimi
nebe s Pánem Bohem Jiřím Bartoškou. Není
se co divit, že druhý díl zopakoval úspěch
„jedničky“, což samo o sobě je unikát.

Láska je skutečně všude kolem nás, stejně
jako Vánoce v reinkarnovaném hitu, který
ve filmu zpívá stárnoucí rocker. Premiér ji
může najít u své podřízené, chlapec u spolužačky, jeho otec u její matky, spisovatel
u své portugalské uklízečky, ovšem někdy
se to zamotá a nejde to zrovna přímou cestou. Nakonec ale láska zvítězí. V hvězdném
obsazení má výjimečnou pozici Rowan Atkinson, jehož postava měla být původně
andělem, který na konci odletí zpátky do
nebe. Film o tom, že život se nežije v čekárně, a když jde kolem vás skutečná láska,
neměli byste dlouho váhat.
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CÍSAŘŮV PEKAŘ

PRETTY WOMAN

OBUŠKU, Z PYTLE VEN!

A taky Pekařův císař. A především velkolepý návrat Jana Wericha před filmové kamery ve dvojici pohádek s budovatelským
nádechem, který však dnes už nanejvýš
vzbudí úsměv. Stará pražská legenda o Golemovi se tu stává jedním z motivů příběhu o rozmarném císaři, intrikujících dvořanech a lidu, který chce po práci legraci.
Rozpočet filmu se počítal v desítkách milionů, a tak není divu, že putoval do světa. Za
tímto účelem byl ovšem přestříhán do jediného filmu „Císař a Golem“, z něhož zmizely zejména ideologicky zabarvené písničky.
Kdo ví, proč byl film i přesto třeba v Austrálii přístupný jen dospělým.

Svůj název tenhle veleúspěšný film dostal
po téměř zapomenutém šlágru Roye Orbisona ze šedesátých let a stal se i jeho titulní skladbou. Těžko říct, proč se Pretty
Woman stala vánoční stálicí. Snad proto, že
je to svým způsobem variace na naši starou známou Popelku. Jen tedy princ místo
koně osedlává Lotus, Popelka si střevíčky
sama ochotně zouvá a pohádkový zámek
nahrazuje luxusní losangeleský hotel. Je to
dokonale romantický příběh o tom, že ať už
to mezi těmi dvěma začalo jakkoliv, láska
přece jen může zvítězit. „A co se stalo, když
ji zachránil?“ „Ona zachránila jeho.“

Filmová pohádka z padesátých let, která
podobně jako jiné nezapře stopy ideologického zabarvení z doby svého vzniku. Všudypřítomná dobrá nálada, veselá písnička
a dobrácký potulný muzikant však dělají
tuhle pohádku tím, čím je. Méně už se na
pohádce podepsalo, že z původně plánované půlhodinové stopáže museli filmaři
vytvořit více než hodinový příběh, a tak
přibylo záběrů na malebnou krajinu Vysočiny, a některé scény trvaly delší čas. Málo
známou skutečností je, že filmový obušek
měl být původně malý a chytrý trpaslík, ovšem nakonec zůstalo u obušku s mimikou
a grimasami.

MRAZÍK
Nostalgie, nostalgie a zase ta nostalgie. Jinak si nelze vysvětlit, proč se i třicet let po
revoluci o Vánocích, které by bývalý režim
nejraději zrušil, dobrovolně díváme na sovětský film, v němž Babu Jagu hrál muž, dědečka Hříbečka žena a opěvovaná jedlička
byla ve skutečnosti borovice. Možná právě
bizarnost celého filmu je důvodem, proč
si dodnes udržel oblibu a proč řada hlášek
z Mrazíka zlidověla. Ostatně i český dabing
film výrazně pozvedl – v češtině je oproti
originálu v rýmech, Babu Jagu ztvárnil jedinečný František Filipovský a „Strýček“ Antonín Jedlička si vzal na starosti hlasy zvířat
i Marfušina ženicha.
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BYL JEDNOU JEDEN KRÁL

PYŠNÁ PRINCEZNA

Opět režie Bořivoj Zeman, opět Jan Werich
na scéně, opět barevný a optimistický film
z 50. let. Scénář byl vystavěn na příběhu
klasické pohádky Sůl nad zlato, přibyly ovšem humorné scénky psané na tělo Janu
Werichovi a Vlastovi Burianovi, pro kterého šlo o první filmové setkání s Werichem
a také o jeho první a zároveň poslední film
v barvě. Jedno velké poprvé film znamenal také pro Milenu Dvorskou – měla se tu
poprvé líbat a nešlo ji to. Scénu bylo proto
nutné přetáčet tolikrát, že i Vladimír Ráž,
který s ní měl v roli rybáře líbací scénu absolvovat, z toho byl mrzutý, a to už bylo při
půvabu Dvorské co říct.

Pohádka, jíž asi nejvíc proslavila lovestory
mezi herci Alenou Vránovou a Vladimírem
Rážem, která by ale nebyla takový problém,
pokud by Vránová neměla tou dobou za
manžela spisovatele Pavla Kohouta, tehdy
zapáleného komunistu. Král Miroslav prošel jako kladná postava u dobových ideologů jen díky tomu, že se převléká za zahradníka a pracuje. Pyšná princezna nicméně
drží dodnes mezi domácími snímky prvenství v návštěvnosti, v kinech ji vidělo přes 8
milionů diváků. Do dějin československého
filmu se navíc zapsala asi nejdelším hodem
– zatímco princezna Krasomila hodila králi
Miroslavovi míč přes bránu na zámku Hluboká, ten ho chytil až v Třeboni.

KRISTIÁN
Ne že poslechnete Oldřicha Nového a zavřete oči! Byla by škoda nevidět tuhle černobílou klasiku prvorepublikového stříbrného plátna. Stěží uvěřit, že se tehdy točilo
na první, nejhůř druhou „dobrou“, a celý
film tak mohl vzniknout za pouhé tři týdny.
To ovšem v prvorepublikové kinematografii
nebylo nic zvláštního, na filmech je to znát,
ale jejich nostalgická nálada tuhle stránku
věci spolehlivě omlouvá. Můžeme jen litovat, že nedošlo na natáčení pokračování
Kristiánových dobrodružství, o kterém se
mluvilo v šedesátých a pak znovu v devadesátých letech – objevit se v něm měli Karel
Gott či Jiří Lábus.

PELÍŠKY
Jestli si letos pod stromeček přejete stylové
boty, a dostanete místo nich… no, řekněme
nestylové, nevěšte hlavu, nejste v tom sami.
Michal Šebek je v Pelíšcích dostane taky.
A ještě bude muset poděkovat. Komedie
Jana Hřebejka slaví letos už neuvěřitelných
20 let, ale protože se ohlíží za vzdálenými
časy, je pořád aktuální. Co by také mohlo
zastarat na geniálních scénách s měřením
medvěda kodiaka, plastovými lžičkami rozpouštějícími se v horké kávě, žáky používajícími sprostá slovíčka nebo nabídkou kvalitního sexu.

SÁM DOMA
Říká se, že ta nejlepší díla vznikají přímočaře. Scénář jednoho z největších filmových trháků 90. let to potvrzuje, vznikl za
pouhých 9 dnů a jeho autor John Hughes
ho vychrlil po návratu z vlastní hektické
dovolené. Ačkoliv u nás je film o statečném
Kevinovi od svého prvního uvedení populární, není to nic proti Polsku, kde ho o Vánocích pravidelně nezmešká na pět milionů
diváků. Druhý díl už nebyl tak úspěšný, ale
z dnešního pohledu je pozoruhodný tím,
že se v něm mihne Donald Trump – s filmovým štábem vyměnil natáčení ve svém
hotelu za tuhle mini roli.

S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Jestli se vám tahle pohádka něčím zapsala
do paměti, tak určitě svým peklem. Vzniklo v umělých pískovcových jeskyních nedaleko Velenic. Filmové podobě ještě při
natáčení pomohlo použití zrcadel a výsledek byl (a dodnes je) neobyčejně působivý.
Pekelníkům vládl Lucifer Karel Heřmánek,
pro roli se ale původně počítalo s Milošem
Kopeckým nebo Jiřím Sovákem. Vladimír
Dlouhý jako mlynář Máchal zase vadil dobové cenzuře, ale režisér Hynek Bočan si
ho nakonec prosadil. Pohádkové lokace najdete na hradě Kost a v blízkém Vesci u Sobotky, Máchalův mlýn je také nedaleko ve
Střehomi.

HRÁTKY S ČERTEM
Další vánoční trvalka, kde čerti hrají důležitou roli. Ať už zrovna mažou karty nebo pokoušejí vdavekchtivé dívky. Stejně, jako lze
těžko věřit, že film vznikl v tísnivé atmosféře padesátých let, ale dobová ideologie
se ho nedotkla, překvapí, že Jan Drda jeho
literární předlohu napsal uprostřed druhé
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světové války. Z přímočarého pohádkového příběhu s hvězdným obsazením a v dekoracích Josefa Lady se však zrodila jedna
z nejvtipnějších českých pohádek. Pro nás,
Východočechy, má navíc další kouzlo –
v hlavní roli vojenského vysloužilce Martina Kabáta exceluje královéhradecký rodák
Josef Bek.

KRAKONOŠ A LYŽNÍCI
Zasněžené krkonošské hřebeny a na
nich první lyžaři, útulné teplo roubenek
s cvakajícím tkalcovským stavem a k tomu
hudba Petra Hapky. Může být ta idyla ještě větší? Příběh z dob, kdy přes hory ještě
mezi hlídkami financů kličkovali pašeráci,
ve škole se topilo v kamnech, do Krkonoš
dorazily první lyže a děti věřily na Krakonoše, dýchá poezií dávno zašlých časů.
Natáčel se v nejpůvabnějších koutech Krkonoš – v Pasekách nad Jizerou, Rokytně či
Roprachticích. Přes všechnu svou poetiku
je film spojen s tragédií, kdy během natáčení přímo na sjezdovce zemřel herec Václav
Lohniský.

DAŘBUJÁN A PANDRHOLA
Víte, co má tahle pohádka společného
s Hrátkami s čertem? Nejen, že scénář
k oběma napsal Jan Drda, ale dokonce se
i v obou filmech objevují stejné kulisy.
A v nich se tu odehrává tradiční příběh
hodného, dobráckého chudáka, který pomůže všem a nakonec i tomu zlému, nafoukanému boháčovi. Výjimečná je pohádka tím, že se tu objevuje smrt, a navíc
i ztělesněná konkrétním hercem – v tomto
případě Václavem Lohniským. To přitom
v českých pohádkách není vůbec obvyklé.
Režii měl Martin Frič, který si pohádkový
žánr vyzkoušel už o pár let dřív při práci na
Císařově pekaři.

mu tehdy bylo pouhých 17 let. A protože tak
učinil ještě v roce 1968 a posléze emigroval do USA, až do sametové revoluce byste
jeho jméno v titulcích hledali jen marně.

GRINCH
Víme, že pouze dva zástupci za celou americkou vánoční filmovou produkci nestačí, ale víc se toho prostě nevešlo. A tak ke
klasice Sám doma vybíráme ještě Grinche,
který k americkým Vánocům nerozlučně
patří a v pravidelných anketách o nejmilej-

ší vánoční snímek se umisťuje na čelních
příčkách. Vznikl v roce 2000 podle knížky
Theodora Geisela z roku 1957, hlavní roli
ztvárnil komik Jim Carrey. Stylové ladění do
Spojených států 40. let propůjčuje příběhu kouzelný nádech starých časů a jde po
smyslu Geislovy kritiky komercionalizace
Vánoc a stejně tak naproti zálibě amerického publika ve šťastných koncích – Grinch,
který chtěl původně Vánoce ukrást, je nakonec sám slaví.
Emil Stelinger
foto: csfd.cz

ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
Je to vlastně jedna z prvních moderních
pohádek, kde se pohádkové mísí s civilním,
a není divu – režii měl znovu slavný Bořivoj
Zeman, filmový průkopník a novátor. Téhle
pohádce se dostalo vlastně všech předpokladů úspěchu. V hlavních rolích zářily tehdejší vycházející pěvecké hvězdy - Helena
Vondráčková a Václav Neckář, výprava byla
velmi originální a dobře zapamatovatelná,
a navíc celý příběh lemují chytlavé melodie,
z nichž nezapadla snad ani jedna. Všechny
je napsal skladatel Jan Hammer ml., které73
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ZÁMECKÝ CATERING:

Catering jako
z pohádky
Ač byste mu to na první pohled nehádali, v gastronomii se Jan Pošík pohybuje už dlouhých 20 let. Z toho posledních
deset realizuje pod značkou Zámecký catering prvotřídní gastronomický servis na svatby, plesy, oslavy nebo firemní
večírky. Na podzim také otevřel nově zrekonstruovaný Hotel Grand v Chlumci nad Cidlinou. „Občas ze své práce nespím, na druhou stranu se ale rozhodně nenudím,“ říká v rozhovoru pro Quartier.

Jan Pošík v nově otevřeném Hotelu Grand

Zámecký catering – znamená to, že
jinde, než na zámku vaše gastronomická kouzla neochutnáme?
Vůbec ne, za klienty jezdíme kamkoli je
potřeba. Paradoxně často narazíte na Zámecký catering třeba ve stodole. (smích)
Název firmy je odvozen od našich začátků,
kdy jsem na Karlově Koruně v Chlumci nad
Cidlinou provozoval sezónní restauraci Zámeckou terasu. Lidé tehdy začali mít
74

vyšší nároky na svatby a pojímali svatební den moderněji. Chtěli kulaté stoly, bílé
potahy na židle, bistro stolky, grilovačku,
party stan s tanečním parketem, prostě
kompletní zázemí na jednom místě. Řekl
jsem si, že bychom to mohli zrealizovat
právě na Karlově Koruně a s požehnáním
jeho majitelů, rodiny Kinských, jsme tuhle
moji ideu rozjeli. První sezonu jsme odbavili tři svatby, další deset a stále přibývaly.

V současné době realizujete svatby
hned na čtyřech zámcích ve východních Čechách – kromě Karlovy Koruny také v Dobřenicích, na Hrádku
u Nechanic a Kačině. Kde to máte
nejradši?
Jak se hromadily zrealizované svatby, hromadily se i lokality, a tak jsme se jednou
ocitli s cateringem i na Zámku Dobřenice.
To se opakovalo i v případě Hrádku u Ne-
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chanic a nejmladším přírůstkem do naší
„zámecké rodiny“ je Kačina. Srdečním místem pro mě bude vždycky Karlova Koruna,
protože tam to vlastně celé začalo.

Co vás vůbec přivedlo ke gastronomii, byl to váš vysněný obor?
Úplně vysněný nebyl, ale když o tom tak
zpětně přemýšlím, moje cesta byla vlastně předem tak trochu daná. Táta je kuchař
a dnes provozuje hotel, vařil právě v Chlumci
na zámku, a tak jsem tam za ním už jako kluk
chodil a pomáhal servírkám vařit kafe. Hodně jsem díky tomu k řemeslu přičichl a v patnácti se začal učit na kuchaře-číšníka. Od té
doby se gastronomii věnuju, takže 20 let.

To máte skvělé srovnání – jak se
změnila dnešní gastroscéna od dob,
kdy jste začínal?
To je docela vtipné, protože ještě pamatuji,
když se aranžovala vajíčka s různými fášemi, podávala se na těch příšerných oválných
stříbrných tácech a řasy na rautových sukních jsme ručně špendlili. Obecně tehdy
nebylo moc cateringového vybavení, nebyly
cateringové stoly, bistro stolky, a když už se
vám nějaké přece jen podařilo sehnat, tak
se nedaly složit a jejich převoz kamkoli byl
hotové peklo. Dnes už jsme někde úplně jinde. Co se jídla týče, žádné dramatické změny nepociťuji. Na svatbu chce pořád drtivá
většina snoubenců svíčkovou, zbytek volí
panenku, protože je obecně oblíbená a je to
měkké maso, takže pro starší hosty ideální.
Ve večerním rautu zase nesmí chybět řízečky a guláš. Ten se paradoxně nikdy moc nejí,
ale nedej bože, aby chyběl! (smích)

Stane se, že vás i přes tak dlouhou
praxi v oboru ještě něco překvapí?
Naposledy mě překvapilo, když jsme jako
hlavní chod na svatební hostině připravovali smažák.

Uvízla vám některá akce, kterou jste
se Zámeckým cateringem realizoval,
zvlášť v paměti?
Vloni jsme dělali extrémně náročnou svatbu pro 300 lidí. Byla dvoudenní, takže práce
od rána do rána dva dny po sobě, ale moc se
to celé povedlo. Jednou se zase stalo, že se
nám sešly čtyři svatby v jeden den a rovnou
ve čtyřech okresech. Přitom nešlo o žádné
komorní záležitosti pro dvacet lidí. Z toho
jsem nespal, ale zdárně jsme zvládli i takovou výzvu. Postavil jsem čtyři samostatné
týmy a poctivě během dne všechna místa
objel – jedna svatba se konala poblíž Liberce, druhá u Mladé Boleslavi, třetí „doma“ na
Karlově Koruně a čtvrtá v Dobřenicích.

To jste se všude osobně ukázal?
Na osobním přístupu si zakládám, jinak
se tahle práce podle mého názoru dobře
dělat nedá. S klienty prožívám celou jejich
akci od začátku do konce. Sejdu se s nimi
nad jejich poptávkou, pak většinou ještě
jednou nebo dvakrát a pozvu je i na prezentační raut, kde mohou dopředu ochutnat naši kuchyni. Zkrátka s nimi svatbu
vymyslím, zkalkuluji, připravím a poté se
osobně podílím na její realizaci v Den D od
zajištění bryndáku k polévce po smetáček
s lopatkou na zametání střepů. Rozumějte,
normálně to vozí v autě svatební koordinátorky a pak ještě Honza Pošík. (smích)
Z akce potom veškerý inventář nanosím
zpátky do auta, z auta do skladu, ze skladu
na čištění a tak dále. Člověk se v cateringu
zkrátka nenudí.

„Srdečním místem
pro mě bude vždycky
Karlova Koruna.“

Neděláte ovšem jen svatby, ale také
různé firemní akce a oslavy. Co vás
baví nejvíce?
Asi svatby, těch si koneckonců užiji nejvíc. Přes léto děláme z 90 procent jen je,

10 procent naší kapacity zbývá na firemní garden party nebo rodinné oslavy. Od
listopadu pak začínají firemní večírky
a plesy. Od dubna pak zase naskočíme do
sezony svateb. Letošek byl obzvlášť náročný, poslední svatbu jsme chystali na
konci října a plynule přešli do firemních
akcí. Navíc diář na rok 2020 se plní. Každý, kdo dělá ve svatebním byznyse, vám
potvrdí, že u nás je duben, pak lusknete
prsty a je říjen.

Náročnou svatební sezonu jste si
ještě „opepřil“ otevíračkou Hotelu
Grand v Chlumci nad Cidlinou, který
jste koupil, kompletně zrekonstruoval a proměnil v moderní restauraci.
Když jsme před těmi deseti lety s cateringem začínali a dělali jednu akci měsíčně,
stačila nám malá kuchyň v Chlumci na
zámku. Ale teď, kdy jich děláme desítky
ročně a akce se kupí, jsme začali potřebovat vlastní a s větším zázemím. Díky Hotelu Grand jsme si tyhle potřeby naplnili
beze zbytku. Vybudovali jsme moderní
kuchyň, která je rozdělená na dvě části
a dovoluje oddělenou přípravu jídel. To se
nám perfektně hodí, protože jedna zajišťuje minutkový servis pro místní restauraci a druhá slouží pro to velké vaření na
svatby a firemní akce. Zkrátka win-win.
Michaela Zumrová
foto: Jakub Misík
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ZDENĚK POHLREICH:

Blbých hospod je furt dost
Strouhaný křen na Štědrý večer a čočka na Nový rok – jinak žádné „divočiny“. Ikona české gastronomie, šéfkuchař
Zdeněk Pohlreich, je co se sváteční tabule týče tradicionalista. Když se na podzim zastavil v královéhradeckém Miele
Center Vlášek upéct hostům tradiční svatomartinskou husu, neváhali jsme ho při té příležitosti trochu vyzpovídat!

Už je to víc jak rok, co po deseti letech
vysílání skončil asi váš nejznámější
pořad Ano, šéfe! Nestýská se vám?

formát, který se bude vysílat na TV Prima
v příštím roce.

ronomie nebo je to více méně stejné
jako před dekádou, když jste začínal
jezdit na své proslulé „inspekce“?

Vůbec ne, kdyby se ale náhodou zastesklo
vám, tak jsme s kolegou Ivanem Vodochodským dali dohromady takový speciální

Stejně jako dnes ale čas od času určitě opustíte Prahu a vyjedete do regionů. Zlepšuje se úroveň lokální gast-

Myslím si, že se to regionálně zásadně zlepšuje, dokonce bych řekl, že dobrých restaurací přibylo. Těch blbých je ale bohužel furt
požehnané množství. Dobré jídlo ale rozhodně není jenom pražská záležitost, kamkoli se v té naší kotlině vrtnete, tak narazíte
na podnik, kde to dělají docela dobře.

Máte oblíbené místo ve východních
Čechách?
V Hradci mám rád Duran.

V listopadu uplynulo 30 let od sametové revoluce. Jak vzpomínáte na své
kuchařské začátky ještě za socialismu?
Když jsem začínal, byl nedostatek všeho.
Všichni byli rádi, že dostali lacino najíst,
a tím celá gastronomie tak nějak končila.
Se současností je to neporovnatelné, jako
je nesrovnatelný život, tak je nesrovnatelná gastronomie. To je, jako kdybyste
chtěla porovnat dnešní auta s těmi, která
jezdila tehdy. V těch slušných podnicích
ale už v té době vařili profesionálové, kteří
uměli z mála udělat leccos. Malá tragédie
českých restauratérů plynoucí z minulosti je, že ještě dodneška najdete v restauracích normy, podle kterých se vařilo za
socialismu. To je zarážející.

Blíží se Vánoce, oslavy Nového roku,
zkrátka sváteční období se vším všudy. Co nesmí u Pohlreichů chybět na
sváteční tabuli?
Strouhaný křen. Jinak jsem zapálený tradicionalista - kapr, salát, polévka. Nějakým gastronomickým divočinám na svátky neholduji.
Na Nový rok se snažím držet tradici a jíst
čočku, ale jinak nic speciálního nechystám.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora
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Renault ZOE

Elektrický vůz pro každý den

Dojezd až 395 km
8 let záruka Renault na baterii
Dojezd vozidla závisí na více faktorech, například na stylu jízdy a nabíjení baterie, klimatických podmínkách, jízdním povrchu, věku baterie, tlaku v pneumatikách, údržbě vozidla
a dalších. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km na vozidlo a 8 let/160 000 km na baterii se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí
kupní smlouvy. Nový Renault ZOE: kombinovaná spotřeba elektrické energie 17,3–19,1 (kWh/km), žádné emise CO2 (g/km), třída energetické účinnosti A+. Uvedené spotřeby
paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Pro homologaci vozidla byla použita metodika
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) – celosvětově harmonizovaná testovací procedura pro lehká vozidla. Dojezd dle metodiky WLTP 360–395 km.
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

FRANCE CAR

Hradec Králové - Pardubice

francecar.cz
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V Beránku to žije!
Pivovar Beránek ve Stěžerách láká na víc než jen na vynikající kuchyni a s láskou vařené pivo. Zažijte na vlastní kůži
kouzlo nedávno zrekonstruované kulturní památky, někdejšího špýcharu z 18. století, vzdáleného jen pár kilometrů od
Hradce Králové. Třeba na divadle, koncertě, stand-up show nebo vlastní soukromé či firemní akci.

Pivovar Štajner a Beránek v srdci Stěžer
má totiž všechno, co si jen host může přát.
Prostornou restauraci s vynikající kuchyní,
velkokapacitní parkoviště, zahrádku a soukromý sál. „Naše parkoviště disponuje 60
místy, zahrádka i samotná restaurace shodně 80 místy a soukromý sál pro různé akce,
školení, svatby 120 místy,“ přibližuje za tým
Pivovaru Beránek Zdeněk Rýdl. Zájemci
také mohou navštívit unikátní komentované prohlídky zdejšího minipivovaru, kde
vaří odborníky oceňované ležáky prozaic-

ky pojmenované jako Jehně, Ovečka, Beran
a Černá ovce.
Že to v Beránku pořádně žije, jste se mohli
přesvědčit už na podzim, kdy se zde konala
řada různorodých kulturních akcí. „Hostili
jsme například divadelní představení, přijeli stand-up komici, měli jsme tu koncert
a další akce plánujeme i na jaro, stačí sledovat náš Facebook,“ upřesňuje Zdeněk Rýdl.

výzvy, neboť startuje nová svatební sezóna.
Pivovar Beránek tak jako jedno z nejvyhledávanějších svatebních míst v regionu čeká
hodně práce. „Ale těšíme se! Novomanželům nabízíme svatební full servis, obřad lze
zrealizovat přímo u nás, svatební hostina
může proběhnout v prostoru uzavřené restaurace i na zahrádce, problémem nejsou
ochutnávky piva ani ubytování manželů na
svatební noc,“ uzavírá Zdeněk Rýdl.

Příchod jara však v Beránku značí i další

(red)
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MARTIN LUDVÍK:

Ani den bez jablka!
Když chtěl podpořit prodej českých jablek, začal na ně lepit červenomodrobílou trikoloru a byl z toho šlágr. O jablku
hovoří jako o strategické surovině. „Můžete je jíst, péct z nich štrúdl, připravit kompot, usušit křížaly, vypálit jablkovici,“
vypočítává Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky a soukromý pěstitel z Dobré Vody u Hořic v jedné
osobě. Když se ho zeptáte, jak složité je dnes začít podnikat v ovocnářství, pro odpověď nejde daleko. „Zbohatnutí by
vám nehrozilo. Stálo by vás to mnoho milionů, mnoho let čekání a i pak je to jedna velká nejistota. Jak říkal můj předchůdce – Ovocnáře poznáš rázem, buď je cvok, anebo blázen,“ směje se.
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Poraďte mi – chci jíst dobré ovoce,
ideálně z našeho regionu. Kam mám
vyrazit?
U nás ve východních Čechách k tomu
máte ideální podmínky, protože ovocnářství tady má velkou tradici. Takže stačí
vyrazit do okolí Libčan, Těchlovic, Hořic,
Ostroměře i jinam – a najít dobrého pěstitele. To není a nebude problém, protože je
tu řada skvělých rodinných farem i větších
podniků, které ovoce pěstují a prodají vám
ho rádi i v menším množství. Oproti supermarketové nabídce tu najdete i méně
obvyklé odrůdy a samozřejmě velkou výhodou je čerstvost. Už jen to, že vaše jablko necestovalo stovky nebo tisíce kilometrů, hraje roli.

A co kdybych se vydal do Holovous
a chtěl tu nakoupit vyhlášené holovouské malináče?
Holovouský malináč je samozřejmě fenomén, s ním tady v Holovousích vlastně
sláva ovocnářství začala už v 19. století.
Zmiňuje ho i Jaroslav Hašek ve svém Švejkovi, kde voják láká v hospodě dívku na to,
že má v Holovousích chalupu a na zahradě malináče. Ale je to bohužel už minulost, ty starší odrůdy, na které vzpomíná
generace našich rodičů a kam patří třeba
i malináč, ustoupily z čistě komerčních
důvodů. Vedle jablek, která dnes najdete
v obchodech, by tahle působila zvláštně,
jsou mnohem menší a méně esteticky dokonalá, ale přesto chuťově vynikající. Malináč a další odrůdy z té doby samozřejmě
přežily dodnes, ale budete muset trpělivě
hledat pěstitele, který má nejspíš jen několik málo stromů. Když si ovšem budete
chtít malináče jako stromek vysadit na zahradě, není problém ho koupit. Jen si tedy
počkáte pět až sedm let, než začne plodit.

Malináče to tedy už nejspíš nebudou, ale když si ještě teď, na začátku
zimy, nakoupím kvalitní ovoce, jak
bych ho měl skladovat, aby mi vydrželo třeba až do jara?
Záleží, kde bydlíte. Samozřejmě ideálním
umístěním je sklep v rodinném domě, ale
třeba i zahradní domek se stabilní teplotou kolem 5 až 7 stupňů a přirozeným
větráním. Pokud bydlíte v bytě, stačí bedýnku s jablky obložit polystyrenem a dát
na balkon. Do lednice ovoce dávejte jen
tehdy, když ho během pár dnů spotřebujete, ale na delší uskladňování není vhodná, protože ovoce vysušuje. Naši předkové
jablka skladovali i způsobem tak zvaného
krechtování – jednoduše se vykopala díra
do země, jablka se do ní uložila, zahrnula
se a do jara skvěle vydržela.

Gastro

Jablka jsou takovou ikonou českého
ovocnářství. Proč tomu tak je?

Jak moc v té supermarketové nabídce
vede české jablko?

Má to dva důvody a jeden souvisí s druhým.
První je fakt, že jablka tvoří asi 70% produkce českého ovocnářství, ročně se jich u nás
vypěstuje přes 200 000 tun včetně domácích pěstitelů. Je to hlavně proto, že jsou
stabilnější ve výnosu. Druhým důvodem je,
že Češi jablka milují – sníme jich až 24 kilogramů na osobu ročně. Jen pro srovnání,
třeba u banánů je to asi o deset kilogramů
méně. Jablkům jsme navíc znovu přišli na
chuť po výkyvu z devadesátých let, který byl
způsobený tím, že na pultech byla najednou široká nabídka citrusů a dalšího ovoce.
V jejich oblibě hraje roli i rozmanitost odrůd
a také široké využití – kromě přímé konzumace z nich upečete štrúdl, připravíte kompot, usušíte křížaly, vypálíte jablkovici… Je
to bez nadsázky strategická surovina.

Vede docela jednoznačně. Ale nebylo to tak
vždycky. Než jsme začali s naším odbytovým
družstvem dodávat ovoce do marketů, jeli
jsme se inspirovat do Velké Británie a tam
nás udivila míra lokálního patriotismu spojená s prodejem. Nad bednami s jablky visel
portrét místního farmáře, který je vypěstoval, a na každém jablku byla britská vlajka. Když jsme se pak vrátili zpátky a začali
jsme jednat se supermarkety o dodávkách,
navrhli jsme jim, že na část jablek nalepíme
českou trikoloru, abychom zjistili, co zákazníci upřednostní. Sice nás moc nechápali,
ale nakonec souhlasili. Když pak viděli, kolikanásobně se jablka s červenomodrobílou
trikolorou prodávají, stala se z jejího lepení
na každé jablko smluvní podmínka. (smích)

Kromě toho, že jste předsedou Ovocnářské unie České republiky, tak i sám
ovoce pěstujete. Jak těžké to dnes je?

„Češi jablka milují - každý
jich sníme až 24 kilo ročně.“

Co se musí stát, aby se na pultech objevila nová odrůda jablek?
Supermarketová nabídka samozřejmě
obsahuje jen velmi omezený počet odrůd
– většinou tam najdete Jonagold, Idared,
Galu, Golden Delicious a možná ještě
jednu, dvě další. Aby se na pulty dostala
nějaká nová, musí splnit řadu parametrů.
Jablka musí být vizuálně dokonalá, velmi
pevná, chuťově dobrá a hlavně vhodná
pěstitelsky. A aby toho nebylo málo, těch
jablek nové odrůdy se už v tu chvíli musí
pěstovat relativně dost, aby nevznikl
problém se zásobováním. V dnešní době
je populární princip tak zvané klubové
odrůdy. Funguje tak, že šlechtitel, který odrůdu vyšlechtí, případně investor,
který do toho vstoupí, si vybere pěstitele po celém světě do klubu, který pak
s pěstováním nové odrůdy začne. Tím je
vyřešen jednak potřebný objem produkce té odrůdy, ale také je zároveň její pěstování omezeno, protože nikdo další tahle jablka pěstovat nemůže. Práva k nově
vyšlechtěné odrůdě jsou totiž chráněna
jako duševní vlastnictví. Takhle vzniklo
už asi dvacet nových odrůd pro celosvětový trh, nejznámější je nejspíš Pink
Lady. Z českých odrůd je to pak třeba
Opál, který vznikl křížením odrůd Golden Delicious a Topaz, u nás se pěstuje
pouze ve Vlkově nad Lesy.

Je to běh na dlouhou trať. Já sám hospodařím na našem rodovém statku v Dobré Vodě
u Hořic, kde na devíti hektarech máme asi
14 000 ovocných stromů. Před revolucí jsme
měli jen půl hektaru, to bylo spíš takové větší zahrádkaření, ale v restituci jsme získali
zpět naše pozemky. S otcem jsme se dali
do práce a začali jsme spolu vysazovat nové
stromky. Naše rodinná farma je členem odbytového družstva, které tvoříme společně
s dalšími regionálními ovocnáři. To nám jednak dává lepší vyjednávací pozici s odběrateli, tedy hlavně obchodními řetězci, a také
nám to umožňuje nikomu dalšímu neplatit
za odbyt nebo marketing. Celá přidaná hodnota zůstává nám jako pěstitelům. Je to ale
těžký obor, půdy pro pěstování ovocných
stromů ubývá, teplotní výkyvy ohrožují úrodu a pracovní síly je nedostatek.

Takže založení vlastní ovocnářské
farmy byste jako zdroj rychlého zbohatnutí nedoporučil?
To tedy opravdu ne. (smích) Zbohatnutí by
vám v tomhle oboru nehrozilo, ale pokud
byste si od toho sliboval obživu pro sebe
a svou rodinu, potřeboval byste i tak mnoho milionů korun a mnoho let, než by se to
naplnilo. Pro začátek byste potřeboval 10
až 15 hektarů půdy, musel byste investovat
do mechanizace a třeba i do nákupu beden
na jablka – a jedna bedna na 300 kilogramů
jablek stojí 2,5 tisíce korun. A nejspíš by vám
na začátku chyběly také skladovací prostory.
A hlavně byste musel počítat s velkými výkyvy počasí, a tím pádem i s velkým rizikem
ohrožením úrody. Je to jedna velká nejistota.
Jak říkal můj předchůdce – Ovocnáře poznáš
rázem, buď je cvok, anebo blázen. (smích)
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Jaké to vlastně je po těch letech
v oboru – nemůžete na jaře dospat,
jestli náhodou k ránu nepřišly
mrazy, nebo už z postele ani nevylezete?
To víte, že mě to v klidu nenechává.
Ovocnáři z generací našich předchůdců
vždycky se začátkem zimy měli tak říkajíc hotovo, ale vlastně je to celou zimu
svrbělo a já na tom nejsem jinak, protože
stejně jako oni dobře vím, co nás na jaře
čeká. Květnové mrazy, tedy lidově zmrzlí,
jsou jednou z jistot, na kterou se bohužel
můžeme spolehnout. A nic na tom nemění ani moderní technologie, které dnes
máme, ten faktor počasí je pořád nepředvídatelný, což jsme si připomněli naposledy letos 1. července, kdy nám velkou
část úrody zdevastovalo lokální krupobití.
To si člověk vždycky uvědomí, že ať má
v tomhle oboru praxi jakoukoliv, musí být
pořád na pozoru, musí předpokládat, dělat preventivní opatření a nespoléhat se
na to, jak to bylo minulý rok.
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Váš otec strávil v ovocnářství celý život, stál dlouho v čele holovouského
Výzkumného a šlechtitelského ústavu
ovocnářského, společně jste i začínali podnikat. Dají se vůbec srovnávat
podmínky v oboru za jeho a vaší doby?

mně ten technologický skok. Ale my si moc
nezávidíme, táta se mi spíš vždycky snažil
předávat zkušenosti a znalosti.

Příliš ne. Zůstává samozřejmě ta velká míra
ostražitosti, o které jsem hovořil a kterou
musíte pořád mít. Ale hlavním rozdílem
a výhodou dnešní doby je obrovský technický a technologický posun, nezastupitelná pomoc precizní techniky nebo meteostanic a dalších vymožeností. Na druhou
stranu přibylo i rizik. Kromě známých
změn klimatu je to i vliv okolního světa,
konkrétně dovozu z ciziny, jehož důsledkem jsou nepůvodní choroby a škůdci, se
kterými moc neumíme bojovat.

Zatím k tomu nemám příležitost a ani moc
nevím, jak to s naší rodinnou tradicí bude dál.
Mladší dcera v ní určitě pokračovat nebude,
ale ta starší studuje vysokou školu zemědělskou, takže na ni v tomhle směru sázím.

Co svému otci z jeho časů závidíte
a v čem by naopak s vámi měnil on?
Já jemu určitě mnohem menší tlak na vizuální kvalitu ovoce, která v té době nebyla
tak rozhodující jako dnes, a myslím, že on

Předáváte podobně i vy zkušenosti
svým dětem?

Na závěr se musím zeptat – jaké ovoce máte nejradši?
Když řeknu, že jablko, nebudete mi věřit.
Ale je to pravda, těžko bych hledal den,
kdy si ho nedám, asi nejradši mám odrůdy
Šampion a Jonagored. A samozřejmě miluju
štrúdl! Ale mám rád i hrušky, jahody, maliny, kanadské borůvky. Možná je to trochu
i profesní deformace, ale mně to vážně
chutná. (smích)
Emil Stelinger
foto: Ondřej Šlambora
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RESTAURACE AQUARIUM:

Gastronomie
budoucnosti
Jaká bude strava budoucnosti? Z jakých surovin budeme vařit a jak zajistit, aby se jídlem přestalo plýtvat? Nejen tyto
otázky si pokládá známý gurmán Pavel Maurer u příležitosti 11. ročníku prestižního Grand Restaurant Festivalu, jehož
se jako jediná v Hradci Králové tradičně účastní Restaurace Aquarium v Rybově ulici. Letošní téma se opírá o magický
rok 2020 a nese název sci-fi. Zjistili jsme, na co se můžete tentokrát můžete těšit v Aquarku těšit!

Festivalové menu Restaurace Aquarium

Hřebenatky a tygří krevety

„Když jsem si přečetl letošní téma, trochu
jsem se vyděsil,“ říká se smíchem šéfkuchař
Restaurace Aquarium Miroslav Barcík. Scifi
nemá rád na plátně ani na talíři. „Zkrátka
rád vím, co jím. Když jsem se ale podrobně
začetl do podtémat, které Pavel Maurer připravil a které chce lidem prostřednictvím
letošního ročníku představit, začal jsem
se těšit,“ dodává. Celý koncept letošního
Grand Restaurant Festivalu totiž stojí na
otázce, co bude lidstvo jednou konzumovat, v případě, že bude nuceno omezit suroviny, které jsou v našem jídelníčku v současnosti naprosto běžné. „Touto myšlenkou
jsme se nechali inspirovat hned v předkrmu,
který se jmenuje ´Z mořského dna´. Skládá se
z mušlí a krevet, nechybí salát z mořských
řas. Zkrátka to, co najdete na mořském dně,“

Konfitovaná treska

přibližuje festivalové menu Aquaria jeho
šéfkuchař.
Další z podtémat letošního ročníku je otázka
zero waste, tedy koncept nulového odpadu
v domácnostech. Pavel Maurer vyzdvihuje
trend spotřeby beze zbytku, tedy myšlenku, že ze surovin bychom měli zužitkovat
maximum a zbytečně neplýtvat. „Tomuto
konceptu jsme zasvětili hlavní chod, jedná se
de facto o pokrm budoucnosti. Podávat budeme tresku zasypanou slupkami – ať už půjde
o smažené slupky z kořenové zeleniny nebo
pěnu z bramborových slupek,“ láká na netradiční festivalovou nabídku Miroslav Barcík.
A co dezert? Jak si poradilo hradecké Aquarium se „sladkou tečkou“ v duchu scifi?

„Maurer zmiňuje problematiku neúměrného
zatěžování naší Země zbytečnými odpady
a představuje myšlenku, že se v budoucnu
možná v rámci šetření planety uchýlíme k hodování z jednoho talíře jedním příborem. To
nás přivedlo, myslím si, k hodně originálnímu
pojetí dezertu, který je kompletně malovaný na stůl,“ usmívá se majitel restaurace Jiří
Bodlák.
Jestli už se stejně jako my v redakci nemůžete dočkat a chcete zjistit, jak bude možná
jednou chutnat budoucnost, urychleně si
v Aquarku rezervujte stůl! Festival startuje
jako tradičně v polovině ledna a trvá až do
konce února, rezervace jsou možné jedině
přes portál www.grandrestaurantfestival.cz.
Michaela Zumrová
83
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NEW VISIT:

Zahrada jako
wellness pro duši
Rodinná společnost New Visit z Hradce Králové, o které jsme již v minulých číslech Quartieru psali, již 19 let tvoří oku
lahodící prostředí pod širým nebem. Tentokrát si popovídáme o zahradách rodinných domů. Architekt Tomáš Jiránek
nám poví, že zahrada má vyjadřovat splněnou touhu žít život v harmonii. Že dům a zahrada je jedno tělo. Že v zahradě
lze dělat vše, co v obýváku, ložnici, kuchyni či koupelně. Zahrada má být místem uvolnění, vzpomínek i snění.

Před několika dny váš projekt Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v Pardubicích získal, po ceně
Stavba roku 2017, další prestižní ocenění – Park roku 2019. Čekali jste to?
Nečekali. Konkurence byla hodně dobrá.
Soutěž Park roku vyhlašuje Svaz zakládá84

ní a údržby zeleně a její porota je složena
z odborníků na krajinářskou architekturu a krajinářské stavby. Letos porotci
hodnotili 14 projektů z celé republiky,
což bylo nejvíc v historii soutěže. Naše 1.
místo je odměna pro Pardubice a my jsme
skromně pyšní. Skočte si tam. Na něco

dobrého do Galerie Café nebo jen tak
špacírovat kolem zámku.

Jak uspořádat zahradu či terasu jako
místo relaxace a zajistit mu intimitu? Jak si vytvořit originální zahradu,
wellness pro svoji duši?
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New Visit
Společnost New Visit s.r.o. má za
sebou mnoho úspěšných projektů a realizací, včetně zahrad pro
nejnáročnější zákazníky. S většinou z nich jsou v kontinuálním
kontaktu. Součástí firmy je tým
architektů, krajinářských architektů a zahradních designerů.
„Rádi budeme vaší ‚novou návštěvou‘,“ vzkazují.
www.newvisit.cz

Typ zahrady, mimo jiné, předurčuje i její
velikost. Kvalitní zahrada se dá udělat na
50, ale i na 2000 m2. Velkorysosti lze docílit
v malé zahradě, naopak intimitu a útulnost
můžeme najít i v zahradě velké. Kvalitní design není jen respekt k autorskému návrhu
designéra, důležitý je spolutvůrčí proces
s uživatelem. Moment ztotožnění. Ten je
nadmíru důležitý. Důvěra a dobrá vůle najít obraz své zahrady. Vše je zde dovoleno. Profesor krajinářské architektury Ivar
Otruba, čerstvý nositel titulu Osobnost
architektury roku 2019, kterou každoročně uděluje Česká komora architektů, k tématu říká: „Zahrady jsou díla zahradního
umění, kdy ztvárňovanou materií jsou rostliny a dané prostředí, v němž žijí. A to vše
často – a nezbytně – v jednotě s díly jiných
uměleckých disciplín.“ Pracujeme s pocity,
s poetikou duše i místa, a pokud místo poetiku nemá, chceme ji najít. Teprve zahrada
podtrhuje dům a spolu s ním tvoří domov.
V zahradě se uplatňují nejenom rostliny,
ale prvotně samotný terén. Může být klidný, dramatický, měkký, hraje zde svou roli
světlo i stín. Zahrada - to mají být emoce
a vztahy. S rodinou, s přáteli, s partnery, se
psy či kočkami a v neposlední řadě s rostlinami či s vodou. Zahrada může zkrátka být
ložnicí i kavárnou.

Proč tak často vidíme nová sídliště
bez stromů, bez atmosféry? Někdy
z toho mám pocit, že tomu snu o bydlení něco chybí.
Když stavitel myslí na svůj domov, myslí především na klid ve svém uzavřeném
domě. Je méně těch, kteří začínají své
vize s úvahou o životě v krajině, městu
v krajině a zahradě ve městě. Dnes jsme
si přivykli na to, že krajina je vně města.
Ale ve skutečnosti tomu tak není. Naopak.
Město se sneslo do krajiny a dům do zahrady. Narovnám-li si tuto úvahu v tomto
pořadí, jsem na dobré cestě k pochopení
vztahů a souvislostí. Dnešní školy urbanismu i architektury velmi často chybně popírají fenomenologii místa, o které

tak skvěle píše norský historik a teoretik
architektury Christian Norberg-Schulz
ve své knize Genius loci. Krajina, místo,
architektura. Architektura začíná v uvědomění si prostoru. Pochopím-li potenciál místa, mám šanci dobře umístit dům.
Architektura je jako holistická medicína.
Vše souvisí se vším. Duše díla s věcnou
podstatou. S tělem. Umění s materií.
Lidé zapomínají na dialog s krajinářským,
chcete-li zahradním architektem včas.
Už výběr pozemku pro dům je důležitý. Umístění domu v něm. Máme mnoho
obrazů, kdy architekti či stavitelé postaví krásný dům, ale chybí jim dobrý vztah
k okolí. Často neumí posadit dům do
správných výšek. Dům je utopený, nebo
naopak trčí nad terén jako šlehačka na
buchtě. Architektura nesmí být pyšná
a vázaná pouze na sebe. Dobrá architektura, včetně architektury zahrad, tvoří
vztah a vzbuzuje emoce. Co tím chci říct?
Že zahrada není pouze doplněk bydlení.
Má být jeho srdcem. Jak známo, v inspirativní zahradě se rodí nejlepší myšlenky.

Ještě něco byste k zahradě dodal?
Od skvělého mexického architekta Barragána známe vynikající tezi, že zahrada je
pokojem, kde stropem je obloha. Mísí se
zde nad to ještě mnoho dalších vjemů či
dojmů. Zahrada voní, zpívá, chutná, mění
se v čase, s každým ročním obdobím.
Dnes dávno víme, že v ní můžeme vařit,
koupat se, odpočívat, hrát si. Jinými slo-

vy: zahrada vám může nahradit obývák,
kuchyň, dětský pokoj, koupelnu i ložnici.
Není nic krásnějšího, než začít den snídaní na zahradní terase. Nebo v zahradním
lesíku? K umocnění zážitku přispěje třeba
i obyčejná závlaha, která napájí váš trávník, osvěží vzduch v parném létě a vytvoří
příjemné mikroklima. Voda by v zahradě
neměla být pouze pro rostliny, ale měla by
být součástí uživatelského komfortu. Voda
je cítit, zahrada díky ní voní. Zkuste si při
zapadajícím slunci zalít trávník. To je ryzí
aromaterapie. Zahrada či terasa vám prodlouží den po návratu z práce. Můžete si
tam připravit dobrou večeři, dát si vínko,
přečíst si pár stránek. Dobré nasvětlení
některých míst dá zahradě úplně jiný rozměr. Tato večerní atmosféra probudí vaše
smysly a pozmění vnímání prostoru. Většina našich zákazníků často předem neví,
jakou scénu jim můžeme odkrýt. Skrze zahradu roste osobní vztah k domu, a tím se
rodí silný vztah k domovu.

Co vše tedy svým klientům nabízíte?
Naše společnost má za sebou mnoho
úspěšných projektů a realizací, včetně zahrad pro nejnáročnější klienty. S většinou
z nich jsme v trvalém kontaktu. Součástí
firmy je tým architektů, krajinářských architektů a zahradních designerů. Rádi tedy
budeme vaší „novou návštěvou“.
(red)
foto: New Visit
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ALTRAN CZ:

O lidech až na
prvním místě
Nezaměstnanost limitně blízko nule, volná místa a vyčerpané personální kapacity. To všechno přimělo v minulých
letech řadu firem začít se skutečně zajímat o své zaměstnance, zpříjemňovat jim pracovní dobu i volný čas a posilovat
jejich sounáležitost se značkou. V hořickém Altranu už dávno přišli na to, že lidé jsou největším bohatstvím každé firmy, a proto nemuseli honem přemýšlet, co dělat, aby si narychlo vytvořili nálepku dobrého zaměstnavatele. „S velkou
hrdostí si dovolím tvrdit, že my dobrým zaměstnavatelem skutečně jsme, protože to o nás říkají sami naši zaměstnanci. To je ve skutečnosti ta největší pochvala pro každého šéfa,“ usmívá se výkonný ředitel Altranu Petr Havlík.

Firma, která si za 26 let své existence
prošla raketovým růstem, je dnes nejen
důležitým dodavatelem tuzemského automobilového průmyslu, ale také klíčovým zaměstnavatelem na Hořicku. „Pracuje u nás už 240 zaměstnanců. To vůbec
není málo, ale snažíme se, aby to v žádném případě nesklouzávalo k tomu brát
člověka jen jako evidenční číslo. V Altranu je na prvním místě člověk, který svými
výkony teprve tvoří firmu,“ říká Petr Havlík a vysvětluje, co se pod touto, možná na první poslech trochu lakonickou
86

definicí skrývá. „V čistě výrobních firmách vládnou obvykle přísné standardy,
tlak na rychlost a ekonomiku práce. To je
i náš směr a s ohledem na aktuální situaci v automobilovém průmyslu a obrovský
tlak i na vývojové náklady to platí dvojnásob. Díky inženýrské, vývojářské složce
jsme ale u nás navíc bezprostředně závislí
i na kreativitě našich kolegů a ta do velké
míry závisí i na jejich pohodě, příjemném
pracovním prostředí a dobrých vztazích“
popisuje, co je v Altranu na prvním místě, pokud jde o lidi.

KDO SI KOHO VYBÍRÁ
Dávno tomu, co mezi pracovními benefity
vládly stravenky a týden dovolené navíc, o odpovídající mzdě ani nemluvě. To je dnes už
v řadě firem včetně Altranu samozřejmostí.
Podle čeho se potom uchazeči o práci orientují? „Řekla bych, že dnes si vzhledem k přetlaku
volných míst uchazeč vybírá zaměstnavatele
než naopak. To je pro nás samozřejmě výzva,
protože my stojíme o to, aby se u nás ta pomyslná fronta na volné místo skutečně stála. Na
druhou stranu je pro nás kolektiv, ona ´parta´,
opravdu klíčová a nedostane se k nám tak zda-
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leka každý,“ nastiňuje Ilona Víznerová, vedoucí
útvaru Human Resources, kde jdou téhle ambici naproti dlouhou řadou benefitů, jež však
nevrší bezmyšlenkovitě. Plánují je tak, aby lidem skutečně pomáhaly, zpříjemňovaly práci
nebo volný čas. Přitom jsou však přesvědčeni, že nemalou motivací je už sám inovativní
charakter práce v Altranu, díky které se jeho
zaměstnanci potkávají se skutečnými profesními výzvami v nejrůznějších oborech průmyslu. „Zní to možná jako fráze, ale Altran své
zaměstnance vede i k vlastnímu rozvoji, nabízí
jim v tomto směru podporu a součinnost,“ zdůrazňuje Víznerová.
A když po práci dojde i na volný čas? Paleta
aktivit je nebývale široká – podporu tu najde
polední piknik kolegů z kanceláře, stejně jako
akce pro celou firmu včetně partnerů a přátel. Sympatické je, že nejde jen o sportovní
nebo výhradně kulturní aktivity, případně
pouze o týmové či jedině individuální soutěže. Vezměme to jen namátkou – pravidelný měsíční desetiboj mezi útvary, společné
snídaně, halloweenské dýňování pro celou
rodinu, zimní olympijské hry, dětský den,
letní dětský tábor a tak dále a tak podobně.
„Nejsou to ale zdaleka jen velké akce, mnoho
našich aktivit v tomhle směru je i komorních.
Máme různě zaměřené aktivity například
běh pro začátečníky i pokročilé, vyjížďky na
kole, čerstvé ovoce v kancelářích, preventivní
programy pro zdraví, nadílku svaté Barborky
nebo dárky pro Ježíškova vnoučata. Velmi oblíbený je také letní dětský tábor pro děti zaměstnanců,“ doplňuje Ilona Víznerová.

DEJ TAM #
V Altranu nezapomínají pracovat s rozličností akcí s ohledem na roční období a stejně
tak podporují i aktivity, které navrhnou sami
zaměstnanci. „Tak to u nás funguje. My jako
vedení firmy vůbec nemáme patent na rozhodování o tom, co všechno budeme společně
zažívat. Jsme moc rádi za aktivitu našich ko-

legů, kteří sami přicházejí s návrhy a náměty
na další akce,“ zdůrazňuje s povděkem Ilona
Víznerová. Doba si navíc žádá nejen společné zážitky, ale také společné sdílení. Proto
se na sociálních sítích Altranu objevuje stále
víc fotografií ze společných akcí s hashtagem
#myaltran. Schválně, vyťukejte ho! Objeví se
před vámi pestrá mozaika zážitků, a možná
vás na první pohled ani nenapadne, že jde
o lidi, které spojuje především práce. A možná to bude i tím, že už mají společného mnohem víc. Pravidelně soutěží o lístky na akce
v Hořicích i okolí, které Altran podporuje
– např. na 300 zatáček Gustava Havla, Jazz
Nights, Klub přátel hudby, organizují mezi
sebou tenisové zápasy, utkání v kuželkách
a další aktivity.
Jedna věc je však poskytnout zaměstnancům hromadu benefitů, ovšem druhá,
a možná důležitější je zajímat se, co na to
zaměstnanci. „Samozřejmě i tohle hraje roli.
Pravidelně se ptáme našich kolegů, co by uvítali, co je baví, ale také co je naopak nezaujalo. A podobně se také ptáme na to, jak jsou
v Altranu spokojeni. V letošní anketě napří-

klad vyšlo, že 92 % zaměstnanců práce baví
a přes 96 % ohodnotilo atmosféru na pracovišti za dobrou až vynikající. To jsou čísla, kterých si velmi vážíme. Ale samozřejmě
pracujeme i na tom co zaměstnanci uvedli,
že by se mělo zlepšit. Vyjádřený názor našich
zaměstnanců je pro nás opravdu důležitý. Jak
už jsem na začátku naznačoval, vývoj průmyslu a automobilového trhu je nyní velmi
dynamický a rok 2020 bude bezpochyby náročný. Abychom jej zvládli, potřebujeme se
dostat do ještě lepší kondice v efektivitě našich procesů a univerzalitě lidí, tedy šířce jejich odborných dovedností. Abychom udrželi
dobrou náladu i v této velmi sportovní době,
jak jí s oblibou nazývám, musíme se jako tým
hodně semknout, komunikovat spolu navzájem, možná více než kdy předtím. Máme
již s naším silným managementem spoustu
dobrých konkrétních nápadů co a jak u nás
v příštím roce ještě vylepšit, takže věřím, že
nálepku dobrého zaměstnavatele od našich
lidí si i nadále udržíme,“ uzavírá výkonný ředitel Petr Havlík.
Emil Stelinger

87

zima 2019/20

Byznys

Rok 2019
u advokátů a daňařů
v ARROWS
Největší poradenská skupina, která na jednom místě v Hradci Králové spojuje právo a daně, je ARROWS. Ta poskytuje v Klicperově ulici, ve známém “finančním domě”, svým klientům komplexní právní služby v oblasti práva a daní.
S koncem roku přichází čas bilancování, a tak jsme se zeptali dvou ze zakládajících partnerů kanceláře, advokáta Mgr.
Jáchyma Petříka a advokáta Mgr. Vojtěcha Suchardy, co pro ARROWS rok 2019 znamenal.

Mgr. Vojtěch Sucharda
advokát, partner ARROWS

Mgr. Jáchym Petřík
advokát, partner ARROWS

Pánové, jaký byl pro ARROWS uplynulý rok?
VS: Byl to rok plný úspěchů a dynamických změn. Dle hodnocení našich klientů
se ukázalo, že oceňují naše propojení práva
a daní pod jednou střechou.
JP: S Vojtou musím 100% souhlasit. Je vidět, že klienti oceňují multidisciplinaritu
našich služeb a rovněž i to, že jsme v Hradci Králové schopni poskytovat právní poradenství i do zahraničí.

Německo a Slovensko, tak i v dalších zemích, jako je Velká Británie, kde je pro nás
samozřejmě palčivou otázkou Brexit.

A naše velikost nám dovoluje vyjít vstříc
v maximální míře a to ve velké škále oborů.

Jak se to letos projevovalo?
Chcete říct, že v Hradci Králové je
hlavním zaměřením mezinárodní
právo a daně?
JP: To ne, ale je to naše specialita. Kolegové
pod vedením partnerů poskytují v Hradci Králové právní poradenství primárně
podnikatelskému sektoru. Jsme velice rádi,
že se nám v tomto roce povedlo v Hradci
získat zajímavé mandáty. Pomáhá nám ale
to, že jako prakticky jediní v Hradci jsme
schopni velmi rychle a efektivně pomáhat
i v zahraničí.
VS: Hradec Králové má velký potenciál,
stejně jako i další krajská města, kde máme
pobočky. Klienti zde oceňují to, že v českém jazyce koordinujeme práce v zahraničí. To je naše konkurenční výhoda.

Do zahraničí?

O jaké služby z vašeho portfolia byl
v roce 2019 v Hradci Králové největší
zájem?

VS: Ano, je to v rámci naší vlastní mezinárodní právní sítě ARROWS international,
která prostřednictvím kooperujících kanceláří v zahraničí pomáhá klientům v mezinárodním obchodu. Klasicky to je vymáhání pohledávek, nastavování mezinárodních
daňových a korporátních struktur podniků,
ale i právní stanoviska pro podnikání ve
více jurisdikcích.
JP: Pracujeme pro klienty jak ve střední Evropě, tím mám na mysli primárně Polsko,

JP: Naše podnikatelská klientela řešila ve
velkém rozsahu pracovní právo, kde máme
vysokou specializaci, rovněž krácení dotací
a dotační poradenství a samozřejmě obecné poradenství při transakcích a obchodních sporech.
VS: Takto, on je obecně největší zájem
o služby, které jsou poskytovány jasně,
stručně a za dobrou cenu. V tom se advokacie mění. Kdo chce poskytovat moderní právní služby, musí klientovi vyjít vstříc.

JP: Je to úzkým navázáním na potřeby klienta a jeho podnikání. Klient, který podniká v automotive, má někdy jiné požadavky,
než majitel kapitálu, který chce založit svěřenecký fond.

Jak to myslíte?
VS: Snažíme se s klientem sdílet naše podnikatelské zkušenosti a tím mu pomoci.
Sami řídíme firmu, která zaměstnává přes
100 lidí a několik samostatných entit. Sami
jsme se dostávali na zahraniční trh, takže
se snažíme co nejlépe pochopit potřeby
zákazníka.

A jak to vidí vaši klienti?
JP: Věříme, že pozitivně. (smích) Důkazem
jsou snad nové a nové zakázky a také to,
že z našich interních průzkumů plyne, že
práci hradecké pobočky hodnotí většina
klientů jako výbornou. To máme změřené.

A co vaši právníci a daňoví poradci?
VS: To jsou ti, na kterých celé naše podnikání stojí. Jsem velice rád, že se nám
v Hradci daří budovat skvělý tým pod vedoucím advokátem Mgr. Janem Medkem.
Máme zde ale i klasické specializace, například Mgr. Iva Němcová a Mgr. Lukáš Fiedler
jsou skvělými rozvodovými právníky.
(red)
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BICZ:

Nemovitosti na
zlatém podnose
Postavit do čela firmy tři lidi, z čehož dva tvoří zároveň manželský pár? Pro Banque Immobiliere Czech republic (BICZ)
žádný problém, úspěšně tak na poli výnosových nemovitostí podnikají už víc jak šest let. Vyznávají slušnost, pravdu
a čest a klientům pomáhají zajímavě a hlavně stabilně zhodnocovat jejich peníze, ať už mají na účtu miliony nebo
padesát tisíc.

zima 2019/20

Když si doslovně přeložím název
holdingu, dostanu sousloví „banka
realit“. Pořád z toho ale nejsem moc
moudrá. Můžete přiblížit, čemu se
v BICZ věnujete?
M: Klienti nám svěřují peníze, za které nakupujeme byty, domy, průmyslové objekty,
zkrátka výnosové nemovitosti. Ty poté rekonstruujeme, dostavujeme a dále vylepšujeme tak, abychom jejich výnos ještě víc
zvýšili. Klientům za to nabízíme smluvně
daný úrok. To je asi nejjednodušší popis
naší práce.

Jaký je příběh za BICZ? Nebývá obvyklé, že by si lidé zakládali firmu ve
třech – navíc ve vašem případě ještě
jako manželé.
R: Zastával jsem v minulosti vrcholnou pozici v jedné finanční společnosti, kde jsem
se potkal s Danielou, která mě posléze seznámila s Milanem. Takhle jsme se dali dohromady my tři. Já měl kapitál, který jsem
chtěl zhodnotit, ale chyběly mi zkušenosti.
Těmi zase disponovali oni dva, a tak jsme to
dali dohromady. (smích)
D: Shodou okolností jsem si v té době koupila byt s vizí jeho kompletní rekonstrukce. Vymyslela jsem si veškerý design a se
zkušenými stavaři a samozřejmě platným
stavebním povolením jsem nadšeně trhala
podlahy a bourala příčky. Ten byt se náramně povedl a celé rekonstrukční snažení
jsem se pak zúročilo i při samotném prodeji.
M: Když jsme s Robinem viděli, jak se dá
ze starého a ošklivého bytu udělat krásné,
moderní bydlení a jak pozitivně na něj zájemci reagují, dohodli jsme se, že jich koupíme víc a postup zopakujeme.
D: Domluvili jsme se, že Robin poskytne kapitál, já zajistím návrh rekonstrukce a Milan bude zdárně dotahovat a hlídat veškeré
procesy – především termíny a rozpočty.

Už dávno ale nekupujete jen byty, ve
vaší nabídce jsou celé činžovní domy
nebo multifunkční průmyslové objekty.
R: Rozjelo se to do té míry, že jsme si v určitý moment řekli, že jeden byt je málo.
Řekli jsme si, že koupíme dům, který jde
zlepšit jako celek, případně dostavět patro, a tím nabídnout hezké nové bydlení pro
další klienty.
M: Takhle jsme přesedlali na bytové domy
a to se nám rozjelo natolik, že jsme se posléze začali obklopovat odborníky jako architekty, projektanty, designéry, manažery
– zkrátka odborníky z jednotlivých odvětví.
Tento krok de facto vedl k založení holdingu, rostli jsme stabilně a rychle a potřebovali jsme firmu jasně ukotvit.

Byznys

R: Řekli jsme si také, že vytvoříme firmu,
která bude poskytovat jistotu a záruku
fixního úroku. To jsou na trhu poměrně
unikátní záležitosti. Už tehdy jsem měl
se správou financí mnohaleté zkušenosti
a věděl jsem, jaké jsou na trhu produkty.
Měl jsem přehled, kam mohou lidé vkládat
své peníze, a zároveň jsem si byl vědom, že
to je většinou jeden velký slib a nejistota.
Takhle jsme podnikat nechtěli. Proto mají
všichni naši klienti pevný úrok mezi 5-6
procenty přímo ve smlouvě bez ohledu na
jakékoli ekonomické výkyvy. Najděte banku, která má tak vysoké a současně bezpečné zhodnocení!
D: Našimi hlavními zásadami jsou slušnost,
čest a pravda. Ráda bych, aby nás tak vnímali i klienti - jako slušnou stabilní firmu,
která drží slovo a prostřednictvím nemovitostí lidem přináší finance včetně určitého
lidského přesahu.

„Našimi hlavními zásadami
jsou slušnost,
čest a pravda.“

Jaký přesah máte na mysli?
D: Do své práce dáváme kus svého srdce. Tím, že rekonstruujeme staré domy,
dáváme najevo, že si vážíme lidské práce.
Pokud lze něco zachovat, tak to uděláme. Na zelených loukách nestavíme, tam
bychom raději zakládali lesy. Staré objekty se snažíme, pokud to jde, zachovat
po stránce architektonické a současně
je přizpůsobujeme současným trendům
v bydlení, které nájemci vyžadují. Našli
jsme tím díru na trhu, protože pro velké
developery nejsou takové rekonstrukce
zajímavé, především z důvodu zdlouhavých a komplikovaných administrativních procesů. My se té výzvy nebojíme,
jdeme do toho, s týmem našich zkušených odborníků v zádech. Navíc pro nás
je každá nemovitost originál. Co nová
nemovitost, to nový projekt.
M: Navíc se zaměřujeme na regionální nemovitosti, čímž jsme na trhu vůbec originální. Velcí developeři do regionů nejdou.
D: A ještě navíc když už tu opravenou nemovitost prodáváme, předáváme ji novému majiteli jako pomyslný dárek s červenou mašlí a,
v našem případě, na zlatém podnose. Její výnosovost je nastavena na maximum, správa
objektu funguje naprosto samostatně a nový
majitel s ní už nemusí cokoli dál dělat.

Kdo je váš typický klient?
R: Naše klienty bych rozdělil do tří kategorií. První, se kterými jsme vlastně začínali, byli úspěšní podnikatelé a sportovci s kapitálem 10 milionů a více, kterým
jsme kromě klasické smlouvy s pevným
úrokem dávali ještě možnost zástavy
přímo v katastru nemovitostí. Posléze si
nás začali nacházet i střední investoři,
jejichž kapitál čítal jednotky milionů. To
byli klienti, kteří by si nemovitost sami
nikdy nekoupili, protože se o ni sami nechtějí nebo nemohou starat. Posléze se
přidali i drobní střadatelé, kteří by rádi
zhodnotili už od 50 tisíc. Pro ně jsme vymysleli emise dluhopisů, první vyjde do
konce roku a další dvě chystáme na rok
2020. Ta největší bude schválena Českou
národní bankou.

Danielo, nedá mi to se nezeptat. Jak
vy jako jediná žena ve vedení fungujete mezi dvěma muži?
D: Řekla bych, že harmonicky. Robin je obrovský vizionář, manžel zase dříč a neúnavný dotahovač. On vše promýšlí do posledního detailu, a kdyby už všichni byli unavení
a šli spát, bude klidně tři dny bez spánku,
aby věc dovedl do zdárného konce. Já jim
vlastně jen pomáhám. (smích) Snažím se
o ně s láskou pečovat, zamezit chaosu, přinášet řád, krásno a intuici.
M: Pravdou je, že každý z nás je intuicí vybaven, ale málokdo s ní umí pracovat, a když
už, je to většinou žena – moje obzvlášť! Bereme do hry její názor, když se jí něco nezdá, nemáváme nad tím rukou a naopak
dvojnásob prověřujeme!
R: S Danielou se ve vedení funguje skvěle. Dělá věci, které nejsou moc vidět, ale
přitom jsou strašně důležité. Nejenže
má na starosti celou divizi designu, ale
řeší a optimalizuje procesy napříč celým
holdingem.

Jaké jsou vize BICZ na nadcházející
rok 2020, co vás čeká?
R: Budeme nakupovat hodně nových nemovitostí. Čeká nás spousta práce a snad i peněz. (smích)
M: Přestože jsme chtěli dál zaplňovat tu
díru na trhu v podobě nákupu a rekonstrukcí bytových domů, tak i nám se staví do cesty výzvy, kterým nelze říct ne. Pustíme se
tedy i do výstavby. V příštím roce začneme
stavět nové depo České pošty v Jičíně a připravíme bytový komplex pro Armádu ČR.
D: Jak ráda říkám: nikdy neříkej nikdy
a především, když se chce, všechno jde.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora
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KADEŘNICKÝ SALON JEANISS:

Vlasová péče
zn. luxus
Luxusní Kadeřnický salon Jeaniss v Hradci Králové přivítal do rodiny
exkluzivní vlasové péče francouzskou legendu Kérastase. Řadu novinek přitom chystá i na příští rok! Na co se můžete těšit a jaké trendy ve
vlasových kreacích pro nás chystá nadcházející jarní sezona, prozradila
Quartieru majitelka salonu Jana Pospíšilová.

OSOBITÁ PÉČE ALA FRANCE
Za víc jak půl století své existence se značka Kérastase stala ve vlasové péči absolutním kultem. Trochu s podivem je, že ji založil muž – podnikatel Francoise Dalle, který
byl vyhlášený svou posedlostí kvalitou. Naštěstí tento povahový rys po „tatínkovi“
podědila i Kérastase. Její jedinečný přístup
k vlasové kosmetice v kombinaci s profesionálními produkty podpořené nejnovějšími
výzkumy a spoluprací s předními světovými kadeřníky tak uspokojí i ty nejnáročnější
klientky. „Kérastase je absolutně návykovou
záležitostí,“ potvrzuje majitelka Salonu Jeaniss Jana Pospíšilová. Získat zastoupení
trvalo hradeckému salonu měsíce, neboť
kadeřnice, které s Kérastase pracují, musí
nejprve projít řadou náročných odborných
školení. „V Kérastase to dělají zkrátka jinak,
ale velmi dobře. V jejich produktové nabídce nenajdete obyčejný šampon, ale vlasovou
lázeň. Jde skutečně o velmi sofistikovaný
systém vlasové péče. Nehledě na širokou paletu jejich termoaktivních mlék, která chrání přímo vlasové vlákno, séra, jenž účinně
zacelují poškozené délky a konečky vlasů
nebo speciální ampule, které prokazatelně
urychlují růst vlasů,“ přibližuje unikátní
pečující přednosti značky Jana Pospíšilová. Specialitou Kérastase jsou pak luxusní
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vlasové obřady nebo chcete-li rituály, které vlasům dodají maximální výživu, hebkost
a lesk. „Ty se v našem salonu staly obzvlášť
populární. Každý obřad se provádí přímo
na míru klientčiným vlasům. Vlas vyčistí,
vyživí a opečuje, a navíc mu dodá nádhernou texturu. Součástí obřadu je i foukaná,
takže klientka ze salonu odchází za pouhou
hodinu, přesto s krásnými upravenými vlasy
kypícími zdravím. Tento efekt přitom vydrží
7-10 umytí,“ doplňuje Jana Pospíšilová.

LUXUSNÍ VÁNOCE
Jedinečnou příležitost vyzkoušet blahodárné účinky Kérastase péče na vlastní
hřívě, máte právě v adventním čase, kdy
si můžete přímo v salonu pořídit výhodný
dárkový balíček. Zkušené kadeřnice vám
navíc poradí, který typ péče je právě pro
vaše vlasy ten nejvhodnější. „Existuje řada
speciálně pro blond vlasy, jiná se zaměřuje
na podporu růstu, další na poškozené nebo
častým barvením namáhané vlasy. Speciální řadu vyvinuli také pro muže, je zaměřena na zmírnění vypadávání, vyživuje
a dodává pánské kštici lesk. Pokud nevíte,
co tatínkovi, partnerovi nebo kolegovi věnovat, je to tip na skvělý dárek pod stromeček,“ doplňuje Jana Pospíšilová. Zoufat

ale nemusí ani samotní pánové, pokud by
své drahé polovičce, mamince či sestře
podobný dárek také rádi pořídili, ale nevědí, který typ Kérastase péče konkrétně
vybrat. Ti mohou využít dárkový voucher
na služby Salonu Jeaniss v libovolné hodnotě, který lze využít právě i na nákup
vlasové kosmetiky.

DO NOVÉHO ROKU
S NOVÝM ÚČESEM
Nejen blahodárné účinky Kérastase péče
však můžete vyzkoušet v Salonu Jeaniss. Pokud byste rádi svým vlasům dopřáli chemický
detox, v jejich nabídce je i barvení 100% přírodními barvami řady Loréal Botanea. „Tyto
barvy jsou zcela bez amoniaku a další chemie,
jsou vhodné pro vegany a těhotné ženy, perfektně kryjí šediny a zanechávají vlasy lesklé
a hebké. Tento typ barvení si oblíbily dámy,

které preferují přirozenější odstíny nebo jednoduše chtějí nechat své vlasy trochu odpočinout od klasického barvení, aniž by musely
dávat na odiv šediny,“ přibližuje alternativu
v podobě bio barvení Jana Pospíšilová.
Ať už se rozhodnete pro jakoukoli úpravu
vlasů, vězte, že budete v dobrých rukách
Salonu Jeaniss. Zaskočit tam můžete hned
po novém roce, kdy začne pomalinku startovat nová kadeřnická sezona. A jaké budou
účesové trendy na jaře? „In bude rozhodně
prosvětlení vlasů kolem obličeje, které vede
k zvýraznění kontur očí a také baby contouring. Čeká nás i zbrusu nová kolekce střihů, ale z té opravdu neprozradím vůbec nic.
Bude překvapením, pro které se za námi budete muset zastavit v Balbínově ulici,“ uzavírá
se smíchem Jana Pospíšilová.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora
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Sport

Pod lízátky klid
Po posledním vyhraném zápase s pražskou Duklou se hradečtí fotbalisté koncem listopadu uložili k „zimnímu spánku“.
Ve skutečnosti je však zase tolik odpočinku nečeká. Než se v březnu znovu postaví na trávník a začnou bojovat o další
druholigové body, čeká je řada více či méně příjemných povinností. Jakých, prozradil Quartieru zatím nejproduktivnější
hráč týmu - záložník Adam Vlkanova (25).

Adam Vlkanova (uprostřed) - aktuálně nejproduktivnější hráč týmu FC HK

Polovina aktuální fotbalové sezony je
za vámi. Jak ji zatím hodnotíte?

rovým salátem v klíně nebo vám to
nedá a půjdete si aspoň zaběhat?

Začátek nám nevyšel, hodně jsme ztráceli
a zažili si těžké chvíle. Pak jsme to s klukama naštěstí zlomili a nakonec zvládli udělat
dost bodů. V předposledním zápase sezony
jsme porazili Vítkovice 3:0, z posledního
utkání s Duklou jsme vyšli taky vítězně, což
byla po dvou předchozích prohrách vítaná
vzpruha. Jsme rádi, že jsme v tabulce nahoře, přitom ale ne na úplné špici. Ono se lépe
útočí na vrchol, když jste za lídry trochu
schovaní. Oni jsou pod tlakem, protože se
mohou jedině zhoršit.

Tyhle Vánoce si plánuji opravdu maximálně užít a hodně odpočívat. Poslední troje
svátky jsem totiž strávil v zahraničí, a tak
se nemůžu dočkat těch tradičních českých

Na jaký moment z dosud odehraných
zápasů nejvíc vzpomínáte?
Měl bych říct, že se těžko vybírá, ale mám
to jednoduché. Nejvíc mi určitě uvízl zápas
s Jihlavou, kdy jsem slavil hattrick. Byl to můj
první v profesionálním fotbale, takový moment se nezapomíná.

Fotbalová liga aktuálně hlásí zimní
přestávku. Jak plánujete strávit volné
Vánoce? Budete odpočívat s brambo94

s rodinou. Je to tedy velmi prosté - budu
doma s manželkou a rodiči, v plánu je pohoda, žádné běhání a hodně cukroví. (smích)

Je sice zápasová pauza, to ale neznamená, že máte dovolenou. Čeká vás
zimní příprava?
Po sezóně trávíme tradičně ještě týden či dva
jako mančaft společně, chodíme hrát hokej,
squash, badminton a další sporty. Tři týdny
v prosinci máme pak úplný oddych, vzájemně si od sebe odpočneme a po novém roce
zase začínáme naplno trénovat. Máme na co!

Když už jsme u toho, jaké jsou vize
a přání FC HK do roku 2020?
Být v tabulce do třetího místa, ostatně my
ani jinou vizi mít nemůžeme. Jsme druholigovým klubem, který se musí umístit na
bedně, jinak je to neomluvitelný neúspěch.
Pak je tu jedno společné velké přání hráčů,
fanoušků i managementu klubu, a to, aby se
konečně rozběhla výstavba nového stadionu. To už ale bohužel nestojí na nás.
Michaela Zumrová
foto: FC HK

Stvořena
pro dobrodružství

Systém
nouzového
brzdění

Systém
sledování
mrtvého úhlu

Systém
Varování před
sledování pohybu nechtěným opuštěním
za vozem
jízdního pruhu

521.900
www.autoregina.cz

Systém
rozpoznávání
dopravních značek

Kč

* Akce sada zimních kol zdarma platí na vozy předané zákazníkovi nejpozději do 31. 1. 2020. Jedná se o originální příslušenství Suzuki s pneumatikami Yokohama.
Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet: emise CO2 138 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 6,1 l/100 km. Fotografie je pouze ilustrativní.

REGINA, a.s. autorizovaný prodej a servis Suzuki
Správný čas na dobrou kávu a předváděcí jízdu Vitarou

Bratří Štefanů 492, Hradec Králové,
mob.: 724 733 950, prodej.suzuki@autoregina.cz
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Zima v CineStaru
Dlouhé zimní večery znamenají jediné: ideální čas zajít do kina! A jako každé vydání Quartieru jsem tu já, abych vám prozradil, na jaké filmy se můžete těšit. A vězte, že letošní zima bude stát za to!

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě
multikin CineStar

Na začátku prosince nás čeká premiéra
pokračování úspěšné české komedie Špindl 2 (na plátnech od 15. 12.). Co vám budu
povídat – spletité vztahy, vztahy a vztahy
a k tomu autentická atmosféra zasněženého Špindlu. V hradeckém CineStaru můžete tuto komedii vidět v předstihu již 4.
12. v rámci Dámské jízdy s doprovodným
programem.

české filmy. Modelář, nový film Petra Zelenky s J. Mádlem a K. Hádkem v hlavních
rolích (premiéra 6. 2.), a Šarlatán, film pod
taktovkou světoznámé režisérky Agnieszky
Hollandové. Připravte se na strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí
dobových událostí. Příběh je inspirován
skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce
lidí ze všech společenských vrstev včetně
nejvýznamnějších osobností politického

V tutéž dobu přijde do kin ještě jedno pokračování, tentokrát amerického filmu
Jumanji, s podtitulem „Další level“ se sympaťákem Dwaynem Johnsonem v hlavní
roli. Martha, Bethany a Fridge se vracejí
zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila a že přežít ve světě Jumanji bude teď
mnohem náročnější. Jumanji už totiž není
jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či
zasněžená pohoří plné nových a nebezpečných nástrah.
Špindl 2, distributor: Bohemia Motion Pictures

Máte rádi muzikály A. L. Webera? Máte rádi
Cats? Tak právě pro vás jsme v multikině
připravili úplně novou filmovou verzi. Už
trailer filmu je dechberoucí, v jedné z rolí
můžete vidět i legendární Judi Dench (premiéra 19. 12.).
Rád bych zmínil, že ani letos jsme nezapomněli na Silvestra! Jak jste zvyklí, čeká vás
speciální silvestrovský program. Kromě
běžných filmů, které už najdete v nabídce
multikina, se můžete těšit i na pár „ochutnávek“ filmů z roku 2020. Jaké to budou, se
dozvíte včas na našem webu.
A protože aktuální Quartier užijete i v lednu a únoru, dovolím si malý výhled filmových trháků, které vlétnou do kin začátkem
roku 2020. Za zmínku stojí především dva
96

Šarlatán, distributor: CinemArt

i kulturního života. Mikolášek je člověk bez
odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci,
se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho
mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je
jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou
samým… V hlavní roli skvělý Ivan Trojan
(premiéra 20. 2.).
Doufám, že jste si z bohaté nadílky filmů
vybrali, a že se proto tuto zimu sejdeme
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před stříbrným plátnem! Ostatně zrovna prosinec patří mezi měsíce s nejvyšší
návštěvností vůbec. Je to dáno i tím, že
plno z nás obdaruje své nejbližší dárkovými poukázkami do kina. Chcete být
mezi nimi? Máme pro vás tip - limitovanou edici dárkových poukázek v podobě
letenek do filmového vesmíru. Na každou
poukázku můžete navíc napsat nějaké věnování či vzkaz obdarovanému. V balíčku
jsou vždy dvě cenově zvýhodněné poukázky na film dle výběru (platí na všechny formáty, 2D, 3D, ATMOS, VIP sedadla).
Uplatnit je můžete v jakémkoliv multikině
CineStar v České republice až do konce
roku 2020.
A co by bylo kino bez popcornu nebo nachos! Součástí balíčku je také poukázka na
občerstvení v hodnotě 250 korun. To celé
zabalené v luxusní obálce. Ale pozor, tato
speciální edice je vytištěna pouze v omezeném množství, s koupí tedy rozhodně
neotálejte. Milí čtenáři, nezbývá než vám
popřát krásné Vánoce a šťastný nový rok třeba u nás v multikinech!
Jumanji, distributor: Falcon
Tomáš Volt

inzerce
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Jen 20km od Hradce Králové

Dárkové poukazy
Pobytové a wellness balíčky
Sezónní menu
Konference a teambuildingy
Krytá a venkovní sportoviště
“To pravé pro váš byznys”
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Štědré Vánoce
Vánoce, tak ty by měly být především šťastné a veselé! Co si ale budeme nalhávat,
když je pod stromečkem co rozbalovat, kouzlí se to štěstí a radost o maličko snadněji.
Jenže co vybrat! Abyste v tom letos nebyli sami, dovolili jsme si v redakci nachystat
pár tipů, ať už chcete potěšit kohokoli.

WHISKY SET ZIGZAG
Nejen na srdce jsou Poděbrady. Zdejší
sklárny totiž pomůžou i s péčí o další
části těla, dokladem toho budiž whisky
set ZigZag z olovnatého českého
křišťálu. Sada tvořená karafou a šesti
skleničkami je ideálním dárkem pro
všechny, kdo si dokáží vychutnat
kvalitní alkohol. Úplně se nabízí
nějakou tu lahvinku přibalit.
www.sklenenyshop.cz
1 691 Kč

AIRPODS PRO
Patří-li váš bratr, partner nebo kolega mezi uctívače nakousnutého jablka, je třetí
generace bezdrátových sluchátek z produkce californského lídra světového trhu
tím, co může být jeho novou radostí. Zbrusu nový model přichází krom inovovaného
designu především s funkcí aktivního rušení okolního hluku - bezchybnému poslechu
jeho oblíbené hudby tak už nic nezabrání.
www.alza.cz
8 290 Kč

PRUŽENKA
Pamatujete na skákání gumy? Děvčata v 80. a 90. letech se bez
ní neobešla! Barevná skákací guma pruženka připomíná tuhle
oblíbenou dětskou zábavu dětí a hit minulých generací tak
probouzí opět k životu. Ale pozor, zabaví se i dospělí – a to nejen
vlnou nostalgie! Součástí balení je podrobný návod obsahující
nejen základní sestavy od jedniček na kotnících až do desítek
vysoko nad hlavou, ale také řadu rozšíření a dalších sestav a skoků:
jahody, pekařky či roční období.
www.4kavky.cz
290 Kč
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VOSKOVANÁ BUNDA
BARBOUR BEAUFORT
Stará dobrá Anglie, kterou můžete
obléct. Jeden z ikonických modelů
ostrovní klasiky v podání značky
Barbour - nepromokavá voskovaná
bunda s manšestrovým límcem, krytým
zipem a dalšími vychytávkami vás
v zimní nepohodě nezradí. Inspirace
loveckými bundami se nezapře... tak
honem, vyražte na svůj lov!
www.gentlemanstore.cz
8 990 Kč

MINIMALISTICKÁ MAPA
Pro všechny patrioty nebo milovníky některého z měst, které bylo poctěno vlastní
minimalistickou mapou z dílny JSPS design. A protože mezi nimi najdete Beroun
vedle New Yorku, Brno společně s Amsterdamem i Hodonín stejně jako Nice, vybere si
opravdu každý. A Hradec tam mají taky!
www.jsps.cz
od 229 Kč

LIBRE OD YVES SAINT
LAURENT
Nový parfém od Yves Saint Laurent nese
název Libre, což v překladu znamená
volnost, svoboda. A přesně taková
i tato vůně je – dravé tóny cypřiše,
květ marockého pomerančovníku,
francouzská levandule, mandarinka,
vanilka a ambra. Zkrátka vůně silné,
odvážné a svobodné ženy!
www.notino.cz
1 199 Kč

AUTOMATICKÁ KULMA PHILIPS MOISTUREPROTECT
Romantické volné lokny, sexy kadeře nebo jen něžná vlna podél tváře? S touhle revoluční
kulmou na vlasy zvládnete jakoukoli vlnovou kreaci za pár minut! Kulma se zahřeje za
neuvěřitelných 30 vteřin a nabízí 27 variant stylingu. Díky unikátnímu Moisture Protect
efektu zachovává ve vlasech vláhu, a tím jim dodává oslnivý lesk!
www.philips.cz
3 999 Kč
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KÁVOVAR MIELE
Pokud toužíte připravovat si doma nejen lahodnou kávu,
ale i kávové nápoje, máme po vás pomocníka, se kterým to
bude hračka. Plně automatický volně stojící kávovar Miele
CM 5500 vás kromě excelentní kávy okouzlí i nádherným
povrchem PearlFinish v trendy zlatorůžové barvě. Vychutnejte si luxus skutečně dokonalého přístroje.
www.miele.cz
26 990 Kč

KABELKA DAPI
Pro každodenní využití se naprosto skvěle hodí tato parádní
designová kabelka s dominantním červeným lakem. Poskytuje dostatek prostoru pro všechny osobní věci, ale zároveň
se pohodlně nosí. Tento stylový kousek můžete zakoupit ve
všech obchodech Dapi nebo na e-shopu.
www.dapi.cz
1 499 Kč

DÁRKOVÝ POUKAZ NA FILM
Někdy je nejlepším dárkem zážitek, a tím úplně nejlepším ten filmový! Síť multikin CineStar si pro letošní Vánoce připravila limitovanou edici dárkových poukázek v podobě letenek do filmového
vesmíru. Na každou můžete napsat věnování či vzkaz obdarovanému. V balíčku jsou vždy dvě cenově zvýhodněné poukázky na film
dle výběru (platí na všechny formáty, 2D, 3D, ATMOS, VIP sedadla).
Zbývá jen popřát šťastný filmový let!
v multikinech CineStar
set vstupenek 690 Kč (2 vstupenky 2D nebo 3D a občerstvení dle
výběru v hodnotě 250 Kč)
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PŘEHOZ DAUNENSTEP
V posteli se má každý cítít pohodlně - jako
v bavlnce! Pokud chcete to samé dopřát naoplátku i své posteli, zahalte ji do luxusního
přehozu DaunenStep. Uvnitř najdete téměř
samé stříbrné prachové peří, které je tím nejlepším pro vaše ložní prádlo. Odvádí z něj totiž spolehlivě vlhkost, a tak v něm vaše postel
bude... inu - jako v peřinkách.
www.interier24.com
od 16 197 Kč

CHLADÍCÍ KBELÍK CHAMPAGNE DU BELLE
Proč jen na Silvestra? Stylový chladící kbelík na šampaňské z dílny designerské
legendy Kare Design využijete po celý rok! Klasický design, dokonalé provedení
i odolná konstrukce korunovaná poniklovaným povrchem - svým lahvím budete
závidět, že se do něj mohou ponořit. Věřte, že bude ozdobou každé party!
www.kare-shop.cz
5 999 Kč

CIODET
GELMO - EXTRA BRUT
Neholdujete-li suchému prossecu,
máme pro vás příjemnou alternativu! Nejoblíbenější verze Valdobbiadene DOCG, kde skromný cukrový
zbytek podporovaný dostatečnou
kyselou svěžestí, zdůrazňuje aromatickou květinovou a ovocnou
kvalitu. Pátrejte a vnímejte ovocné
tóny broskví, zralých jablek a květu
Vistórie.

CD MALÝ PRINC
Nejnovější počin královéhradeckého Hudebního divadla
dětem potěší pod stromečkem celou rodinu. Padesátiminutový záznam muzikálového představení z pera Michaely Novozámské vás znovu přesvědčí o nesmrtelném
kouzlu Exupéryho legendárního díla.
www.divadlodetem.cz
199 Kč

Vinotéka u Mazlíka
349 Kč

101

zima 2019/20

Tipy

BATOH BUBBLE
OD CUOIERIA
FIORENTINA
Kulaté tvary prý přirozeně přitahují
naší pozornost. U tohoto batohu to
platí dvojnásob. Ručně šitý z jemné
telecí zrnité kůže, zdobený střapcem.
Zamilujete si ho.

www.matter.cz
5 390 Kč

CIODET
LABANO - BRUT
Budiž bubliny! Tohle suché
prosecco z řady Valdobbiadene
DOCG vystřelí dlouhé zimní
večery na úplně novou úroveň
– a na Silvestra zvlášť! Jeho
přirozená kůra 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

DÁRKOVÝ BALÍČEK VLASOVÉ
KOSMETIKY KÉRASTASE
Takovou krabičku by si pod stromečkem přála rozbalit
každá! Luxusní box plný ještě luxusnější vlasové kosmetiky
od francouzské značky Kérastase, která se za víc jak půl
století své existence stala absolutním kultem v péči o vlasy.
Pro různé typy vlasů.
Salon Jeaniss
od 1 305 Kč
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PARKER SONNET
STERLING SILVER
CISELÉ
V prémiové kolekci Sonnet značky Parker, která je etalonem mezi
výrobci plnících i kuličkových per,
představuje tento model naprostý
vrchol. Jeho design byl inspirován
stříbrnou anglickou tabatěrkou, na
povrchu jej kryje plášť z mincovního stříbra, doplňky jsou pozlacené
23karátovým zlatem. Váš podpis
bude mít odteď ještě větší váhu.

ADVENTNÍ SVÍCEN LA VITAL
Netočte se letošní advent v kruzích a vyzkoušejte pro jednou něco nového!
Adventní svícen z dílny La Vital seženete v různých tvarech, z rozličných
materiálů a v řadě velikostech. Pokud si nevyberete z aktuální nabídky,
floristky v La Vital vám rády připraví ten pravý podle vašich představ.

www.eparker.cz
8 400 Kč

Květinové studio La Vital
od 690 Kč

DÁRKOVÝ BALÍČEK VLASOVÉ
KOSMETIKY KÉRASTASE PRO MUŽE
Pánové, už žádné vypadávání vlasů! Tenhle dárkový
box od prémiové značky vlasové kosmetiky Kérastase
je přímo magickým pomocníkem ve vaší jistě skromné
vlasové péči. Vlasy vyživuje, dodává jim lesk a zmírňuje
vypadávání. Vyzkoušejte!
Salon Jeaniss
1 445 Kč

inzerce
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Černé na bílém
Jako černé na bílém je jasné, že zima je ročním obdobím s nejvyšším počtem dnů, které strávíme doma nebo prostě
někde uvnitř. Černě jsou na bílých listech kalendáře vyvedeny i volné dny, kterých máme v ten čas nejvíc z celého roku.
A do třetice se černou na bílou otiskují i řádky, odstavce, stránky a celé knihy, jež nám jsou v takových dnech vítanými
společníky, motivátory či zachránci. Pokud je to o nás známo, knižní nadílka na nás dozajista čeká i pod vánočním stromkem. Co letos vyhlížet?

V NEJLEPŠÍM VĚKU

VÁNOČNÍ TRAMVAJ

ZEMĚ, KTERÉ ZMIZELY

Martina Kemrová

Daniela Krolupperová

Bjørn Berge

Je ti padesát, což není šestnáct, a máš
pocit, že jsi stará, život skončil a čeká tě
už jen cesta pouští všednosti do hrobu.
Zkrátka, není lehké nacházet motivaci
vyskočit ráno z postele a s úsměvem na
rtech čelit realitě. Říká se, že nový zvyk
se ukotví, pokud ho budeš dodržovat
28 dní. A tak si autorka řekla, že hodí na
papír 28 důvodů, proč je zrovna padesátka když ne boží, tak fajn věk. Na každý
den jeden plus úkol na konci. A schválně,
jestli i 29. den budeš stejně trudomyslná
jako na začátku. Chytrý, ironický a hlavně vtipný průvodce životem moderní
ženy v nejlepším věku.

Venku sněží, prvňáček Víťa se těší na Ježíška a na tatínka, který se vrací domů
z daleké ciziny. Vánoce oslaví všichni tři
spolu! Večer, než Víťa usne, ještě vyskočí
z postýlky, aby se podíval na konečnou
stanici pod okny. Víťa má totiž rád tramvaje – a zrovna jedna přijíždí! Když zastaví, pan řidič vystoupí, jde k blízkému
křoví a jakoby s někým mluví. Druhý den
se vše opakuje. Kdo se skrývá v houští?
A co se Víťovi přihodí v čarovném předvánočním čase? Knížka prvního čtení
pro malé čtenáře, která zaujme nejen
úsměvnou atmosférou příběhu, ale i přiloženým pracovním sešitem.

Dokážete si představit, že jste navštívili zemi, která dnes už neexistuje? Bjørn
Berge nás zve na dobrodružnou objevitelskou cestu do celého světa, konkrétně
do zemí, po kterých mnohdy nezůstalo
víc než jen poštovní známky. Vypráví zapomenuté příběhy zemí, které mezi lety
1840 až 1975 existovaly třeba jen pouhý
měsíc, rok nebo pár desetiletí, měly strhující osud – a pak zmizely. Díky mapám
a známkám je zeměpis konkrétní a historie živá. Texty jsou plné anekdot a svědectví z dob, kdy Knut Hamsun cestoval
po Batumi a Antoine de Saint-Exupéry
sloužil u letecké pošty na mysu Juby.
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PRÁZDNINY V EVROPĚ
Ladislav Zibura

Jeff Kinney

Malý poseroutka, dětský literární hrdina
z amerického knižního trhu, už ve 14. pokračování svého deníku! Ale nemyslete, že to
bude nějaké milý deníčku tohle a milý deníčku
támhleto. Nečekané dědictví umožní rodině
Grega Heffleyho důkladně přestavět dům.
Jenže brzo se zjistí, že taková rekonstrukce
není žádná legrace. S každou zdí, která jde
k zemi, se objeví nějaký nový problém: shnilé dřevo, jedovatá plíseň, nevítané potvůrky
a ještě něco mnohem zlověstnějšího. Greg
i jeho rodina začínají pochybovat, jestli to vůbec stálo za to. Až se prach usadí, ukáže se,
zda budou moci zůstat… nebo se budou muset odstěhovat z města?

OPRÁSKI – NOVÍ POVJESTI
ČESKÍ
jaz

Novodobý poutník Ladislav Zibura se už pěšky vydal, kam jen to šlo, ale i tam, kam by se
mnoho z nás dobrovolně nevydalo – třeba
do Číny. A takových míst prošel víc. A pokaždé o tom napsal knihu. Teď ovšem moc
daleko nemusel, aby vznikla poutnická knižní
novinka – a proto vložte řízek mezi chleby
a vydejte se za čtvrtým prázdninovým dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. Tentokrát
vás čeká 14 000 kilometrů stopem napříč Evropou. Ve společnosti svérázných řidičů vyrazíte z horkých Athén přes divoký Balkán,
rodný střed a malebné Pobaltí až za polární
kruh. Objevíte místa, která jste vždy chtěli
navštívit, jen jste o nich dosud neslyšeli.

Jestli tenhle fenomén znáte, není třeba
dlouho představovat. Nu, a pokud ne… je
to prostě kniha, která změní dějiny! Jirásek to bude mít těžké, ale pravda musela
spatřit světlo světa. Chyby v jeho Starých
pověstech českých je třeba uvést na pravou míru! Jak to bylo s praotcem Čechem,
Krokem a jeho dcerami nebo jak doopravdy proběhla Dívčí válka? Vše vám pomohou pochopit hlavní hrdinové příběhu
Zmikund Lucembruskí, paraotec Čech,
kornikář Kosmos, Franťišeg Křišíg, svatí
Václaf a další. Jen tedy tuhle knihu kupujte spíš fanouškům humoru, babičkám
a historikům by mohla pokazit Vánoce!

KRÁSNÉ VÁNOCE
Svatava Vašková
Východočeši, zbystřete! Je tu nefalšovaný manuál na voňavé, koukavé
a hlavně chutné Vánoce, který připravila jedna z nás. Pojďme si společně užít magické období od adventu do silvestra! Foodblogerka Coolinářka
spojila své síly se známými blogerkami a instagramerkami a vznikla kniha
plná DIY nápadů, receptů a kouzelné atmosféry. Každý si zde najde to své.
Nechybí recepty na tradiční i netradiční vánoční jídla a cukroví, ale také
inspirace ze zahraničních kuchyní. Stejně tak návody a tipy, jak dekorovat
svůj dům či byt, originálně zabalit dárky či si vyrobit vlastní vánoční ozdoby.
Emil Stelinger
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Zima v teple
Brrr! Venku je vážně zima… chcete se zahřát? Máme pro vás devět pozvánek do tepla, kde nadcházející
měsíce v pohodě zvládnete. Tedy, přímo do tepla, dovnitř, je jen sedm z nich. Dvěma vás sice zveme na
venkovní akce, ale! Jedna vás přenese div ne do Afriky a druhá případné drkotání zubů spolehlivě rozežene
dobrým jídlem a veselým tancem. A navíc vás potěšíme tipy Quartieru na předvánoční akce i opěrnými body
plesové sezony. Nechte se inspirovat!

TIME‘S UP: SEATOXDETOX
5. 12. – 1. 3., GAMPA – Galerie města
Pardubic
Výstava rakouské skupiny Time‘s Up uzavírá celoroční cyklus, který se věnoval uměleckému zprostředkování témat spjatých
s individuální i kolektivní udržitelností.
SeatoxDetox zkoumá možnou budoucnost
a připomíná, že jakkoli se zachováme, stále
je možné se rozhodnout pokračovat, a to
i uprostřed ekologické dystopie.

VÁNOČNÍ ZOO
14. 12. – 5. 1., Safari park Dvůr Králové
nad Labem
Sváteční procházku po safari parku
vám zpestří desítky svítících dekorací ve tvaru zvířat, několik originálních vánočních stromků, s jejichž
zdobením pomáhaly dvorské i přespolní školy a školky, mohutný vánoční baobab, který se rozzáří každý
den už před setměním, a samozřejmě
zvířata. Za příznivého počasí potkáte venku gepardy, slony, nosorožce
nebo antilopy.
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VÁNOČNÍ SNĚNÍ
PRO DĚTSKÝ DOMOV
16. 12., Východočeské divadlo Pardubice
Chcete spojit předvánoční ladění
s dobrým skutkem? Ideální příležitostí je charitativní koncert pro Dětský
domov Pardubice, kde zazáří i přední
muzikáloví zpěváci. Vystoupí Monika
Sommerová a její BBQ Quartet (hlavní
představitelka Christine ve Fantomu
opery), Michal Bragagnolo (Raul z Fantoma opery) a Bohuš Matuš (druhý
představitel Raula).

zima 2019/20

Tipy

VÁNOČNÍ KONCERTY
HUDEBNÍHO DIVADLA DĚTEM
9. - 19. 12., východní Čechy
Vánoční koncert, který užije celá rodina!
Letošní hudební vystoupení Michaely
Novozámské se odehrají také v kulturních domech napříč východními Čechami
vždy dopoledne. Maminky, vyrazte nasát
sváteční atmosféru prostřednictvím
tvorby Hudebního divadla dětem! Kdy
hrají? 9. 12. v Novém Městě nad Metují, 11.
12. v Týništi nad Orlicí, 16. a 17. 12. v Hradci
Králové a 19. 12. v Polici nad Metují.

KRÁLOVÉHRADECKÝ
MĚSTSKÝ PLES

PALEŤÁCI: IMPROSHOW

11. 1., KC Aldis Hradec Králové

22. 1., Malá scéna Východočeského divadla

20. ročník vrcholné události plesové
sezony, kterou pořádá město Hradec
Králové společně s Hradeckou kulturní

Show plná smíchu, o které rozhodují
diváci. Krátké improvizační hry, které
mají svá pravidla. Herci je musí dodržet a k tomu odehrát příběh na vámi
zadané téma. Vše vzniká spontánně
přímo na místě, proto je velká zábava
to sledovat. Přijďte si zlepšit náladu
na představení, které je součástí doprovodného programu dalšího ročníku
Grand Festivalu smíchu.

a vzdělávací společností a Kongresovým centrem Aldis. Kromě Filharmonie
Hradec Králové bude hudební oporou
večera Moondance Orchestra Martina
Kumžáka se sólisty, mezi kterými nebude chybět zpěvačka Dasha.

KRAJINA SKRYTÁ
UVNITŘ SVĚTA
do 26. 1., Galerie moderního umění
Hradec Králové
I když se vám třeba nechce na lyže, ale zasteskne se vám po horách, nevěšte hlavu!
Má to řešení! Hradecká Galerie moderního
umění vystavuje až téměř do konce ledna
obrazy Orlických hor na tematické výstavě.
V reprezentativním výběru obrazů ukazuje
rozmanitost zobrazení krajiny tohoto pohoří
od začátku 20. století až po současnost.

MASOPUST NA STATKU
23. 2., Šrámkův statek Piletice
Masopustní čas, tedy období mezi Vánocemi a Velikonocemi, si naši předkové dovedli patřičně užít, pojďme to
udělat také! Staročeská zabíjačka, obchůzka maškar, pečení chleba a božích
milostí, ukázky technik lidové tvorby,
řemeslný minitrh a bohaté občerstvení, to vše okusíte, když navštívíte
Šrámkův statek v Pileticích při každoročním Masopustu na statku.

REPREZENTAČNÍ PLES
NEZISKOVÉHO SEKTORU
6. 3., velký sál Muzea Chrudim
Profesionálové z neziskového sektoru
jsou v jednom kole celý rok, jednou do
roka jsou ale v kole úplně jinak… alespoň
v Chrudimi to tak je. Neziskový sektor tu
pořádá svůj reprezentační ples s podtitulem Chrudimské Benátky. Ples inspirovaný noblesou masek slavného benátského karnevalu je už pátým rokem
pevnou součástí plesového kalendáře.
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grafický design
multimédia
online média
tiskové služby
marketing & PR
www.fifty-50.cz

Gloria
Musealis
2013

Musaionfilm
Černý Janek
2014

Nejlepší regionální
marketingový produkt
v cestovním ruchu 2014

Hlavní město cyklistů
Cena cyklistického
marketingu 2014

Turist propag
2016/2017

Tourregionfilm
2017

Cena vládního výboru
pro osoby se zdravotním
postižením 2017

Zlatý erb
2019

Soutěž s
Velká zimní soutěž je tu!
Vyfoťte se, jak si užíváte zimu s aktuálním číslem Quartieru, pošlete nám snímek do zprávy na Facebooku či
Instagramu nebo ho postněte veřejně a označte hashtagem #zimasQ a vyhrajte!

Q
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VÝHRA:
Dárkový poukaz na ošetření
v Estetickém laserovém centru Estela
Hradec Králové v hodnotě 3 000,- Kč
Tak neváhejte, čtěte a cvakejte.
Soutěž končí v sobotu 29. 2. 2020.
Královskou zimu přeje vaše redakce.

@quartiermagazin

Homo
zahrádkář
Velký návrat
do zahrad

března
m
e
k
t
á
jte zač
očekáve

Josef Gočár
140 let od narození
architekta východních Čech

Svěžest
na talíři
Bylinky z jarní
přírody v kuchyni

Jaro jako
ze žurnálu
Tipy, kde v Evropě zažít
to nejkrásnější jaro

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

Salon Jeaniss
kadeřnický salon

ARROWS advisory group
komplexní právní služby

Balbínova 1261,
tel: 731 170 881

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

La Vital deco
e-shop s originálními dekoracemi La Vital

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

Zámecký catering
cateringové služby

www.lavitaldeco.cz

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

info@zamecky-catering.cz
www.zamecky-catering.cz

Pivovar Beránek
minipivovar, restaurace, salonek

DWSolution s.r.o.
Doors & Windows solution

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

D E C O R A T I O N S

Zámecká, Stěžery
490 510 001

Náchodská 607, Hradec Králové
www.d-w-s.cz

DekomSystem
autorizovaný dealer Jaguar & Land Rover
Bratří Štefanů 272/37a, Hradec Králové
www.dekomsystem.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 • Filharmonie Hradec Králové - Eliščino nábřeží 5 • 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 • Květinové studio La Vital - Svitavská
1814/2 • 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 • Pivovar Beránek Zámecká, Stěžery • 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 1904/2
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 • Galerie
města Pardubic - Příhrádek 5, Pardubice I - Zámek • 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 • Cafe 59 ® - Tyršovo nám. 299, Choceň • Café Orangerie - Pražská 1,
Chlumec nad Cidlinou • Národní památkový ústav Josefov - Okružní 418, Jaroměř, Josefov • Salon Visage - Jiřího Šlitra 1766, Rychnov nad Kněžnou

Stylový rok 2020
přeje TopStyl

dámský a pánský boutique
Široký výběr společenských šatů, obleků a smokingů.
Masarykovo náměstí a Švehlova ulice 321, Hradec Králové
www.topstyl.cz

Klidné Vánoce
a vše dobré do nového roku
přejeme všem současným
i budoucím klientům!

Právo a daně.
ARROWS advisory group
Praha, Hradec Králové, Olomouc

www.arws.cz

+420 910 058 058

akademie

pojištění

dotace

