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Jaro je svěží energie, je to naděje, nový začátek. Tohle roční období zkrátka symbolizuje všechno, co v současné
době potřebujeme úplně nejvíc. A tak jsme mu šli naproti i my v redakci a našich 112 stran věnovali tématům,
která přináší radost, probouzí zvědavost a dokazují, že je pořád na co se těšit. Moc si přejeme, aby vám nové
číslo vonělo ještě o kapku víc než ta předchozí, abyste díky němu vnitřně rozkvetli a s každou další stránkou
vás zaplavoval hřejivý optimismus. V takovém rozpoložení bude totiž úplně jedno, jestli si budete nový Quartier
užívat na lavičce v parku, na legálně otevřené zahrádce restaurace nebo jen doma u otevřeného okna.

Přejeme vám inspirativní jarní dny plné slunce!

Vaše

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky

Michaela Zumrová
šéfredaktorka
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PETRA MACKOVÁ HROCHOVÁ & ZBIGNIEW CZENDLIK:

Požitky jsou
dary Boží
Co pojí ekonomku a příležitostnou sommeliérku z Pardubic s polským knězem a dlouholetým děkanem lanškrounské
farnosti? Možná víc, než byste na první pohled čekali. Mimo jiné společná kuchařka, láska k požitkům všeho druhu a úcta
k přírodě, rituálům a tradicím, které odpradávna formují lidské osudy. „To, co nás dělá krásnými uvnitř, přímo souvisí s tím,
čím se krmíme. A to nejen po gastronomické stránce,“ říkají svorně Petra Macková Hrochová a Zbigniew „Zibi“ Czendlik.

Ani jeden se netajíte tím, že jste velcí labužníci. Ještě s Petřiným manželem jste společně napsali Farskou
kuchařku, která představuje tradiční
rok v české kuchyni, a to nejen prostřednictvím receptů, ale i popisu
církevního roku včetně gastronomických zvyklostí našich předků. Co
vás k tomu inspirovalo?
P: Nápad přišel nad sklenkou vína na dostizích v Pardubicích. Vyprávěla jsem Zibimu, že jsme s manželem nedávno napsali
kuchařku. Slovo dalo slovo, následovala
další sklenka a zrodilo se téma „farské kuchařky“. Nechtěli jsme ale jen další soubor
receptů, kterých je na trhu přetlak.
Z: Všichni tři jsme poměrně konzervativní v tom smyslu, že si uvědomujeme, jak
je pro nás důležitá minulost. Naše kořeny,
ze kterých vyrůstali naši rodiče, prarodiče
a vůbec předchozí generace. V nich hrála
církev, tradice a zvyky velkou roli. Ovlivňovaly životy všech, ať chudých nebo bohatých. I jídelníček byl ovlivněn náboženským
životem. Naše kuchařka je tak navázáním
na určité tradice. Není to nic objevného
nebo nového, ale je to připomenutí něčeho,
v čem nyní spousta lidí objevuje smysl, protože žijeme v době, kdy si právě ony kořeny
uvědomujeme víc než kdy dřív.
P: Z pohledu dnešní doby navíc farské hospodyňky vařily moderně – pestře, z lokálních a sezonních produktů. V části o patronech vína a mešních vínech zjistíte, že
i jejich výroba je svým způsobem rituál
a návrat k tradici v těsném sepětí s přírodním cyklem, přesně jak říká Zibi. Exi-

stuje jen pár vinařství, která ho vyrábějí.
Prostřednictvím naší kuchařky je můžete
ochutnat doma a napárovat je s vytipovanými pokrmy.

Když už jsme u těch tradic a rituálů,
držíte vy sami v souvislosti s jídlem
nějaké?
P: Každý večer, až na naprosté výjimky, se
s manželem sejdeme v naší jídelně a společně povečeříme. Jeden z nás vaří, druhý chystá stůl. Slavnostně se oblečeme
a upravíme. Rituály jsou podle mě zásadní,
ať už pro samotný vztah nebo život jako takový. Protějšky se logicky vzájemně odpudí, když před sebou budou chodit celé dny
v teplákách.

„Kdyby Bůh chtěl, aby jídlo
sloužilo jen k přežití, nedal
by nám chuťové pohárky.“
Z: A teď se zeptám já! Jak probíhá vaše spolupráce v kuchyni? Totiž, když já čekám večer návštěvu a chci jí něco přichystat, tak
už od oběda prosím svoji asistentku, aby
šla domů. Jakmile mám vařit, všichni na
faře zkrátka končí dřív. Baví mě experimentovat, a kdyby se mi náhodou něco nepovedlo, musí se to stát beze svědků. Rád si
dám taky u vaření skleničku piva nebo vína.
Třeba fotbal hraju jenom kvůli tomu pivu po
zápase. Na vaření je skvělé, že si mohu nalít
už v průběhu. To je zase takový můj rituál.

P: Tak to máte s manželem hodně podobné, ten je v kuchyni taky nejradši úplně
sám. Ideálně se na něj nesmí ani mluvit.
Když vaří, je v transu. Na rozdíl ode mě si
během toho ale zvládne i průběžně umývat nádobí. Naše veškerá spolupráce tak
spočívá maximálně ve společném zdobení
chlebíčků nebo kanapek.

A jak tedy takový klasický večer
u Macků probíhá?
P: Přípravy na něj začínají už ráno, kdy se
domluvíme, kdo a co bude vařit. Naštěstí máme pokaždé z čeho vybírat, protože
jsme si zvládli v našem okolí vybudovat
perfektní dodavatelsko-odběratelské vztahy. Kromě prvotřídní zvěřiny od místních
myslivců máme také nepřetržitý přísun
čerstvých ryb. Do tří hodin po vylovení
z vody už se hřeje u nás na pánvi. Zrovna
tak nekupujeme žádné těstoviny ani pečivo, všechno si vyrábíme sami doma. Vejce,
sýry a smetany zase odebíráme od drobných producentů z blízkých statků, rádi je
tak podpoříme a kvalita je nesrovnatelná.
Když vaří manžel, já chystám stůl – talíře
nahřeji v nahřívači, připravím příbory, skleničky, látkový ubrousek. Vyberu vína a pak
už se jen dohodneme, v kolik se u stolu
sejdeme. Když nadejde čas, usadíme se,
zapálíme svíčky, vybereme vhodnou „tafelmusik“ a pustíme se do jídla.
Z: To mohu potvrdit, návštěva u Macků je
pro mě vždycky zážitkem. Oni si to už ani
neuvědomují, ale je to jako obdržet pozvánku do kulinářského chrámu. Pokaždé
je to pro mě zavazující a stresující záro7
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veň. Jet k Mackovým na večeři je pro mě
stejné, jako jít v neděli do kostela. A není to
jen o jídle, které jíme, nebo víně, které pijeme. Je to životní styl. Stejně jako ho mají
motorkáři nebo koňáci. Lidé, kteří milují
gastronomii, by nás zkrátka měli zavazovat
k noblesnímu chování a to je u nich doma
cítit na každém kroku. Můžete se naučit
být gentlemanem, můžete se naučit být
dámou, ale noblesa, ta je dána shůry.

Pořád se točíme kolem světských
požitků. Jak je vnímáte jako duchovní?
Z: Jsou to dary Boží. Je to něco, co nás povznáší. Kdyby Bůh chtěl, aby jídlo sloužilo
jen k přežití, určitě by nás nevybavil chuťovými pohárky. Potřebujeme si ho i vychutnávat, vnímat ho všemi smysly. Je to stejné
jako s manželstvím. To taky neexistuje jen
pro to, aby lidé plodili děti, ale aby zažívali
i další potěšení, která společný život přináší. Proto tvrdím, že stůl je v každé domácnosti nejdůležitějším kusem nábytku
a právě jídlo a společné stolování vytváří
naše společenství. Jen tak někoho si přece
na večeři nepozvete, chcete s ním i něco
prožít. Není to jen o nasycení se.
P: Naprosto souhlasím, a protože jsou to
dary, neměli bychom jimi pohrdat ani plýtvat. Proto se snažím jídlo pokud možno
nevyhazovat, a to ani zbytky. Při troše vůle
a snahy se dá spotřebovat vše – ať už do
amuse bouche či nějakého předkrmu. Je to
i způsob projevu respektu vůči zvířeti nebo
pěstiteli.
Z: Já se takhle naučil dávat chleba do ledničky, vydrží mi déle, a dokonce mi začal
chutnat víc než čerstvý! Ale opravdu, jsem

Osobnosti čísla

přesvědčen, že to, co nás dělá krásnými
uvnitř, přímo souvisí s tím, čím se krmíme.
A to nejen po gastronomické stránce. Také
tím, čím se obklopujeme a co nasáváme
z okolí. Věřím, že když si domů pořídíme
něco pěkného, když jdeme do divadla, na
operu, nebo když si uvaříme dobré jídlo,
tak právě tyto podněty, které k nám přicházejí zvenku, nás dělají krásnými uvnitř.
Zkrášlují naši duši. Proto bychom měli být
opatrní, co jíme, co posloucháme, na co se
koukáme, co čteme a kam chodíme.
P: A co pijeme! (smích)

Petro, jste sommeliérkou, pravidelně
na svém blogu Ladies & Wine o víně
píšete, cestujete za ním, představujete menší vinaře a jejich vinice. Přitom
jste ekonomkou a živíte se čísly. Jak
se to člověku stane?
P: Víno je mou velkou láskou a koníčkem,
a když vás něco baví, přirozeně si za tím
jdete. Potom, co jsem vystudovala Vysokou školu ekonomickou, začala jsem se
o víno zajímat víc a absolvovala naši vinařskou akademii. A protože miluji především
rakouská vína, nastoupila jsem ke studiu
i tam. Ekonomii jsem ale vlastně nikdy neopustila a je to dodneška můj hlavní obor.
Vínu se jako sommeliérka věnuji jen doma
nebo v okruhu přátel.

Proč právě rakouská vína? To jsou
tak dobrá?
P: Jsou skvělá! Moje náklonnost ale patří
celému Rakousku, nejen vínu, ale i jejich
mentalitě, pohostinnosti, životnímu stylu.
Když jsem poprvé přijela do Wachau, byla

to láska na první pohled. Je to unikát, místní krajina je nádherná, lidé jsou příjemní,
pro hosty by se rozdali a mám z nich vždycky pocit, že nic není problém. Závidím každému, kdo tam ještě nebyl, protože ta první
návštěva – to je opravdu něco!

To vám musela pandemická opatření
a omezení cestování zlomit srdce. Jak
jste se vůbec vyrovnávali s loňským
rokem a vlastně i současnou situací?
P: Nebudu lhát, jakmile se loni poprvé zavřely hranice, propadla jsem samozřejmě
panice. Ale nejhorší je smrt z vyděšení, takže věřím, že se situace brzy uklidní. Případně mám s kamarádkami záložní plán, že tu
Dyji prostě přeplaveme. (smích)

„Rituály jsou zásadní.
Ať už pro vztah
nebo život jako takový.“
Z: Jsem člověk, který si nerad stěžuje
a fňuká. Máme dvě oči, abychom to jedno
mohli přimhouřit, a to se snažím dělat i teď.
Přimhouřit oko nad tím negativním a tím
druhým doširoka otevřeným vidět pozitiva.
Jedním z těch zásadních objevů pro mě je,
že to může fungovat i beze mě. Během pandemie jsem zjistil, že jsem prakticky zbytečný. Spousta lidí řekne, že jsou věřící, protože
chodí každou neděli do kostela. To ale o jejich víře vůbec nic nevypovídá. Hodně lidí
chodí celé roky do práce, a stejně za celý
život nic neudělají. Díky pandemii spous-

Petra Macková Hrochová
Narodila se 17. 7. 1986
v Pardubicích.
Je inženýrkou ekonomie a působí
jako předsedkyně Komory
dotačních poradců.
Mimo to je příležitostná
sommeliérka, vystudovala
stejnojmenný studijní program
českého i rakouského vinařského
institutu a je také zakladatelka
projektu Ladies & Wine, ve
kterém představuje menší
rodinná vinařství.
Miluje psy, kvalitní víno
a gastronomii, ráda cestuje a běhá.
Od roku 2015 je vdaná za
někdejšího politika Miroslava
Macka.
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Zbigniew Czendlik
Narodil se 6. 9. 1964 v Brenné
v Polsku.
Přezdívá se mu Zibi a je
římskokatolickým knězem. Od
roku 1993 působí v lanškrounské
farnosti, v roce 2008 byl
jmenován jejím děkanem.
Kromě toho píše knihy
a moderuje vlastní pořad v rádiu
a televizi.
Miluje dobré jídlo a pití, dříve
hrál fotbal a nyní se věnuje golfu.
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ze spokojená, je tam nádherné okolí a příroda.
Z: Musím říct, že mě překvapilo, kolik zajímavých lidí pochází z Pardubic. Město totiž charakterizují především jeho lidé.

Se šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem,
kmotrem Farské kuchařky.

Zibi s Milošem Zapletalem

ta farníků zjistila, že víra se odehrává někde
úplně jinde – v rodinách, a že knězem může
být klidně tatínek nebo maminka. V tom nám
ta covidová doba myslím otevřela oči. To
samé, co se týče digitálních technologií a sociálních sítí, kterým se církev občas brání.
Vzali jsme je náhle na milost a jak nám pomohly. Přestože ani já osobně jsem jim nikdy
úplně nepřišel na chuť, protože jsem člověk
kontaktní a potřebuji fyzickou blízkost. To mi
na této době schází.

V Lanškrouně už žijete a pracujete 30
let…

Staly se vám za tu dobu východní Čechy domovem? Nebo je to „doma“ pro
vás pořád v Polsku?
To je různé. Když sleduji sport, vždycky
fandím Polákům. Sice tím pádem straním
těm slabším, ale tak to prostě mám. V takových chvílích jsem prostě Polák. Ve skutečnosti ale, když přijedu do své rodné vesnice, kde jsem strávil mládí a dodneška tam
žijí moji bratři, zjišťuji, že už jsem ve vlastní
obci cizincem. Koneckonců, už jsem odtamtud pryč dobrých 40 let, a to jsou dvě
pokolení. Za tu dobu tedy dvě generace
zemřely a dvě nové se narodily. Někdo se

Z: Ano, už 30 let tu kazím lidi a oni se pořád
ne a ne zkazit. Mám tady ještě hodně práce.

…neměl jste přesto někdy chuť na
změnu?
První taková možnost přišla po dvou letech.
Dostal jsem nabídku pracovat v newyorském
Brooklynu. Dali mi tehdy dva týdny na rozmyšlenou, ale já už od prvního momentu cítil,
že dobře je mi tady, že by to tam nebylo ono.
Naštěstí se to vyřešilo za mě, po týdnu mi volali z biskupství, že už mají jiného kandidáta,
takže jsem se rozhodovat nemusel. I po všech
těch letech jsem dnes rád, že to tak nakonec
dopadlo a já zůstal. Je ale pravda, že už mám
svoje léta a počítám roky do důchodu. Myslím, že mi zbývá nějakých osm let a kousek.
Na to se těším, protože tou dobou už budu
takovým farářem na volné noze. Nebudu muset nic razítkovat ani podepisovat, nic řídit,
ani nic rozhodovat a toho se nemůžu dočkat.
V nové farnosti by se mi teď těžko začínalo,
ačkoli mě biskup může kdykoli přemístit.

„Stůl je v každé domácnosti
nejdůležitějším kusem nábytku.“
odstěhoval, někdo naopak přistěhoval. Už
tam nemám známé, de facto tedy ani vztah
k tomu místu. Lidé se dělí na kočky a psy.
Kočky jsou fixované na místo, psi na lidi.
I když miluji kočky, v tomhle jsem spíš pes.
Hodně si vážím lidí a vztahů a ty jsem si
všechny vybudoval tady v Lanškrouně.
P: Vidíš to, já zase miluji psy, ale v tomhle
jsem kočka.

A co byste po třicetileté znalosti
Lanškrouna a jeho lidí řekl člověku,
který město nikdy nenavštívil?
Z: Že se hodně změnil. Pamatuji si, že když
jsem v 90. letech přijel, neměl Lanškroun
zrovna dobrou pověst, přece jen je to pohraniční město. Radnice byla tehdy skoro
na spadnutí, domy na náměstí byly omítnuté na šedo, kostely na tom nebyly o moc
lépe. Ona ta šeď vládla i mezi lidmi. Za tu
dobu, co tu žiju, se ale i díky vedení radnice stal Lanškroun městem pestrobarevným, což pozoruji i u sebe v kostele. Lidé
už nevypadají, jako by jim chyběly vitamíny. Dnes je to už zkrátka úplně jiné město.
Jak jsem řekl, město charakterizují jeho
lidé a tady převažuje technická inteligence.
Dříve tu sídlila Tesla, která se přetransformovala, a vzniklo tu spoustu elektrotechnických a průmyslových závodů, továren.
Řekl bych, že IQ občanů v Lanškrouně je
obecně nadprůměrné. Když mě občas přijede na nedělní mši nějaký kolega zastoupit
a město nezná, vždycky ho upozorňuji, aby
se hlavně dobře připravil. Ke mně do kostela totiž nechodí žádní blbci. Vedle moudrých babiček sedí bystrá mládež a o řadu
dál majitelé firem nebo vysoce postavení
manažeři. Tím ale nechci Lanškrounu dělat
přílišnou reklamu, protože bych rád, aby
tu dál zůstal klid. Ani nevíte, jak rád jsem
daleko od všeho toho ruchu dálnic. Totiž
když sem chce za mnou někdo přijet, musí
si na mě udělat čas. Nejsem jen zastávka na
cestě po D1.

Máte spoustu aktivit, jste kněz, moderátor, publicista, spisovatel. Co je
pro vás to „nej“?
Z: Být knězem. Protože kdybych jím nebyl,
nemohl bych se věnovat ani tomu ostatnímu. Být knězem je poslání, které mohu
naplňovat v různých formách a prostřednictvím různých komunikačních kanálů.

Je tu jaro, období Velikonoc, májových lásek. Co je jaro pro vás?

Vy jste z Pardubic, ale žijete v Zábřehu. Nestýská se vám po rodné hroudě?

P: Jaro je naděje, jaro je život a ten je
vždycky silnější než strach. Vždycky si cestu najde, na to nezapomeňte!
Z: To jsi řekla krásně, Péťo. Já snad jen dodám, ať vám chutná! Nejen na jaře a nejen
jídlo, ale i život.

P: To víte, že Pardubice jsou jen jedny, ale
protože tam mám rodiče a kamarádky,
pravidelně se vracím. Přesto jsem v Zábře-

Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora a archiv
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Rebel v cylindru
Jako malý kluk spadl doma ze žebříku a od té doby koktal. Vypořádal se s tím tak, že začal hrát amatérské divadlo. Pak
vystudoval filozofii a získal z ní doktorát. Od mlada nosil frak a cylindr, čímž štval mnohé Čechy, kteří v jeho oděvu viděli
c. k. manýry. Napsal obsáhlý spis o turistice, ale sám velmi dlouho nikam pěšky nechodil. Ačkoliv v mnoha ohledech
pevně vězel ještě v Rakousko-Uhersku, stal se v nové republice prvním ceremoniářem prezidenta T. G. Masaryka, který
se ho ovšem zbavil, jakmile mohl. Autor slavného Společenského katechismu Jiří Stanislav Guth-Jarkovský zdaleka
nebyl tak nudný pán, jak by leckdo možná čekal od autora pravidel společenského chování. Narodil se právě před 160
lety u nás ve východních Čechách.

Vezměme to popořádku. Jméno Guth-Jarkovský je dodnes symbolem etikety – když
ho vyslovíte, člověk se podvědomě narovná a nenápadně zkontroluje, zda jeho zevnějšek nevykazuje viditelné nedostatky.
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský přišel na svět
24. ledna 1861 v Heřmanově Městci jako Jiří
Karel Guth, jméno si až v roce 1919 úředně
změnil. Narodil se jako šesté dítě do rodiny
Karla Gutha, revidenta v kanceláři knížete
Ferdinanda Kinského, jemuž tehdy Heřmanův Městec náležel. Později se rodina přestěhovala do Kostelce nad Orlicí, kde Jiří
vychodil obecnou školu, gymnaziální studia
si pak odbyl v Rychnově nad Kněžnou. Jako
malý spadl doma ze žebříku a od toho dne
koktal. Asi i proto byl spíš tichým introvertem, který však se svým handicapem odmala bojoval po svém: nejdřív účinkováním
v amatérském divadle a později usilovným
cvičením, díky kterému se vady ve svých
40 letech zbavil. Kdo by čekal, že se do té
doby snažil na sebe spíš neupozorňovat,
pletl by se – za svých univerzitních studií
nosil zásadně frak a cylindr, což mu vyneslo
pohoršení v očích české společnosti, která
v tomto oděvu viděla tradiční háv habsburské monarchie.

jejích panstvích v Náchodě a Ratibořicích,
ale především společně procestovali Evropu, Afriku, Asii a Severní Ameriku. Své zážitky z cest vtělil do celé řady cestopisů. Léta
strávená s rodinou Schaumburg-Lippe pro
něj znamenala především okouzlení světem
šlechtické společnosti, jejíž vybrané chování
a etiketu si přirozeně při své inteligenci brzy
osvojil. Když po čtyřech letech ze služeb
rodiny odešel, byl postupně gymnaziálním
profesorem na různých, převážně pražských
školách, včetně tehdy prvního středoevropského dívčího gymnázia Minerva.

PŘÍTEL COUBERTIN
Protože byl Guth-Jarkovský i přes svůj
vnitřní konzervatismus příznivcem nového
a moderního, stal se i profesorem tělesné

výchovy, která byla tehdy na školách novinkou. Aby rakouské ministerstvo vyučování
podpořilo zájem mezi učiteli o tento nový
předmět, vypsalo za tímto účelem o prázdninách 1892 stipendijní cestu do Paříže. To
si tehdejší jedenatřicátník nenechal ujít a šlo
o rozhodnutí vskutku osudové – ve francouzské metropoli jej dostal na starost baron Pierre de Coubertin, propagátor olympijské myšlenky a zakladatel novodobých
olympijských her. Oba se spřátelili, a když
v roce 1894 Coubertin založil Mezinárodní
olympijský výbor, stal se jeho členem i jeho
český přítel. Ten ostatně roku 1900 stanul
v čele Českého, později Československého olympijského výboru a vedl ho plných
30 let. Nejen propagace olympijských idejí
pojila Gutha-Jarkovského se sportem – ačkoliv sám aktivním sportovcem nikdy nebyl,

OKOUZLEN NOBLESOU
Jiří S. Guth-Jarkovský na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě studoval matematiku,
fyziku a také filozofii, z níž zde v roce 1882
získal doktorát – šlo o první doktorát udělený na české části tehdejší česko-německé
školy. Brzy po studiích získal místo vychovatele synů Viléma knížete ze Schaumburg-Lippe. Nejdříve s knížecí rodinou žil na
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První zasedání Mezinárodního olympijského výboru (1896), Guth-Jarkovský třetí zleva.

stal se vedle olympijského hnutí i klíčovou
osobností Klubu českých turistů a zasloužil se obrovskou měrou o popularizaci pěší
turistiky, mimo jiné napsal obsáhlou knihu
Turistika. Jeho současníci neopomínají ve
svých vzpomínkách na velkého propagátora pěších výletů poznamenávat, že původně
velkým turistou nebyl a třeba okolí Prahy
mu prý bylo zcela neznámé.

JAK CHYTIT HEJLA
S literaturou byl vždy v těsném spojení kromě psaní zmíněných cestopisných deníků mimo jiné překládal Mayovy, Balzacovy
či Zolovy romány a sám byl členem spisovatelské skupiny Máj, psal poezii i prózu.
Ještě před první světovou válkou se však do
historie literatury zapsal definitivně svými
knihami o vybraném chování – Společenský
katechismus, Společenský kalendář, Kapitoly skoro naléhavé, Obchodník gentleman
nebo Pravidla slušnosti pro mládež se hned
po válce staly vodítkem pro nově se rodící
republikánskou společnost. Ačkoliv jazyk,
v němž jsou Jarkovského spisy vyvedeny, je
dnes již značně archaický, na hlavních zásadách ohleduplnosti a slušnosti nezastaralo
nic a i dnešní moderní etiketa z nich vychází. Svět sám se ostatně od té doby v mnoha ohledech příliš nezměnil. „Ach, ty bicyklistky! Nedovedou mne rozehřát pro krásu
a ušlechtilost. Nejedna z těch dívek, valnou
většinou přestárlých, ba starých – to zvláště pozoruji, že se tohoto sportu nechytá tvor
žádný takový, jakému v mládeneckém žargonu říkáme hezká holka, a připadá mi, že tyto
široké kalhoty a odhalované punčochy jsou
posledním útočištěm a pokusem chytit na to
nějakého hejla.“

TŘI ROKY NA HRADĚ
V polovině března roku 1919 přišlo do domácnosti Gutha-Jarkovského, tehdy už známého svým značným přehledem o společenském chování, psaní z Pražského hradu:
„Podepsaná kancelář klade si za čest sděliti,
že z rozhodnutí pana presidenta republiky byl
jste oficiálně pověřen vypracováním návrhu
ceremonielu, a za tím účelem prosí, abyste
si sjednal potřebné informace.“ Polichocený adresát se záhy stal odborovým radou
v prezidentské kanceláři, a byl tak historicky
prvním ceremoniářem prezidenta Masaryka. Vypracoval mimo jiné přesný audienční
řád a zavedl úřadování na zámku v Lánech.
Ačkoliv byl mistrem etikety, nebyl však Guth-Jarkovský zvyklý nechávat si svůj názor
jen pro sebe a přivírat oči nad tím, s čím
nesouhlasil. Traduje se například, že měl
problém s příliš exkluzivním postavením

prezidentovy dcery Alice, která se účastnila diplomatických audiencí a rozhodovala,
s kým se prezident setká. Na druhou stranu
personál Masarykovy kanceláře prý Gutha-Jarkovského pokládal tak trochu za suchara a nikdy jeho autoritu nepřijal. Ať to bylo
jakkoliv, ani sám prezident k němu vlastně
za celé tři roky nenašel cestu, a rozhodl se
svého ceremoniáře v roce 1922 z Hradu vyprovodit.

„NECHCI TO LÍČITI“
Ten si o tom zapsal: „Nechci krok za krokem
líčiti, co se všecko stalo v mém úřadě, stačí
dosavadní pro jeho charakteristiku. Čím dál
tím více jsem viděl, že jsem spíše jen pořadatelem slavností a veřejného vystupování
prezidentova, později dokonce i pořadatelem

společenských událostí slečny Alice a i pana
Jana, nežli ceremoniářem.“ Ani odchod
z Pražského hradu však neznamenal úplné
zpřetrhání vazeb s prezidentskou kanceláří,
pro kterou zpracoval stanovy Řádu Bílého
lva, jenž sám jako nejvyšší státní vyznamenání vymyslel. Dalších několik let Řád a jeho
agendu jako sekretář vedl, ale v roce 1925
musel „na vlastní žádost“ odejít do penze.
Uchýlil se na odpočinek do Náchoda, kde
postupně dokončil své rozsáhlé paměti.
Šorš, jak mu říkala rodina, zemřel 8. ledna 1943 a je pohřben v Praze. Jeho žena
Anna, kterou něžně oslovoval Trajda, byla
tou dobou už 15 let nebožkou. Měli spolu jediného syna Gastona, zvaného Gága.
Emil Stelinger
foto: Wikimedia Foundation
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LADISLAV PECHÁČEK:

Jak básníci čekají
na očkování
V anketě o autentického Východočecha by lékař a spisovatel Ladislav Pecháček dozajista bodoval: narodil se
v Litomyšli, studoval v Hradci Králové, ordinoval na Chrudimsku a dnes žije v Pardubicích. Pro několik generací
filmových diváků je především autorem knižní předlohy úspěšné série o Básnících. Ve svých osmdesáti letech si
nehraje na falešného optimistu. „Další Básníci už nevzniknou. Museli bychom být s Dušanem Kleinem o deset let
mladší. Radši o dvacet,“ krčí rameny. V rozhovoru pro Quartier vzpomíná na Hradec Králové i Vladimíra Menšíka
a prozrazuje, jestli on sám recitoval verše dívkám jako filmový Štěpán Šafránek. A jak prožívá dnešní dobu?
Poslouchá Mozarta a sní o cestě do milované Itálie.

Vystudoval jste vojenskou lékařskou
fakultu v Hradci Králové, ovšem poslední léta žijete v Pardubicích. Je to
hodně otřepaná otázka na úvod, ale
dají se ta dvě města srovnat? Jaký je
pro vás Hradec a jaké Pardubice?

Když už mluvíme o městech: narodil
jste se v Litomyšli, která prošla v posledních třech desetiletích vývojem,
o jakém se může zdát i leckterému
většímu městu. Zůstal jste s Litomyšlí v kontaktu?

Obě města jsou krásná, k Hradci mám spíše sentimentální vztah, prožil jsem tam
šest rozhodujících let svého života. Pardubice představují prozaickou současnost,
a protože jsem jedenadvacet let pardubickým občanem, mohu si dovolit i kritičtější
postoj. Ale líbí se mi tu a žiju tady rád.

Několikrát jsem Litomyšl navštívil, asi
dvakrát to bylo v souvislosti s literární
tvorbou. Ale z Litomyšle jsme se odstěhovali po válce, když mi bylo necelých
pět let, takže město a krajina mé duše
jsou tam, kde jsem chodil do školy, vyrůstal a odkud jsem nakonec odešel
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z domova, a nikdy se už nevrátil. Milovaná krajina mého dětství a chlapectví
je Litoměřicko.

Litomyšl je spojena s velkými literárními jmény Rettigové, Jiráska nebo
Němcové. Je to pro autora narozeného v takovém městě alespoň trochu
zavazující pocit?
Nikdy jsem takhle neuvažoval, ani to tak
necítil. Jiráskovi mám naopak za zlé, že
nám zošklivil dobu baroka, čas nádherné
architektury, hudby a výtvarného umění.

Životní styl

ani Dušan Klein netušili, že z toho jednou
bude takový opus.

Co z Básníků se vlastně stalo a co ne?
Krásná literatura není dokument, mnoho
věcí se stalo, mnoho událo jinak, mnoho
nestalo vůbec. Například jsem nikdy žádné
dívce nerecitoval verše. Často se mě čtenáři a diváci, hlavně ale divačky ptali, jestli to
funguje. Odpovídal jsem vždycky, že ne, že
to jsou pohádky pro velké holky

„Krásná literatura není
dokument. Mnoho věcí se stalo,
mnoho událo jinak, mnoho vůbec.“

Proč myslíte, že si zrovna příběhy
Básníků o dospívání, zralosti a raném stárnutí jedné generace získaly takovou oblibu? Je to tím, že do
popředí staví postavy, kterým se ne
všechno povedlo, ale přesto jsou ve
svých životech vlastně svým způsobem šťastní? Tedy, že jsou to uvěřitelné příběhy?
Odpověď je obsažena v otázce. Jako autor
jsem se nechtěl stylizovat do něčeho, čím
jsem nikdy nebyl.

Z rozhovorů, které jste poskytl, jsem
pochopil, že s básnickou ságou je
amen, že nedáváte moc velkou naději možnosti na vznik dalšího pokračování. Co by se muselo stát, abyste
tento názor změnil?
Museli bychom být s Dušanem Kleinem
o deset let mladší. Radši o dvacet.

Určitě jste tu otázku dostal mnohokrát, ale nemůžu se nezeptat: je známo, že v Básnících jste otiskl mimo jiné
své zážitky ze studií medicíny v Hradci Králové. Jaké to tehdy bylo město?
V době mých studií byl Hradec takové
větší maloměsto, kde se skoro všichni
znali a báječně se tam studovalo. Paměť
je naštěstí selektivní a vzpomínky bývají po letech jen hezké. Musím ale přiznat,
že v Básnících nejde o Hradec, reálie jsou
prozíravě obecnější, aplikované na Prahu,
i když jsme samozřejmě na začátku ani já,

Ladislav Pecháček
•

Narodil se 6. prosince 1940
v Litomyšli do rodiny
poštmistra.

•

Vystudoval vojenskou
lékařskou fakultu v Hradci
Králové.

•

Jako lékař působil nejprve
v Plzni, pak jako posádkový
lékař v Chomutově, kde se
i po vyloučení z armády
z politických důvodů stal
lékařem obvodním.

•

Po revoluci pracoval
nejprve jako posudkový
lékař, pak se stal vedoucím
zdravotního referátu
okresního úřadu a následně
i zástupcem jeho
přednosty.

•

Od roku 2001 je v penzi,
přesto však ještě
několik let pracoval jako
posudkový lékař.

•

V roce 1980 knižně
debutoval titulem Amatéři,
podle něhož režisér Dušan
Klein natočil v roce 1982
snímek Jak svět přichází
o básníky.

•

K příběhu se vrátil
ještě pětkrát ve svých
filmových povídkách,
které se taktéž dočkaly
úspěšné filmové podoby.

•

Známý je i díky dvojici
satirických románů Dobří
holubi se vracejí a Vážení
přátelé, ano.

Básníci možná trochu zastiňují jiný
váš román, podle kterého vznikl
neméně slavný film. Mám na mysli
snímek Dobří holubi se vracejí. Kolik energie bylo potřeba vynaložit,
abyste příběh z protialkoholní léčebny dokázal vyprávět nikoliv jen
depresivně?
Text se psal skoro sám. Humor je všudypřítomný. Měl jsem několik pacientů, kteří se vraceli z léčeben i do léčeben, znal
jsem jejich životy, rodiny, nemoci, záliby.
Někteří tvoří ve filmu kompars. Ani mnozí
herci nebyli bez zkušeností s alkoholem.
Protože jsem sám s alkoholem nikdy problémy neměl, mohl jsem zvolit odlehčenou formu. Autoři, kteří píší o závislosti
z vlastní zkušenosti, tenhle odstup nemají.

S režisérem Dušanem Kleinem.
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Pro Vladimíra Menšíka byli Dobří
holubi posledním filmem. Jak na něj
vzpomínáte?
Několikrát jsem přijel na natáčení do Želivu kvůli úpravě dialogů. Menšík měl těžké
bronchiální astma. Jednou mě o přestávce
natáčení požádal, abych mu píchl intravenózní injekci, protože nemohl dobře dýchat. Netušil jsem, že jde o zlomyslný žertík. Měl na obou předloktích žíly od častých
injekcí docela ztrombozované, samé tvrdé
uzly, a ačkoli jsem v práci píchal intravenózní injekce zcela běžně, nemohl jsem žílu
nabodnout. On mě chvíli nechal trápit a pak
řekl: „Člověče, už jste to někdy dělal? Vy se
v tom hrabete jak slepej Hanuš v orloji.“ Obrovská legrace. Vtom vešel do dveří Marian
Labuda a Menšík povídá: „Marianko, pojď,
ukážeme všem, ako sa to robí.“ Na jehlu nasadil připravenou gumovou hadičku, druhý
konec nasadil na stříkačku, kterou dal do
ruky Labudovi. Sám pátral jehlou ve svých
žílách, a když cítil, že to půjde, zavelel Labu-

dovi: „Teď jo!“ a Labuda lehce zatlačil na píst.
Pak Menšík řekl: „Teď ne!“ a Labuda přestal.
Tímto způsobem svorně postupně aplikovali celých deset mililitrů syntophylinu. Takhle
mě dehonestoval, aby pobavil přítomnou
hereckou společnost. Labuda se mi pak
omluvil, že to měli domluvené.

Vaše dílo je vůbec hodně propojené
s filmem – přemýšlel jste někdy, čím
to je? Třeba specifickým způsobem
vyprávění?
Vystavět příběh je už od antiky stejné, nebo
by mělo být: expozice, kolize, krize, peripetie, katarze, respektive katastrofa – podle
žánru. V mém případě to byl navíc podle
mínění ostatních všudypřítomný humor
a dialogy.

Může a chce autor po určitém počtu
knih čtenáře překvapit?

viny, čtenář nečte. Je pohodlný, zhýčkaný
jednoduchými seriály, prostinkými dialogy
a lineárním dějem. Nemá to cenu.

Ať nemluvíme jen o psaní: co vás baví,
když zrovna nepíšete?
Léta jsme jezdili se ženou do Itálie, když
se otevřely hranice. Tam jsem si zamiloval
italskou kuchyni. Tento vztah se prohlubuje, teď bohužel dostává na frak. Dal bych
si mušle sv. Jakuba se šafránovým rizotem
a suchým bílým vínem ze strání v údolí řeky
Adige.

Je zvykem zakončit rozhovor s autorem otázkou: na co se vaši čtenáři
mohou těšit?
Na nic. Bylo mi osmdesát, čekám na očkování. Nepíšu, nečtu beletrii, poslouchám
Mozarta, všechno mě bolí a jsem dementní.

Čtenáři nechtějí být překvapeni. Dneska
když napíšete text, kde jsou tři dějové ro-

Emil Stelinger
foto: archiv

Zajímavosti
z básnické ságy
•

Režisér Dušan Klein se
jednou jako porotce účastnil
soutěže komedií v Novém
Městě nad Metují. Když
hájil kritizované filmaře
argumentem, že nemají
dostatek dobrých námětů,
jeden z pořadatelů mu půjčil
knihu Ladislava Pecháčka
Amatéři.

•

Moc nechybělo a ústřední
dvojici Štěpán - Kendy mohli
hrát Lukáš Vaculík a Ondřej
Vetchý, byli to původní
favorité.

•

Jméno Kendyho v žádném
z filmů nezazní, objeví se
ale v záběru jen na chvíli
napsané na průkazce - Leoš
Marek.

•

Objeví se také režisér Dušan
Klein a autor předlohy
Ladislav Pecháček - ve filmu
Jak básníkům chutná život
ztvární v závěrečné scéně
nádražáky, kteří nakládají
kufr do vlaku.

•

První díl básnické ságy
vidělo v kinech 1,6 milionu
diváků.

•

Nakonec vzniklo celkem šest
filmů, poslední v roce 2016.

Miroslava Šafránková a Pavel Kříž ve filmu Jak svět přichází o básníky.

Evelyna Steimarová, Marián Labuda a Vladimír Menšík ve filmu Dobří holubi se vracejí.
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RADEK MOUNAJJED:

S vakcinací
musíme přidat
V říjnu loňského roku spolu s kolegy napříč obory i republikou založil iniciativu
Lékaři pomáhají Česku. Z původního záměru více rozšířit antigenní testování
na COVID – 19 mezi lidi se odborné uskupení zubního lékaře z Hradce Králové během pár měsíců stalo jedním z poradních týmů Úřadu vlády, spolupracujícím na rozjezdu velkokapacitního očkovacího centra v pražské O2 areně
i projektu digitalizace vakcinace. Představujeme osobnost jara – MUDr. Radka Mounajjeda, DDS., Ph.D., FAP v exkluzivním rozhovoru o současné situaci,
české očkovací strategii i výhledu do budoucna.
Spolu s dalšími lékaři jste na podzim
loňského roku založil iniciativu Lékaři
pomáhají Česku. Co je jejím posláním?
V prvopočátku to byla především implementace antigenního testování do běžného
života. Dříve šla naše republika cestou pouze
PCR testů. Stáli jsme si za názorem, že by se
mělo testovat mnohem víc, ideálně v každé
ordinaci, kam lidi běžně míří – ať už by to byl
obvodní lékař, zubař nebo gynekolog. Jen tak
jsme totiž schopni včasných záchytů, díky
čemuž můžeme snížit virovou nálož v populaci. Zároveň jsme chtěli iniciovat vznik apolitické organizace, která se opírá o názory
odborníků. Cílem bylo vytvořit určitou protiváhu k tzv. „koronašarlatánům“ – tak přezdíváme jednotlivým „odborníkům“, kteří měli
potřebu se k pandemii individuálně vyjadřovat a fakticky mohou za současnou dezinformační katastrofu v našem státě, protože
mají obrovský zásah a lidé jim naslouchají.
Zároveň jsme od počátku měli snahu jít státu
vstříc, protože nezvládne vše a občanská aktivita tohoto typu je zapotřebí.

Jaká byla reakce státu na vaši nabídku
a jak spolupracujete dnes?
Teď už nás státní aparát bere velmi vážně.
Zpočátku, když jsme na podzim přicházeli
s různými myšlenkami, byli vůči nám rezervovaní, ministerstvo zdravotnictví nás neposlouchalo. Nyní je situace jiná, s Úřadem
vlády komunikujeme i několikrát týdně, pravidelně se účastníme také jejich online meetingů. V čele s premiérem nadšeně přijali
naši myšlenku masivního antigenního testování a také akceptovali náš návrh významně

zjednodušit proces vykazování pojišťovnám.
Oproti tomu spolupráce s ministrem zdravotnictví je složitější. Myslím, že dodneška
nepřijal nutnost digitalizace vakcinace, a bojím se, že až to začne brát vážně, bude už
pozdě. Zklamáním je pro mě i přístup ministerstva školství, které bych popsal jako velmi
liknavé. Asi jste v médiích zaznamenala pilotní projekt testování dětí ve školách, který
proběhl pod vedením členky naší iniciativy
MUDr. Laury Roden v Sedlčanech. Použili
jsme tam tři typy testů, porovnávali mezi sebou PCR a antigenní varianty, vše jsme zpracovali, vyhodnotili a předali ministerstvu
školství. To doteď nijak nezareagovalo, což
mne mrzí a šokuje zároveň.

Zmínil jste důležitost digitalizace
očkování, v této věci se také angažujete a spolupracujete i na rozjezdu
velkokapacitního očkovacího centra
v O2 areně. Jak se tento projekt aktuálně vyvíjí?
Velkokapacitní centrum, které vzniká za
obrovského nasazení Ústřední vojenské nemocnice Praha v čele s jejím ředitelem profesorem Zavoralem, má ambici naočkovat až
10 tisíc lidí denně. Aby to ale bylo skutečně
možné, musí se právě celý proces digitalizovat. Jeho současná podoba je velmi složitá
a zdlouhavá. Pokud to tak zůstane, máme
obavy, že budeme očkovat ještě roky. Naše
iniciativa zajistila programátory, kteří stejně
jako my bez nároku na honorář pomáhají
s tvorbou aplikace, která celý proces zjednoduší. Brzy bude hotová a všem zapojeným
subjektům ji nabídneme zdarma k používání.

Kdybyste měl zhodnotit současnou
očkovací strategii a její realizaci, jaký
by byl váš komentář?
Podle mého soudu je každá naočkovaná vakcína dobrá vakcína. A každá, která leží na
skladě, je špatná vakcína. Samozřejmě, určitá
prioritizace v očkování je důležitá, ale nesmíme ji hledat moc dlouho, jinak celou vakcinaci trestuhodně zpomalujeme. Oočkovat starší generaci je nutné, ale z mého pohledu je
limit 80 plus zbytečně vysoko. Spousta aktivních seniorů kolem 75 let na vakcínu v první
vlně nedosáhlo, a to mě mrzí. Zároveň se zapomnělo na rizikové pacienty, mladší ročníky, které prodělaly například rakovinu. Prostě si myslím, že by se měl celý proces výrazně
zjednodušit. Jen co během pár týdnů dorazí
pořádná dodávka vakcín, lidově řečeno bych
zvednul závoru a naočkoval každého, kdo by
o to měl zájem. Je naprosto zásadní, aby se
očkovalo rychleji a svižněji.

Jaké podle vás bude v souvislosti s pandemií jaro v České republice? Je prostor alespoň k mírnému optimismu?
Myslím, že optimismus je na místě, ale žádné
výrazné rozvolnění není na pořadu dne. Dá
se očekávat, že v dubnu přijde úleva a situace se zlepší, protože lidé budou více pobývat
venku a zrychlí se očkování. Nesmí nám to
ale zhatit jihoafrická mutace, to by byl průšvih. Jestliže lidé získají pocit, že je celá pandemie za námi a nárazově rozvolníme, vrátíme se na začátek. Proto si myslím, že určitá
opatření musí zůstat i přes letní měsíce.
Michaela Zumrová
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Brýle na neurčito
Dětská oftalmologie, pedooftalmologie nebo zkrátka jen dětské oční lékařství. Obor, který se v posledních letech dostává stále více do popředí a ve kterém víc než kde jinde hraje hlavní roli včasný příchod pacienta – i kdyby mu mělo
být jen pár měsíců. Co za mýty o očních vadách mezi rodiči koluje a s jakými potížemi dnes přicházejí malí pacienti
nejčastěji, nám prozradila MUDr. Pavlína Věříšová z královéhradecké ambulance oční sítě VISUS.

Tak tady to rozhodně jako u doktora nevypadá. Žádné na první pohled hrozivě
vypadající přístroje ani žádné sterilně
bílé zdi. Na stěnách visí dětské obrázky
a barevné židličky okupují všudypřítomní
plyšáci. Vítejte na dětské oční ambulanci
v královéhradeckém VISUSu, kde už skoro
30 let ordinuje doktorka Pavlína Věříšová.
„K dětské oftalmologii mě vlastně přivedl
18

starší syn, který v dětství potřeboval brýle. Na rozdíl od jiných maminek, já jsem
kolegům jako doktorka rozuměla. Chápala
jsem, proč mu je předepisují, co a jak s ním
mám doma trénovat a proč. Uměla jsem si
ale představit, jak matoucí to musí být pro
rodiče-laiky, a tak jsem se na pedooftalmologii začala specializovat. Nejprve to bylo
jedno dopoledne v týdnu, pak celý den, až

se zde postupně otevřela samostatná dětská ambulance s denním provozem,“ vzpomíná na své začátky sympatická lékařka.

ROZHODUJE (V)ČAS
Příjemné prostředí v ordinaci je základ,
dítě by nemělo nabýt dojmu, že se s ním
bude „něco dít“, naopak. A v tom je klíčo-
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vá spolupráce s rodiči. „S dítětem je třeba mluvit, navázat s ním kontakt a získat
si jeho důvěru. Polovina úspěchu je, když
dítě přichází do ordinace a už je rodičem
motivované se mnou komunikovat. Musí
vědět, že se není čeho bát, že si budeme
jen hrát a povídat,“ říká zkušená lékařka
s tím, že vyšetření probíhá skutečně jakoby mimoděk. Když je dítě zabrané do hry,
lékařka sleduje, v jaké jsou jeho oči pozici, zda správně a stejně reagují nebo jestli
nedochází k „zašilhávání“. Po podobném
„domácím pozorování“ vlastně do ordinace poprvé míří i rodiče, kteří většinou
přirozeně odhalí, že s vývojem zraku jejich

„Dítě musí vědět, že se není,
čeho bát. Budeme si jen
hrát a povídat.“

ratolestí není něco v pořádku. „Maminky
bývají velmi všímavé a musím je pochválit,
že opravdu nečekají na výroční prohlídky u dětského lékaře a s dítětem za mnou
vyrazí preventivně hned,“ potvrzuje s tím,
že nezřídka ve své ordinaci vítá i jen pár
měsíců staré kojence. Výjimkou podle ní
nejsou ani situace, kdy tříleté dítě v období vzdoru odmítá na preventivní kontrole zraku a sluchu ve třech letech spolupracovat, a na postupující oční vadu se
tak vlastně přijde až na té další v pěti letech. To už ale může být pozdě. „Čím dříve problém podchytíme, tím lépe – a také
tím dříve dítko brýle třeba zase sundá, samozřejmě v závislosti na dané oční vadě.
Pokud tedy máte v rodině oční problémy,
tupozrakost nebo šilhání, rozhodně nechte
potomka nejpozději do tří let vyšetřit,“ radí
lékařka.

ŽÁDNÁ KLÍČOVÁ DÍRKA,
ROVNOU DVEŘE
Dětská oční ambulance VISUS sídlí na
Poliklinice III na Moravském Předměstí
a velkou výhodou pro její pacienty je i přítomnost oční ortoptiky v budově. Tamní
ordinace zajišťuje také oční screeningy,
které dokážou odhalit počínající refrakční vady, šilhání nebo tupozrakost. Pokud
screening nazná, že takové riziko existuje, posílají děti na podrobné vyšetření
o dvě patra níž - právě k Pavlíně Věříšové.
Ta poté nechá dětské oči tzv. „rozkapat“.
„Přirovnávám to ke koukání klíčovou dírkou – díky rozkapání si do oka otvírám pomyslné dveře. Dokážu tak objektivně a da-

leko přesněji změřit případnou dioptrickou
vadu a odhalím i skryté šilhání, na které
jsou screeningy krátké,“ dodává. Kromě
toho úspěšně spolupracuje i se speciálními očními třídami, které v Hradci fungují - na Základní škole Jiráskovo náměstí
a v Mateřské škole Lentilka v Šimkově ulici. Jen péče komplexní – u lékaře, doma
a ve škole, má totiž smysl.

KRÁTKOZRAKOST,
REFRAKČNÍ VADY
A s jakými potížemi za ní malí pacienti
v současnosti nejčastěji míří? U předškoláků dovedou rodiče k objednání většinou
příznaky typu mhouření očí, šilhání nebo
„ujíždění“ oka, horší orientace v prostoru
či zakopávání. U školních děti je to pak
nejčastěji krátkozrakost, která vzniká
později, často až po 10. roce věku a prvním
signálem jsou stížnosti dítěte, že hůře vidí
na tabuli. Všechny oční vady bývají dědičné. „Na rozdíl od dalekozrakosti, která
s věkem většinou ustupuje, krátkozrakost
se v čase spíše zhoršuje. Především zvýšenou potřebou častého a dlouhého koukání
do blízka - tedy působením tabletů, počítačů a telefonů, eventuelně i televize může
docházet k rychlejšímu rozvoji očních vad
u dětí,“ doplňuje MUDr. Věříšová. A to mě
vede k další otázce – je pravda, že děti postupem let víc a víc „brýlatí“?

BRÝLATĚJŠÍ DĚTI?
Lékařka souhlasí, avšak jedním dechem
dodává, že je to oproti dřívějším dobám
podle jejího názoru především včasnou
a přesnou diagnostikou. „Když zkorigujeme začínající vadu, můžeme zabránit
většímu poškození jednoduchého binokulárního vidění (tj. schopnost vidět současně oběma očima pozorovaný předmět
jednoduše a nevidíme dvojitě, pozn. redakce). Tato křehká rovnováha se samozřejmě
může během vývoje kdykoli porušit, avšak
pokud zasáhneme včas a nasadíme vhodné brýle, vada se vůbec nemusí rozvinout
a časem dítě třeba vyroste z brýlí úplně,“
říká s tím, že když v oboru začínala, situace byla jiná. Brýle se předškolním dětem
předepisovaly spíše až v momentě, kdy
opravdu výrazně šilhaly. Navíc je děti bojkotovaly samy, nechtěly je nosit, protože
jich bylo málo a vyčleňovaly je z kolektivu.
Dnes už ale dávno nejsou stigmatem, což
si ve své ordinaci pravidelně potvrzuje.
„Třeba přijdou na kontrolu dvojčata, jeden
sourozenec odchází s brýlemi, druhý bez
nich, ale pláče ten, který je nedostal,“ kýve
doktorka se smíchem.

Také podle ní hodně záleží na reakci rodiče, pokud na vidinu brýlí u svého potomka reaguje negativně, nebo dokonce
s pláčem, nemůže očekávat pozitivní přijetí ani od dítěte. „Snažím se rodiče přesvědčit, že máme společný zájem, že obě
strany chceme pro dítě to nejlepší, a když
si mě vybrali, musí mi věřit a dodržovat,
co jim radím. Snažím se vysvětlovat, co
se bude dít a jaké nás v léčbě čekají další kroky. Nevěřila byste totiž, kolik mýtů
v souvislosti s brýlemi mezi lidmi ještě
dnes koluje. Například, že se oči musí trénovat a nasazením brýlí zleniví, nebo se
dokonce kazí. Přitom je to dávno překonaný nesmysl,“ vysvětluje doktorka Věříšová
a dodává, že stejně jako ve všech jiných
aspektech, je i z pohledu očního lékařství
každé dítě jedinečná bytost a jeho mozek
reaguje unikátně. A tak je k tomu potřeba
přistupovat.
To, co fungovalo sousedům nebo známým,
na vaše dítě rozhodně platit nemusí. Proto přijďte včas. „Já jim ukážu cestu, jít ale
po ní musí oni,“ uzavírá lékařka a apeluje:
„Pokud se vám cokoli nezdá, neodkládejte
návštěvu očního lékaře. Má to smysl.“
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora

VISUS, ESTELA,
ESVIS
•

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 v současnosti starají
o zrak pacientů na 8
pracovištích ve východních
Čechách – v Náchodě,
Opočně, Kostelci nad Orlicí,
Polici nad Metují, Dobrušce,
Úpici, Červeném Kostelci
a v 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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Jsme v tom
všichni spolu
Je jasné, že i rok 2021 bude plný výzev a jedné, vskutku pořádné, se nebál postavit ani Hradečák Milan Šatník. Talentovaný hudebník složil autorskou píseň „Jsme v tom všichni spolu“ na podporu všech, kteří zápasí s dopady pandemie,
nemohou pracovat, podnikat ani žít svůj sen. Síly spojil s populárními jmény české pěvecké scény, známými sportovci
z našeho regionu a především s Nadačním fondem Aquapura a neziskovým projektem Hradec si pomáhá, s jehož
pomocí získal celý projekt mimo motivačního i charitativní rozměr. A Quartier byl u toho!

Zpěvačky Kamila Nývltová, Natálie Grossová, zpěvák Martin Harich, ale také hokejový
kapitán Mountfieldu HK Radek Smoleňák,
běžkyně Eva Vrabcová Nývltová nebo zápasník MMA David Dvořák. Ti a mnoho dalších
osobností září v hudebním videoklipu k písni
Milana Šatníka Jsme v tom všichni spolu, ve
které zazní i hlasy věhlasného českého chlapeckého sboru Boni Pueri. Natáčení probíhalo v Hradci Králové a zapojila se do něj řada
místních podnikatelů a firem. Výtěžek z celého hudebního projektu půjde prostřednic-

„Výtěžek podpoří Fakultní
nemocnici Hradec Králové.“
Realizační tým projektu: zleva Milan Šatník, šéfka produkce Sabina Kvak ze společnosti
KVAK Events a manželé Monika a Pavel Staňkovi, zakladatelé Nadačního fondu Aquapura

tvím královéhradeckého Nadačního fondu
Aquapura na dobrou věc, konkrétně pomůže
pacientům hematologické kliniky Fakultní
nemocnice Hradec Králové. „Rád podporuji nadšené lidi, kterým není lhostejné, co se
v jejich okolí děje. Proto, když za mnou Milan
s tímto nápadem přišel, neváhal jsem. Domluvili jsme se na spolupráci v rámci neziskového
projektu Hradec si pomáhá, prostřednictvím
kterého již od léta loňského roku v této těžké
době podporujeme místní podnikatele. Abychom ale mohli cokoli získat, musíme nejdříve
dát. Proto mi dává ohromný smysl, že celý výtěžek z této akce poputuje na pomoc pacientům královéhradecké fakultní nemocnici,“ říká
zakladatel projektu Hradec si pomáhá Pavel
Staněk. Tak si ho pusťte a přispějte i vy. Jsme
v tom přece spolu!
(red), foto: Jakub Misík
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Hradec si pomáhá
•

Je neziskový
projekt Pavla
Staňka,
který vznikl
v červnu 2020
v návaznosti na omezení
vlády v souvislosti s pandemií.
Hlavním cílem byla podpora
a propagace živnostníků
a podnikatelů z Hradce Králové.

•

V současnosti sdružuje na
150 lokálních firem, tvůrců
a podnikatelů. Registrace
probíhá zdarma.

•

K 1. narozeninám chystá
nákupní aplikaci, která ještě
prohloubí možnosti vzájemné
pomoci mezi Hradečáky.

Hudebník a zpěvák Milan Šatník složil píseň Jsme v tom všichni spolu společně s kytaristou Honzou
Vackem. V klipu hraje i celá jeho kapela Devinne.

Jsme v tom všichni spolu

Děkujeme hlavním partnerům

Pomáhat nikdy nebylo jednodušší!
Výtěžek poputuje na dětskou hemato-onkologickou
kliniku do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

www.aquapura.cz
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Anglicky hravě
Když ti něco chybí, vytvoř to. Tohle rčení platí v případě mladé učitelky angličtiny Moniky z Hradce Králové na sto procent. Nabídka a hlavně úroveň letních English campů pro děti ji netěšila, a tak si založila vlastní. Po úspěšném pilotním
ročníku se dnes šestadvacetiletá lektorka chystá pořádat další – tentokrát příměstské tábory s angličtinou. A v jejich
vedení má jasno: „Když učení, tak zážitkem!“ říká s úsměvem propagátorka zážitkové pedagogiky a zakladatelka English campů Angličtina hravě Monika Stenzlová.
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Nejste tak trochu „Komenský v sukních?“ Ten přece také upřednostňoval školu hrou.
Takový přídomek je myslím trochu moc, ale
svým způsobem mi to polichotilo. (smích)
Je pravda, že principy zážitkové pedagogiky s Komenským hodně souvisí. Na hru
pohlížel jako na důležitou součást výuky
a právě pomocí her podle něj děti rozvíjely
své zkušenosti s okolním světem. Podobně
je tomu i u metody zážitkové pedagogiky,
ze které ve své praxi čerpám. Děti se při ní
učí především z her a modelových situací,
které jim navozují reálný svět. V průběhu hry prožívají různé emoce, které mají
na jejich učení velký vliv. Učí se tak nejen
novým věcem, ale zároveň poznávají sebe
sama. Ostatně není to jen případ těch nejmenších, tato metoda se dnes využívá pro
rozvoj všech věkových skupin.

A „nezvrhává“ se to někdy v situaci,
kdy si děti jen hrají, jenom se baví
a učení jde stranou?
Určitě ne každý by souhlasil s názorem, že
se člověk může bavit a učit zároveň. Nám
se ale tato metoda na táborech osvědčila.
Učení prožitkem má dvě roviny – jednu
rovinu tvoří hry a aktivity, které mají dítě
zaujmout. Druhou rovinu si potom zažívá
každý účastník sám. Je to každého vnitřní
svět – to, jak se u dané hry cítí a jaké pocity
si z aktivity odnáší. Potom je také důležité správně naladit atmosféru ve skupině,
protože i skupinová dynamika se odráží
v zážitku.

né rozdíly. Osobně vím o několika táborech
s angličtinou, kde jazykový program netvoří pedagogové, ale spíš nadšenci, kteří ale
bohužel ani nejsou v angličtině příliš zběhlí.
Taková je smutná realita. Přitom díky učení na základní škole a dennímu kontaktu
s dětmi vím, že výuka angličtiny není něco,
„co bychom už měli zvládnuté.“ Sice žijeme díky technologiím v době nevídaných
možností, přesto je právě nedostatečná
znalost angličtiny příliš často tím limitujícím faktorem, který brání těchto možností
využít naplno. Na jazykových táborech je
skvělé, že jsou děti vystaveny cizímu jazyku
intenzivně celý den. Upevňují tak naučené
učivo ze školy, procvičují v praxi a hlavně
získávají mnoho příležitostí jazyk aktivně
používat. Cvik dělá mistra, a to je u učení jazyků klíčové. Ctím staré dobré rčení,
že kolik jich znáte, tolikrát jste člověkem.
Dnešní doba ho ještě zjednodušila. Myslím,
že když člověk zvládne opravdu dobře angličtinu, otevírá se mu skoro celý svět. Ať
už jde o studijní, pracovní příležitosti nebo
cestovatelské zážitky.

Vaše tábory učí děti zážitkem. Jak
tedy zhruba probíhají?
Režim na táboře je rozdělený do několika
fází – na ranní, dopolední a delší odpolední blok. V ranním bloku chystáme tzv.
„English shower“, kde opakujeme základy,
pravidla výslovnosti a gramatické chytáky.
Dopolední program je zpravidla provázán s hlavním tématem campu. Odpolední

Monika Stenzlová
•

Vystudovala bakalářský obor
Anglický jazyk a literatura
na Univerzitě Pardubice
a následně magisterský
na Masarykově univerzitě
v Brně.

•

V současnosti učí na
Základní škole PardubiceSpořilov.

•

Příměstské English
campy Angličtina hravě
pořádá v Pardubicích
a Hovorčovicích.

program se zase nese v duchu sportovních
a soutěžních aktivit nebo kratších výletů.
Děti se setkají s jazykem ve všech podobách. Rozvíjí legrační konverzace, vymýšlí
nápovědy a poslouchají zašifrované zprávy pro své kamarády. Pravidla jazyka jsou
ukryta v aktivitách tak, aby motivovaly děti
k aktivnímu používání angličtiny. Naším cílem je vytvořit prostředí kolem nás natolik
„ponořené do angličtiny“, aby dětem nakonec připadalo přirozené mluvit na táboře
jen cizím jazykem. Také si vyzkouší, jaké to
je stát se na nějaký čas překladateli nebo si
nacvičí konverzace s americkými i britskými přízvuky, a přiučí se tak výslovnostním
rozdílům.

K pořádání jazykových táborů na
bázi zážitkové pedagogiky vás motivovala vlastní diplomová práce,
za kterou jste byla nominována i na
Cenu děkana brněnské Masarykovy
univerzity. Proč právě toto téma?
Jsem praktik a baví mě spojovat příjemné
s užitečným. S myšlenkou zorganizovat
dětský jazykový tábor podle sebe jsem si
pohrávala už dlouho. Nikdy jsem ale nenašla dost odvahy pustit se do toho naplno.
Pak mi ale úžasní profesoři na univerzitě
v Brně řekli: „A proč byste do toho nešla?
Pomůžeme vám!“ Na jejich kurzy, přednášky a vedení vzpomínám s velkou vděčností.

Neodrazoval vás fakt, že English campy obecně zažívají už řadu let velký
boom a konkurence je veliká?
Že zažívají boom, je určitě pravda. Podle
mě jsou skvělým prostředím k rozvoji jazykových dovedností – tak ať jich je dost! Co
se významně liší, je kvalita. V té totiž, jako
ve všem, existují i v tomto oboru propast23
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Jak to vypadá po skončení tábora? Co
se děti za týden naučily, to se naučily a těšíte se na viděnou zase někdy
příště?
U většiny jazykových táborů tomu tak často je. My jsme to chtěli jinak a dlouho se
zamýšleli nad tím, jak táborem děti motivovat k dalšímu rozvoji v jazyku. Napsali jsme
proto tzv. „Táborníkova průvodce“. Jsou
to přímo námi vytvořené materiály, které
děti začnou používat už na táboře. Cílem
je navnadit je k tomu, aby si do průvodce
zapisovaly poznatky, vytvářely vlastní kreativní slovník a učily se s ním pracovat. Luštily křížovky, hádanky, šifry… Také bychom
s dětmi do budoucna rádi zůstali v kontaktu v podobě konverzačního klubu, kam by
mohly docházet jednou týdně. Je to ale zatím spíše dlouhodobější plán, který budeme realizovat také v závislosti na aktuální
pandemické situaci.

Tábor je určen pro děti od 9 do 15 let.
Liší se nějak tematicky nebo typově
aktivity v souvislosti s věkem nebo zájmy skupiny dětí, která se vám sejde?
Práce s každou věkovou skupinou má něco
do sebe. Mladší děti ve věku od 9 do 11 let
mají do učení neuvěřitelný elán a z mého

pohledu je snazší je motivovat. Na druhou
stranu potřebují aktivity častěji střídat,
protože rychleji ztrácí pozornost, v potaz
musíme brát i menší jazykovou náročnost.
U starších dětí pak musí člověk pozorně
promýšlet motivaci. Nenechají se jen tak
do něčeho vlákat. Vždycky se jim snaží-

„Cvik dělá mistra, a to je
u učení jazyků klíčové.“

Nejvíce mě motivuje, když vidím, že jsem
své svěřence posunula zase o kousek blíž
ke stanovenému cíli. Pravda, tohle je dlouhodobá motivace a mnohdy trvá, než člověk
nějaké výsledky zpozoruje. Krátkodobou
motivací jsou pro mě chvíle, kdy vnímám, že
jsem dostala děti do plného soustředění. Je
úžasné pozorovat dynamiku skupiny, která
je vždycky unikátní.

Kdybyste se mohla vrátit v čase a znovu vybírat, studovala byste učitelství?
me ukázat, proč danou činnost vykonávají, a vysvětlit jim, k čemu jim jednou může
být. U náročnějších aktivit dělíme děti podle věku, aby se mohly vzájemně hecovat,
„challengovat“. U těch jednodušších, kde
angličtina běží spíše na pozadí, mícháme
mladší se staršími. Najdou se u nás ale i úkoly, které vyžadují pomoc ostatních. Baví mě
pozorovat starší, jak vysvětlují mladším, co
mají dělat, jak na to jít. Rázem se totiž učí
obě strany. Starší prokážou, že úkol pochopili, protože ho umí vysvětlit, a mladší se
díky jejich vysvětlení učí přímo od nich.
inzerce

24

Práce s dětmi je vysilující, to potvrdí
asi každý, kdo se kdy pedagogice věnoval. Co vás motivuje k práci?

Neměnila bych. Vždy mě to táhlo k dětem
a učení jazyků je navíc nesmírně kreativní
práce. Velký vliv na mě v tomto směru mělo
především studium magisterského oboru
v Brně. Získala jsem tam potřebné sebevědomí a více než kdy dřív si uvědomila, jak je
důležité na sobě pracovat a vzdělávat se. Jen
bych si přála, aby se časem stalo učitelství
zaměstnáním, které se bude ve společnosti
opět těšit větší úctě.
Michaela Zumrová
foto: Jakub Misík

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. 9. 2020
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– 31. 8. 20

Chcete být součástí? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz

Člověče, hraj!
Šachy, dáma, Člověče, nezlob se!, Monopoly. „Deskovky“ se v našich obývácích zabydlely už dávno a za poslední rok,
kdy se veškerá zábava odehrává za zdmi našich domovů, nabyly ještě větší obliby. Věděli jste však, že my Češi patříme
ve stolních hrách už dávno mezi celosvětové velikány?
Deskové nebo, chcete-li, stolní hry jsou
staré jako lidstvo samo. Ty nejstarší jej
provázejí víc než pět tisíc let, o jejich
tehdejší existenci a všeobecné popularitě ostatně svědčí dochované výjevy na
zdech i ilustrace a první popisy pravidel
v prastarých knihách a kronikách. A nejinak je tomu i dnes. Přestože za koléb26

ku „deskovek“ jsou považovány starobylé
civilizace v čele s Egyptem, Mezopotámií,
Sumerem, Čínou a starověkým Řeckem
a Římem (kde se deskové hry hrály údajně
už za Homéra), nezadáme si se současnou
deskovkovou špičkou ani my. Ale vezměme to pěkně od začátku, přece nebudeme
psát příběh deskovek od konce.

TA NEJSTARŠÍ ZE VŠECH
Za nejstarší dosud hranou stolní hru je
obecně považována hra „go“ původem
z Číny, kde se jí říká Wej-čchi. Vznikla přibližně ve 2. tisíciletí před naším letopočtem a spolu s poezií, malířstvím a hudbou patřila mezi tehdejší „svatou čtveřici“
– tedy čtyři základní lidské dovednosti.

Taoisté ji dokonce označovali jako cestu k sebepoznání. Do současnosti se zachovala především díky svému rozmachu
v Japonsku a Koreji - tam si ji zamilovaly
vyšší třídy spolu s aristokracií. A jak se go
vlastně hraje? Partie probíhá mezi dvěma
hráči s bílými a černými kameny na čtvercové desce nejčastěji o rozměru 19 x 19
průsečíků. Soupeři střídavě pokládají své
kameny na volné průsečíky a promyšlenými tahy se snaží vzájemně zajmout ty

protihráčovy. V závěru partie se spočítá
skóre a ten s vyšším vyhrává. Prosté, leč
zábavné! Už dva tisíce let.
To Evropa si na boom společenských
her musela pár set let počkat, za jejích
rozmachem na starém kontinentu totiž
stály především křížové výpravy do Svaté země. Zpočátku se „importované“ hry
hrály hlavně za zdmi šlechtických panství,
později se, církevním zákazům navzdo-

ry, rozšířily i do měst a na venkov. Z této
doby také pochází pomyslná Bible milovníků deskovek neboli Libro de los Juegos,
v překladu Kniha her, která byla sepsána
v roce 1283 na rozkaz kastilského krále Alfonse X. zvaného Moudrého. Publikaci se
někdy přezdívá také jako Alfonský rukopis, přestože k ní panovník údajně napsal
pouze předmluvu. Tento osvícený vládce
stál za rozkvětem španělského kulturního
dění obecně a sám byl právě deskových
27
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Čaturanga, předchůdkyně šachových her

her velkým vyznavačem – především šachů, kostek a dámy.
V českých zemích byl herním mecenášem
proslulý pedagog Jan Ámos Komenský.
Osobně si oblíbil šachy, ale zastával se
i vrhcábů, které stojí částečně i na náhodě.
Ostatně jejich obrázek najdete i v jeho díle
Svět v obrazech. Současným tuzemským
„deskovkovým“ odborníkem na slovo vzatým je spisovatel Miloš Zapletal, který
shodou okolností vyrůstal v Pardubicích
a je považován za pokračovatele Jaroslava
Foglara. Právě Zapletal je podepsán pod
mnohosvazkovou českou odbornou herní

publikací – Velkou encyklopedií her. Byl
to také on, který deskové hry rozřadil do
kategorií, které se používají dodnes, a to
na strategické (šachy), poziční (go), závodivé (Člověče, nezlob se!) a pátrací (různé detektivní hry). V současnosti bychom
přidali ještě jednu stále populárnější: party hry. Které jsou ty nejoblíbenější a jaký
příběh za nimi stojí?

A CO ŠACHY?
Když se však řekne desková hra, většině
se jako první pravděpodobně vybaví právě šachy. Kultovní partie pro dva, která je

považována za duševní sport, vznikla ve
své moderní podobě v 15. století na jihu
Evropy – především v Itálii a Španělsku.
Původně se ale hrála v Persii (slovo šáh
znamená panovník), ale říkalo se jí šatran-

„Titul prvního mistra světa
v šachu připadl českému rodákovi.“

dž, a aby byl celý šachový rodokmen ještě
zamotanější, tak ta se vyvinula z prastaré indické hry jménem čaturanga. Mnozí proto za kolébku šachů označují právě
Indii. Ať tak či tak, mezinárodně populární
se staly šachy v 19. století, když se v roce
1851 v Londýně uskutečnil první moderní šachový turnaj na světě. Nečekaně ho
tehdy vyhrál nepříliš známý šachista, Němec Adolf Anderseen. O pár desítek let
později, v roce 1886 se uskutečnilo i první oficiální šachové mistrovství světa, ve
kterém proti sobě zasedli tehdejší vůdčí
šachová osobnost Johannes Zukertort
a Wilhelm Steinitz z Prahy. Titul prvního
mistra světa v šachu připadl českému rodákovi.

ČLOVĚČE, TAK SE NEZLOB!

Ludo - hra, která inspirovala Člověče, nezlob se!
28

Hra, kterou hrají už nejmenší děti a která
jim přivádí první záchvaty pravého vzteku, nese vskutku poetický název – Člověče, nezlob se! Nenáročná hra, kde je hlavním cílem dostat své figurky co nejrychleji
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do domečku, má podle historiků kořeny
v indické hře Pačísí ze 7. století. Do Evropy ji ze svých dobyvatelských cest přivezli
Španělé, masivní popularitu jí ale zařídili
až Angličané v 19. století. Odtud se dostala
i do Čech, kde se od roku 1882 prodávala
v knihkupectvích pod názvem „Rozmarná
hra pro veselé kruhy dam a pánů“. V roce
1938 k ní byl vydán i příhodný popěvek:
„Člověče, nezlob se! Sladko je žít! Když je
vtip meč Tvůj a veselost štít! Člověče, nezlob se, nervů buď pán! Muž umí smát se
i v přívalu ran.“

adi, která spatřila světlo světa v roce 2015.
Už za pouhé dva roky se jí prodalo přes
milion kusů a byla přeložena do 31 jazyků. Mimo to se pyšní také cenou Spiel des
Jahres, která se uděluje od roku 1979 v Německu a ve světě deskových her je ekvivalentem filmového Oscara. Její princip je

„Každoročně v Česku vychází
kolem pěti set deskových her.“

HIT JMÉNEM MONOPOLY
Ikonické Monopoly patří mezi komerčně
nejúspěšnější stolní hry vůbec. Deskovku, která vás naučí obchodovat a přináší
pocity naprosté extáze z vítězství i absolutního zoufalství v případě krachu, si
nechal v roce 1943 patentovat Američan
Charles Darrow. Dvakrát originální nápad
to ale nebyl, hra totiž vycházela ze staršího počinu LandLord’s Game vymyšleného
v roce 1904 spisovatelkou a feministkou
Elizabeth J. Phillips. Zatímco Charles však
vydělal na Monopolech miliony dolarů,
Elizabeth obdržela za svůj původní nápad
ubohých pět stovek.
V Československu vyšla hra poprvé v meziválečném období pod názvem Business.
Hráči v ní nakupovali pozemky v Praze, od
těch nejlevnějších na okraji města až po ty
nejdražší na Václavském náměstí. Do svého nemovitostního portfolia jste kromě
rezidenčních příbytků mohli ale zařadit
i elektrárnu nebo železnici. Dnes existují
Monopoly v řadě variant a rozšíření, vybrat si můžete dle tematiky i věkové náročnosti. Česko má navíc i svou národní
edici, díky které můžete ve volném čase
vesele skupovat Český Krumlov nebo Kutnou Horu a zároveň se s dětmi nenápadně učit geografii. Právě z Monopolů byla
později odvozena i další ikonická stálice
stolních zábav – proslulé Dostihy a sázky.
Ty vznikly v Československu v roce 1983
a do roku 2010 se jí prodalo přes tři miliony exemplářů.

překvapivě jednoduchý – hráči se rozdělí
na dva týmy a rozdají před sebe 25 kartiček s běžnými slovy. Část z nich zosobňuje
agenty červeného týmu, další část modrý
tým a zbytek civilisty. Jeden hráč z každého týmu se stane superagentem, který zná
totožnost všech agentů. Superagent má ve
svém tahu možnost vyslovit jediné slovo
jako nápovědu k identitám svých agentů.
Spoluhráči pak hádají, kteří to jsou.
Ať jste na klasiku, nebo rádi objevujete novinky, ze široké nabídky deskovek si určitě
vyberete. A přestože dlouhé zimní večery
už jsou za námi, něco nám říká, že se budou hodit i na nejeden dlouhý lockdownový večer i na jaře. Tak s chutí do toho!
Michaela Zumrová

DESKOVKY DNES
I v současnosti patří Češi k deskovkové
špičce a je o nás v této souvislosti slyšet
po celém světě. Každoročně na českém
trhu vychází kolem úctyhodných pěti set
deskových her a pyšníme se i řadou celosvětově úspěšných herních vývojářů. Příkladem za všechny budiž česká hra Krycí
jména autora Vladimíra Chvátila alias Vla-

Krycí jména - jedna z nejúspěšnějších tuzemských her součastnosti, překlad do angličtiny
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Zlatá měří čas
Jak to dopadne, když spojí síly dvě firmy s výrazným citem pro design, vášní pro věci s trvalou hodnotou a smyslem pro
individualitu? Jak jinak než mimořádně. Důkazem budiž speciální edice luxusních hodinek PRIM s unikátním designem
holdingu BICZ, která symbolizuje dokonalou symbiózu času a financí.

Tik, tak. Tik, tak. S perfektní pravidelností,
vždy na sekundu přesně a v jedinečném
designu, který zaujme na první pohled.
Tyhle hodinky jsou tolik tradiční a tak specifické zároveň - ostatně stejně jako jejich
tvůrci. Zajímalo nás, jak na spolupráci
vzpomínají významný hráč na poli výnoso30

vých nemovitostí holding BICZ a výrobce
tradičních českých hodinek značky PRIM
společnost Elton hodinářská a.s.
„Myšlenka se zrodila rychle. Když obě strany vědí, co chtějí, není co řešit,“ říká obchodní ředitel Elton hodinářská a.s. Aleš

Vernar s tím, že celý proces zrodu této
výjimečné edice trval zhruba měsíc. Od
návrhu přes kompletní konstrukci až po
tu nejjemnější hodinářskou práci. Tradiční „primky“ se totiž skládají ze zhruba 150
částí, které v domovském Novém Městě
nad Metují vyrábějí s přesností na tisícinu
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milimetru. A to už víc než 70 let. „Vážíme
si práce, vztahů a věcí, které mají trvalou
hodnotu. Náš holding vytváří dlouhodobě
udržitelné portfolio výnosových nemovitostí, tedy stabilní zisk, který se v čase násobí. Čas a finance tak dokonale vystihují
i přesnost spojení se značkou PRIM,“ říká
k tomu ředitelka divize Design Daniela
Filo. A nelze než souhlasit. Ostatně, jak
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doplňuje ředitel divize Robin Šimek: „Obojí kupujeme z důvodu zhodnocení, užitku
či generačního předání. V našem případě
se staly i exkluzivním dárkem pro naše VIP
finanční partnery.“
Výchozím modelem pro tuto edici se staly
legendární PRIM Svatováclavské z 90. let
minulého století. Jejich klasický vzhled

však v tomto případě přirozeně doznal
mnoha změn. Původní latinský text velebící svatého Václava, patrona české země,
nahradilo zlaté logo BICZ a vybrané indexy
na číselníku změnily barvu na mintově zelenou. Dalším zajímavým detailem je vteřinová ručička, kterou rovněž zdobí výrazné
logo holdingu.
Výsledkem tak jsou luxusní pánské hodinky, které unosíte stejně dobře ve společnosti jako při volnočasových aktivitách.
Radost dělají svým majitelům od loňských
Vánoc. Líbivý design ale není vše, v jejich
DNA se odrážejí hodnoty holdingu, jako je
smysl pro detail, úcta k tradici a důslednost odvedené práce. „Vážíme si práce
našich předků, proto nemovitosti rekonstruujeme. Pokud lze něco zachovat, tak to
uděláme a pokusíme se to přizpůsobit současným trendům v bydlení, které nájemci
vyžadují. Navíc je pro nás každá nemovitost
v našem portfoliu originál, ke každé přistupujeme individuálně. To vše jsme se snažili
otisknout i do našich hodinek, na které jsme
právem pyšní,“ doplňuje ředitel divize Real
Estate Milan Filo s tím, že spolupráce se
společností Elton nekončí a i dámy se mají
na co těšit. V letošním roce totiž spatří
světlo světa i ryze dámská kolekce.
Zkrátka a dobře. Nemovitosti v majetku
BICZ mají minulost, díky holdingu prožívají hezčí přítomnost a zaručeně je čeká
svěží budoucnost. A ta už se s každou vteřinou blíží, copak to neslyšíte? Tik, tak.
Tik, tak.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora

Krátce o BICZ
•

Holding BICZ podniká
na poli výnosových
nemovitostí, svým
finančním partnerům jejich
prostřednictvím zajišťuje
stabilní zisk.

•

Nakupují, prodávají a vlastní
pestré portfolio nemovitostí
napříč celou republikou.

•

Realitní projekty dokáží
vybrat a zmodernizovat tak,
aby produkovaly maximální
možný zisk.
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Team leader?
Rádce i opora
„Náročné situace mě dovedou přimět k maximálnímu výkonu a touze vyhrát i na první pohled ztracený případ,“ říká
nový Team leader advokátní kanceláře ARROWS a zkušený advokát se specializací na závazkové právo Mgr. Lukáš
Kubec. V čem spočívá jeho nová role a proč by si do kanceláře někdy nejradši pověsil boxovací pytel?

V ARROWS nejste žádným nováčkem, vaše spolupráce trvá už
čtyři roky. Jaký příběh stojí za jejím
navázáním?
Když jsem v roce 2017 nastupoval ještě do
Legalcomu ( jedna ze tří kanceláří, ze kterých se zrodila ARROWS, pozn. red.), byla
to souhra více motivů. S manželkou jsme
32

plánovali rodinu, a protože pocházíme oba
z Rychnovska, chtěli jsme být blíž domovu a přestěhovali se z Brna do Hradce. Po
profesní stránce mne pak lákalo sportovní právo, tudíž byl Legalcom jasná volba.
Posléze, již v ARROWS, jsem se k tomuto
odvětví dostal ještě blíž a jen si potvrdil,
že to bylo správné rozhodnutí.

Nově jste se v rámci kanceláře stal
i Team leaderem. V čem tato pozice
spočívá?
Dlouhodobě se v ARROWS snažíme o větší propojení vedení advokátní kanceláře
s jednotlivými právníky. Jako Team leader
představuji oboustranný komunikační kanál, dokážu každému individuálně přibližo-
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vat vnitřní procesy kanceláře a na druhou
stranu získávám cennou zpětnou vazbu
a podněty k tomu, aby se u nás každému
pracovalo lépe. Kromě toho se s dalšími
Team leadery podílíme na nastavení systému interního vzdělávání a rozvoje právníků.
Z mého pohledu je však nejpodstatnější, že
se kancelář zajímá o každého jedince individuálně a naslouchá jeho názorům a podnětům, jak vzájemnou spolupráci společnými silami posouvat dál. Zejména pro
kolegy-juniory nebo nově příchozí pak
Team leader představuje určitou oporu
a rádce, který jim dokáže pomoci a v případě potřeby je správně nasměrovat. Nejde
však primárně o právní znalosti, ale spíše
„soft skills“ (měkké dovednosti, kompetence
v oblasti sociální a emoční inteligence, pozn.
red.), které s advokacií neoddělitelně souvisí.

„Advokacii nevnímám
pouze jako práci. Osudy klientů
mi nejsou lhostejné.“

Odhlédneme-li od tohoto nového,
ryze manažerského rozměru vaší
práce, věnujete se ve své advokátní
praxi mimo jiné závazkovému právu,
řešení sporů nebo insolvencím. Kdo
je váš typický klient?
Ideálně takový, který se teprve chystá
uzavřít smlouvu, abych mohl práva a povinnosti nastavit pro něj optimálním způsobem a eliminovat nevýhodná ustanovení
či skrytá nebezpečí. Právě v době sjednávání konkrétní smlouvy je role advokáta
největší. Bohužel nežijeme v ideálním světě, a tak za mnou klient nejčastěji přichází
až v okamžiku, kdy je problém na světě…
V ten moment nastupuje do popředí moje
specializace v řešení soukromých a obchodních sporů, prosazování práv klienta
či naopak obrana před neoprávněnými nároky. Starám se tedy jak o soukromé osoby, tak obchodní společnosti vymáhající
dlužné částky nebo podnikatele požadující sepis smlouvy. A protože se v poslední době specializuji zejména na smlouvy
o dílo, může se na mě obrátit kterýkoli objednatel či zhotovitel.
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tížnější chvíle, dokážu se nad to povznést.
Samozřejmě to ale neplatí vždy na 100
procent a v takových chvílích mi pomáhá
odreagování s rodinou nebo přáteli, běh
a někdy by se, přiznávám, hodil i boxovací
pytel. (smích) Nicméně právě skutečnost,
že nevnímám advokacii pouze jako práci
a osudy klientů mi nejsou lhostejné, dovedou mě náročné situace přimět k maximálnímu výkonu a touze vyhrát i na první
pohled ztracený případ.

Když už jsme u toho, na jaký případ
ze své praxe nikdy nezapomenete?
Jeden takový stále řeším. Jde o případ člověka, který shodou okolností zapomněl
zajít na katastrální úřad „přepsat“ zaplacený dům. Po pár letech shodou okolností
zjistil, že se ona nemovitost prodává v insolvenci, protože osoba stále evidovaná
jako vlastník, zbankrotovala. Dodnes tak
bojujeme o jeho střechu nad hlavou i o to,
aby dalších dvacet let nesplácel hypotéku
na dům někoho cizího. Jinak silnými momenty je advokacie protkaná sama o sobě,
pro mě osobně to bylo třeba již samotné
složení advokátní zkoušky. Znamenalo to
pro mě završení velkého úsilí a zároveň
odrazový můstek pro další kariéru. Pak
jsou to také všechny ty chvíle, kdy pomohu spravedlnosti, ochráním klienta před
podvodníkem, nebo když klient ocení mou
práci.

Zmínil jste, že s ostatními Team leadery nastavujete procesy interního
vzdělávání a rozvoje právníků. Jaký
typ vzdělávání a rozvoje máte na
mysli?
Jedná se o komplexní rozvoj právníka po
stránce jazykové vybavenosti, odborných
právnických znalostí i soft skills. A protože každý právník sám obvykle dbá zejmé na první dvě oblasti, tak Team leadeři
pomáhají právě s tou třetí, někdy k velké
škodě opomíjenou. Přestože konečná podoba celého interního systému je zatím
stále v jednání, mělo by se jednat o ucelený roční plán s určitými minimálními požadavky vůči všem právníkům v ARROWS,
ačkoli horní hranice samozřejmě omezena není a nebude. Team leader by pak po
konzultaci s každým členem svého týmu
měl napomoci směřovat plán také na dovednosti, které daný právník potřebuje
individuálně rozvíjet.

Řešíte taktéž nájemní vztahy, smluvní
a spornou agendu, mediace. Musí jít
často o psychicky velmi vyčerpávající
situace. Jak se s nimi vyrovnáváte?

Co je z vašeho pohledu pro nově příchozí, začínající kolegy-advokáty
nejklíčovější? Je to zázemí silné společnosti nebo individuální vedení?

Díky tomu, že jsem si už v životě zažil ob-

Pro každého nově příchozího je důležité

poznat nastavení, hodnoty a vnitřní život
kanceláře a cítit se jako pevná součást kolektivu. Já sám jsem na počátku své profesní kariéry nejvíc oceňoval zpětnou vazbu
od zkušenějších kolegů a praktické rady,
jak v konkrétním případě postupovat. Je
totiž pravdou, že z právnické fakulty si
každý přináší velké množství teoretických
znalostí, ale jejich využití v praxi se musí
teprve naučit. Snažím se proto juniornějším kolegům poskytovat návody a rady
k řešení konkrétní kauzy, zároveň je však
nechávám samostatně se rozhodnout,
protože v právu obzvlášť platí, že často
neexistuje jediná a jednoznačná odpověď. Dále se jim snažím dávat určitý nadhled a někdy také uklidňuji emoce, když
zrovna nejsou pro řešení případu přínosné a je třeba na to jít s chladnou hlavou.
Když to zhodnotím celkově, tak přestože
je ARROWS již relativně velkou kanceláří,
je podle mého názoru velmi dobře nastavena tak, aby každý dostal podporu, když
ji potřebuje a aby měl prostor rozvíjet svůj
potenciál.

Jakmile na konci dne konečně zaklapnete počítač a máte čas pro
sebe, jak ho trávíte?
Protože mám dvě malé dcery, je u nás
o volný čas postaráno. (smích) Nicméně
naskytne-li se přece jen volná chvilka,
jdu si zaběhat. Doufám, že po pár absolvovaných půlmaratonech jednou uběhnu
i vysněný maraton. Rád se taky podívám
na hokejový zápas nebo zajímavý thriller,
případně zajdu s manželkou na dobrou
večeři.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora

O ARROWS
ARROWS advisory group
je poradenskou skupinou
zaměřenou na oblast práva
a daní včetně dotační
a pojišťovací asistence. To
vše pod jednou střechou. Se
svými kancelářemi v Hradci,
Praze a Olomouci a dalšími
devíti kontaktními místy napříč
regiony patří mezi jednu
z největších poradenských
skupin v republice, přičemž má
přesahy i do zahraničí.
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ho prostředí. Určitě jsme se začali zaměřovat
na daleko starší uchazeče.

Existuje u vás i možnost přibrání úplného nováčka a jeho vyškolení?
Výchova úplných nováčků u nás samozřejmě
funguje, ale má určitá pravidla. Mladí lidé mají
spoustu kvalit, které mohou přinést do každého prostředí. Podle mě je ale extrémně důležité, aby takové prostředí pouze doplňovali
a nebyli jeho hlavní složkou.

Pro klienty
v první linii
Kdo nebo co je eDO? Zatím ještě poměrně mladá značka na finančním trhu,
za kterou ale stojí zkušení lidé, kteří to s financemi umí. O tom, jak se pracuje
v oboru, kde se za posledních deset let změnilo snad úplně všechno a proč
při rozšiřování týmu v eDO sází trendům navzdory především na starší kolegy, jsme se zeptali ředitele jejich obchodní sítě Jakuba Havelky.

Ředitel obchodní sítě. Co se pod tímto
popiskem na vizitce reálně skrývá?
V rámci své práce se soustředím především
na vedení a rozvoj týmu. Má role tkví také
ve strategickém směřování celé skupiny. Dále
je to klientská práce. Zastávám názor, že je
velmi důležité, abych byl denně v „terénu“
nebo v „první linii“ s klienty a věděl tak, jak
dnes klient vypadá, jaké má požadavky a potřeby a jak mu můžeme být v rámci poradenské činnosti prospěšní.

Na základě čeho si do týmu vybíráte
nové kolegy? Existuje něco jako „ideální
kandidát“?
eDO je společností, která poradcům na trhu
nabízí možnost vytvářet a budovat vlastní
svobodné podnikání s velkou mírou profesionální podpory. Hodně poradců řeší provize
a různé koeficienty, ale žalostně málo se mluví o prostředí. Přitom je to něco, co každého
poradce významně ovlivňuje. Stojím si zatím,
že prostředí je u nás dnes velice zdravé, čisté
a fér. Každý, kdo do něj přichází, z něj čerpá
spoustu výhod, ale také ho s námi společně vytváří. Pokud se tedy budeme rozcházet
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v hodnotách a v náhledu na dnešní poradenský trh a také na to, jak pracovat s klienty,
nebude to fungovat. A jestli existuje profilově
ideální kandidát? Zkusím ho popsat. V první
řadě mu nechybí flexibilita, pokora a dovednost přijímat zpětnou vazbu. Bez toho se nikdo nemůžeme posouvat profesně ani lidsky.
No a v neposlední řadě odvaha a komunikační
dovednosti. Bez těchto kvalit nemůže přežít
žádný obchodník.

Je v současné době těžké získat profesně kvalitního kolegu?
Kvalitních a pracovitých lidí je dnes na našem
trhu spousta. Někteří jsou v bankách, v pojišťovnách, jiní pracují v konkurenčních společnostech a někteří jsou teprve na začátku své
profesní kariéry. V oblasti náboru určitě preferuji kvalitu nad kvantitou. V současné době
k nám nenastupují desítky nových spolupracovníků každý měsíc, ale dokážeme náš tým
každý kvartál doplňovat o jednotky kvalitních
a zkušených nových kolegů, kteří s námi většinou podnikají dlouhodobě. Rapidně se nám
tedy snížila fluktuace, což je mimo jiné jeden
z důvodů vysoké úrovně profesionality naše-

Financím se věnujete deset let. Když se
ohlédnete zpět, co se za tu dobu nejvíc
změnilo? Jste to vy, váš přístup, nebo
naopak klienti a jejich požadavky?
Změnilo se úplně všechno, na co se ptáte. Moje
práce dnes vypadá jinak než na začátku kariéry. V současnosti například sjednáváme jiné
produkty, což je pochopitelné, protože tím,
jak stárneme, tak stárnou i naši klienti a mají
jiné potřeby. Hodně lidí okolo mě řeší bydlení
a jeho financování. A v budoucnu nás určitě
dost dalších změn čeká. Počet poradců na trhu
se o hodně snížil a vstup do našeho odvětví je
složitější. Musíme dnes skládat zkoušky v oblasti pojištění, úvěrů, investic a penzijního spoření. Bez toho už to nejde a nutno říci, že tato
„facka“ nám obrovsky prospěla. Z trhu pomalu
mizí obrovská masa extrémně mladých lidí,
kteří si chtějí profesi pouze vyzkoušet, a také
skupina těch, kteří se financím věnují jen na
částečný úvazek. To se pochopitelně pozitivně promítá v úrovni poskytované služby a také
v očekávání a v náročnosti klientů. A určitě
jsem se změnil i já. Je mi 30 let a mám za tu
dobu spoustu zkušeností. Jsem daleko lepší
poradce i vedoucí. Pracuji s úplně jinými hodnotami. Snažím se udržovat si rovnováhu mezi
pracovním a osobním životem.

eDO se pyšní významnou technologickou vyspělostí, nezávislostí, která
podporuje a usnadňuje práci svým odborníkům. V čem konkrétně spočívá,
jak to funguje?
eDO určitě nestojí na místě. Vnímá změny na
finančním trhu a chytře je využívá pro svoje
obchodní strategie. Projevuje se to například
u legislativy, která je nezbytná, ale mnohdy je
prostě různých záznamů z jednání a dotazníků až přespříliš. S tím umíme pomoci. Dále
je velkým tématem pro většinu finančníků na
začátku nebo i pro některé pokročilejší kolegy
otázka: „Co když nebudu mít dostatek práce?“.
My s tímto problémem tolik nebojujeme. Díky
obchodním nástrojům často pracujeme se zákazníky, kteří něco poptávají. To se pozitivně
projevuje v rychlosti a efektivitě zapracování
nových spolupracovníků.
(red), foto: archiv

Ukaž se,

jaro!

Procitněte!
Vždyť je jaro!
Náruč tulipánů, kvetoucí třešně, protahovačka po ránu, svěží deště. Taky milujete jaro? Pak se pořádně nadechněte
a nastartujte, ať vám neutečou okamžiky, kdy ze stromů sněží kvítí a slunce svítí. Jak to ale udělat, když nemáte energii
a duchna vám říká pane? Tady pomůžou jen zaručené tipy, jak se probrat ze zimního spánku!

jaro 2021

DOBA TÁNÍ, ČAS VÍTÁNÍ
Sněženky zaplavily louky, hřejivé paprsky
objímají lány a po ránu slyšíte zpívat kosa…
Příroda se probouzí. Ledy roztály a nastává čas dřívějšího svítání. Ale taky doba vítání. Konečně je tady jaro! A to letošní je
snad očekávané víc než dřív. Jarní rovnodennost přichází 20. března a co se během
ní děje? Noc se zkracuje, světlo kraluje,
takže je načase probrat se ze spánku med-
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vysavač nechte rovnou zapnutý a vrhněte
se na sedačky i všechny prostory, kam se
během zimy zatoulaly psí pamlsky nebo
manželčiny „nezbytnosti“. Na prach bude
lepší vzít hadr z nanovláken, uvidíte, jaký
je to oproti utěrkám rozdíl. Vyleštěte také
okna a na závěr nezapomeňte na vůni do
interiéru. Mezi námi, lepší než stromečky jsou designovky, které seženete třeba
v obchodě se svíčkami.

vědů. Ale žádné rychlé starty. Příroda taky
potřebuje čas.

KAFE A KOČKA!

JARNÍ ÚNAVA JAKO POJEM

K probuzení patří bezpochyby hrnek kávy.
A jestli máme tip na výběrovou a lahodnou? Máme, přímo ze srdce Hradce, z mladé pražírny Chroast. Tady se nastartujete po cestě do práce nebo koupíte zrnka
domů a vynikající kávu si vychutnáte i během pomalého sobotního rána. Ať tak či
onak, podpoříte skvělý lokální podnik.

Možná si teď budete ťukat na čelo, ale než
to uděláte, pojďte se zamyslet. Jak často
dáváte prostor přechodovým rituálům?

A nemyslíme svatby a narození. Vnímáte i menší změny? Třeba takové střídání
ročních období. V době počítačů asi jen
letmo, ale když začnete, přijdete mnoha
věcem na kloub.
Stačí si představit vládkyni zimy Moranu
- drží v hrsti úzkosti a temnotu. A někdy
je tu s námi ještě v březnu, když se do popředí dere i jaro a vy už chcete zažít příval
energie, jenže ejhle… Jste unavení. Proč?
Souvisí to s přirozeným koloběhem a znovuzrozením. Unavený člověk se ještě nerozloučil se zimou a stále v něm přetrvává
její energie.

Ptáte se, proč je tady proboha ta kočka?
Protože patří k pomalému a línému probuzení. Na začátku jara se nevzdávejte teplého pelíšku, ale začněte se pozvolna protahovat už v posteli. Kočka tohle moc dobře
ví a na nějaké hrrr akce ji neužije. Když se
totiž rozkoukává, udělá kočičí hřbet a pomalu začne den. Kafe a kočka dělají den!

ÚKLID V LOŽNICI I POZDRAV
SLUNCI
Zavřete oči a představte si… Ráno ve voňavých peřinách, v okně vlají mušelínové
závěsy protkané oblíbenou aviváží a vy jste
odpočatí. Tak oči rychle otevřete a pojďte
se podívat, jak ložnici vytunit, abyste usnuli dřív, než řeknete jaro, a těšili se na ráno.
Atributem kvalitního spánku je vedle skvělé
matrace a roštu i voňavé a správné povlečení, proto vsaďte na len. Ve skandinávských
zemích je naprostou samozřejmostí a hned
uvidíte proč. Jednak krásně voní, ale hlavně
pohlcuje pachy, jistí správnou termoregulaci těla a dobře propouští vzduch. Len vás
večer ukolébá a ráno pohladí. Mimochodem
jde o tradiční materiál, který se používal už
před naším letopočtem a v ložnici vám udrží
čerstvý vzduch i přinese svěží pocit.
Na co ještě nezapomenout? Na hebký koberec hned u postele, co bude hřát chodidla během protahování. A jelikož jsme zmínili i kočičí hřbety, plynule se přesuňme
k józe. Jen klid, nemusíte dělat hned garudasanu (pozici orla) nebo stát tři minuty
na jedné noze. Stačí i pomalý, ale správně
provedený pozdrav slunci, co postupně
zahřeje a rozproudí tělo.

POŠLETE ZIMU K VODĚ!
Jaro je nádech, jaro je počátek, jaro je… plné
rituálů, které mají očistnou sílu, a než se
do nich pustíte, dejte zimě vale! S ní odejde
vše staré a příroda i vy se můžete připravit
na svěží start. Jak ale vymést zimu z prahu? Ideálně ji vyneste třeba v podobě staré
větve, co sloužila jako výzdoba, a vhoďte ji
do potoka. Voda pak symbolicky spláchne
chlad a s ním odplaví i negativní pocity,
které v nás přetrvávají. Jakmile necháte
zimu plavat, vyčistěte ještě prostor doma.
Stačí zapálit svazek šalvěje či levandule
a projít s ním domem, kterým se ponese
nejen vůně, ale i nová energie.

„AUTÍČKO MUSÍ BÝT ČISTÉ.“
Kdo by neznal památnou hlášku Petra Nárožného z filmu Jen ho nechte, ať se bojí.
Dámy se jistě vrhnou na své domovy, ale
co vaše království na kolech, pánové? Nechtělo by taky hodit do gala? Tak s chutí do
toho a vezměte to pěkně od podlahy! Pokud ještě nemáte přezuto, dál to neodkládejte. Vyklepejte koberečky, vysajte drobky
a zbytky posypové soli s kamínky. Předoucí
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na řeřichu – první vlaštovku jara, která vám
zajistí přísun vitamínů C, K, E a spoustu
minerálů. Od řeřichy se plynule přesunete
k většímu setí bylin. Mezi nenáročné patří zároveň i ty nejchutnější jako bazalka,
kopr, koriandr, petrželka, majoránka nebo
meduňka a šalvěj. A kdy je nejvhodnější
doba? Už nastala, začíná se totiž začátkem
března, kdy vystrčíte truhlíky na sluníčko
a dopřejete jim dostatek vlhkosti.
Když chcete jít přírodě víc naproti, vyběhněte do lesů a započněte sbírku přírodního herbáře. Už v březnu se totiž na
svět derou jarní bylinky a jiné poklady –
česnek medvědí, kopřiva dvoudomá, hluchavka, sedmikráska, březová míza, dubová kůra, smrkové výhonky a nezapomeňte
na petrklíč, který odemyká jaro. Tyhle
první krásky mají obrovskou sílu, protože
jsou čerstvé, ale taky musí prorazit promrzlou hlínu.

KOMU SE ZELENÍ, TOMU SE
NELENÍ
Už jste zkoušeli tradiční jarní půst nebo
zelený jídelníček? Naši předci si užili masopust a pak drželi opravdový půst. Ono si
o něj tělo přímo říká. Po zimě je totiž unavené a zanešené vydatnějším jídlem, které
potřebuje, aby lépe překonalo mráz. Ale
teď už se bez tučnějších pokrmů obejde.

Pánové, je-li je na vás jóga příliš, co zkusit workout hřiště? Kolem jich určitě bude
dost pro všechny nadšence. Nebo si dejte
trénink, který zaměstná celé tělo. Přišel
s ním izraelský sportovec Ido Portal, jehož
metoda je doslova cvičením fyzické zdatnosti, a po měsíci makačky se vám řádně
vyrýsují svaly!

PLNÉ VÁZY, JARO PŘICHÁZÍ
Co si představíte, když se řekne jaro? My
první hyacinty za oknem, růžové tulipány
ve váze a žluté narcisky na balkoně. Takže,
dámy, obklopte se květy. Inspiraci najdete
v květinářství La Vital, kde kytice skutečně žijí, a nakonec si odnesete nejen náruč jara, která zosobňuje celý květen, ale
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třeba se vám zalíbí i kouzelné věnce nebo
rovnou květinové předplatné. Co to je?
Domluvíte se na částce, kterou zaplatíte
na rok dopředu, a během něho vám budou každý měsíc chodit sezónní kytice. To
úplně zavání dárkem pro vaše drahé ženy,
viďte, pánové? Pokud si tedy nebudete vědět rady s překvapením pro své partnerky
či maminky, vsaďte na kytky! Navíc hned
1. května tu máme lásky čas a 9. května Den
matek. Není zač.

ODEMKNĚTE JARU
Říkal tu někdo „svěží jarní truhlíky bylinek
za každým oknem?“ Ano, prosím. Pusťme
do bytů vůni, barvy a osázejme si květináče. Než se do nich pustíte, nezapomeňte

Jaro je pro očistnou kůru prostě ideálním
obdobím, během kterého dáte sbohem
toxinům a připravíte tělo na přísun vitamínů. S detoxem vám pomůže zelený ječmen
a chlorella, díky kterým se vám bude zelenat. S vitamíny si poradí lehké saláty s čerstvou zeleninou, pampeliškami a ředkví.
Nebo jarní polévka z medvědího česneku,
kopřiv, sedmikrásek a špenátu. Mňam! TIP
redakce: Vyměňte ranní černý čaj za kopřivový, propere vaše ledviny, čističku celého
organismu, a uvidíte, že se vám projasní
nejen oční bělmo.

ROZKVETLÝ TALÍŘ
Jakmile si talíř obložíte jedlými květy, budete
jíst doslova očima a získáte nevšední večeři i zdraví z přírody. Abyste se však vyhnuli
omylům, sbírejte jen ty známé. Na lukách
najdete z jara určitě chudobky, ale můžete
si vysadit barevnější kvítí. Třeba pelargonii,
česky muškát, nebesky modrou chrpu nebo
levanduli lékařskou.
A proč si na talíř cpát kvítí? Muži budou určitě chtít argumenty. Takže… Jarní byliny
i květiny vám dodají svěží pocit, neobjeve-
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z příchodu světla. Hned po svátku totiž na
trůn usedla jarní bohyně Vesna! Krásná,
mladá, plná lásky a jara. Probouzela život,
proudila v míze stromů… Jiní říkali, že přicházela s prvním jarním deštěm. Ale jakmile už byla tady, měli byste být probraní.
A koho se snad ještě drží spaní, nechť uhání
otevřít tůně a studánky. Právě okolo nich se
mýtická bohyně nachází, aby vodě vrátila
život, krásu a mládí. Tak se během rituálu
opláchněte a třeba… Kdo ví. Nemusíme dělat rituály podle návodů, vytvořte si vlastní,
hlavní je, když opustíte zimu a procitnete do
kouzelného jara.

VE VÍRU AROMA KOUPELE
Jaro volá po nové energii, a když se vám ji
nedaří rozproudit, přizvěte na pomoc éterické oleje, rozproudí totiž důležité dráhy
v těle. Právě teď jsou podle aromaterapeutů vhodné citrusové, jelikož pročistí játra, žlučník a energie pak bude moct volně
proudit. Navíc vám jejich vůně dodá pocit
svěžesti a třeba vás zbaví i migrény a trávicích potíží.

né chutě a bohaté živiny. Stejně jako listová
zelenina i květy obsahují nutričně významné složky. Taková chryzantéma a violka mají
antioxidační účinky. Měsíček, levandule,
meduňka zas léčí jako přírodní antibiotikum, a to lichořeřišnice. Tak směle do nich.

SLUNCE JE DÉČKO, MAZEJTE
VEN!
Lupete ho v tabletách jak diví? Na jaře můžete konečně přijímat vitamín D pěkně do
žíly! Obrazně řečeno. Prostě ze slunečního
záření. Vyrazte proto na dlouhou jarní pro-

cházku, kterou zakončíte v lese. Na jaře se
prostě chodí do lesa, ne do parku, na zahrádku, ale do lesů a hájů. Uvidíte, kolik tam
najdete pokladů.

VÍTEJ, VESNO!
Jaké znáte posly jara? Vlaštovky, otevřené
studánky nebo zapálené ohně? Můžete mít
i vlastní poslíčky, podstatné je, abyste jaro
pozvali domů i do svého nitra. Nejlepším
okamžikem je samotná jarní rovnodennost,
během níž staří pohané slavili Ostaru – zapalovali ohně, tančili, zpívali a radovali se

Teď už ale sáhněte po oleji z grepu, bergamotu, pomeranče nebo citronu a račte
aromatizovat. Stačí olej nakapat do aromalampy nebo z něho vytvořit masážní směs.
Na uvolnění je skvělá levandulová ze 100 ml
masážního oleje a 25 kapek levandule. Nebo
nechte únavu plavat, napusťte vanu, zasypejte hladinu usušenými květy levandule,
připravte si 50 ml oleje, do kterého vmíchejte 35 kapek oblíbeného esenciálního
zázraku a šup s tím do vany. Uvidíte, jak se
tělo zregeneruje. A třeba k romantice přemluvíte i svého muže.
Johana Bárová
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Jednoduše
nádivka
Bílou sobotou končí 40 dnů trvající půst, který předznamenává příchod Velikonoc. Čím víc bylo končící období zasvěceno střídmosti a odříkání, které se v životech našich předků odráželo především v bezmasé kuchyni, tím rychleji se nyní
všechno mění. Na stůl se hned o velikonočním víkendu vrací maso a s ním i vajíčka jako nezbytný symbol Velikonoc,
nového začátku, zrození života. Provází je všemožné zelené bylinky a rostliny, které už první sluneční paprsky vylákaly
ze země. Maso, vejce i zeleň jedinečně souzní v jednom z nejtradičnějších jídel, které zdobí už od pradávna jarní sváteční stůl. Pokud jste ještě neměli tu čest, seznamte se s velikonoční nádivkou, zvanou někdy také hlavička, jindy svítek,
řežábek, sekanice nebo prostě sekaná.

Jaro
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Co budete potřebovat:
500 g vařeného uzeného masa
200 g mladého špenátu, kopřiv
nebo bylinek
8 vajec
7 rohlíků
2 lžíce rozpuštěného másla
250 ml smetany na šlehání
máslo na vymazání formy
sůl
pepř
muškátový oříšek

Možná vás to taky napadlo – proč se velikonoční nádivce říká hlavička? Důvod je
nasnadě, v minulosti se do ní přidávalo
maso z telecí hlavy. Ohledně masa panuje vůbec nejvíc odlišností ve variantách
tohoto receptu: od již zmíněného telecího přes kůzlečí až po vepřové, kterého se
v jeho uzené podobě budeme držet i my.
Známé jsou i recepty s klobásou, nebo naopak zcela bezmasé, které naopak ozvláštňují houby. Různé mohou být také jarní
rostliny, nicméně ať už dáte přednost jarním kopřivám, klasickému špenátu nebo
všemožným bylinkám jako naše prababičky, neuděláte chybu. Další zapeklitost
spočívá v samotné podstatě nádivky, která
by už svým jménem vzbuzovala očekávání,
že s ní bude nadito nějaké maso – chyba
lávky, velikonoční nádivka si vystačí sama!
Nehledejte v receptu jiné maso než to,
které se skrývá uvnitř. To, co budeme připravovat, je jednoduše nádivka.

Máslem vymažeme formu, volíme kulatou – taková podle tradice připomíná tvar
trnové koruny.
Rohlíky nakrájíme na kostky a nasypeme do
formy, přilijeme smetanu a žloutky, osolíme, opepříme a okořeníme strouhaným
muškátovým oříškem.
Přidáme na kostky nakrájené uzené maso
a nasekané zelené lupení, které jsme předtím zblanšírovali (rychle spařili v horké
vodě a pak rychle zchladili v ledové vodě
s kostkami ledu).
Z bílků vyšleháme pevný sníh a vmícháme
jej k ostatním surovinám ve formě, přidáme
ještě rozpuštěné máslo.
Troubu vyhřejeme asi na 180 stupňů a pečeme přibližně tři čtvrtě hodiny.
Emil Stelinger
foto: Ondřej Šlambora
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Letem
velikonočním
světem
Zatímco na Slovensku nebo v Maďarsku vás o Velikonočním pondělí polijí
kolínskou a v Řecku možná schytáte nejeden zásah vajíčkem, ve Skandinávii vám
pustí thriller a na Filipínách se rovnou zeptají, zda chcete ukřižovat. Nejspíš se
shodneme, že Velikonoce bychom nechtěli trávit jinde než u nás doma, protože jak
je vidět, za našimi hranicemi by nás mohlo čekat nejedno překvapení. A nemuselo
by být vždycky jen příjemné. Jak vlastně slaví Velikonoce lidé v různých koutech
světa? Proč v Čechách velikonoční tradice dnes ve srovnání s Moravou už spíš
odbýváme? A jak je to s Velikonočními ostrovy?

Jaro

Začněme od toho, co Čechy s Moravou o Velikonocích spojuje: nepříliš překvapivě je to
obchůzka s pomlázkou, jejímž cílem je vyšlehat dívky všeho věku a odcházet s koledou,
tedy výslužkou. Také proto patří v Čechách
i na Moravě Velikonoce k jen málo oblíbeným
svátkům mezi částí ženské populace. Představa tolika výprasků v jediném dni nemusí
být každé koledované po chuti. Jiné si však
Velikonoce bez řádného omlazení nedokážou představit. A pak se v ženách vyznejte!
Zvyk se liší často i ves od vsi - zatímco někde přísně dodržují tradici, že se koleduje jen
dopoledne, jinde se pomlázky třepotají až do
večera a výjimkou nejsou ani takové vesnice,
kde první koledníci vyrážejí za děvčaty hned
po půlnoci. Jak starý je zvyk šlehat pomlázkou
o posledním velikonočním dni, se už nejspíš
nikdy nedozvíme. Nejstarší známá zmínka
o něm pochází ze 14. století, kdy si pražský
kazatel Konrád Waldhauser zapsal: „Manželé a milenci šlehají se metlami a tepají rukou
v pondělí a úterý velikonoční. Ospalé a lenivé
časně z rána v pondělí velikonoční házejí do
vody nebo alespoň je polévají…“. Zvyk polévat
děvčata o Velikonočním pondělí vodou se

„Vdaným ženám se pomlázkou
vyháněl zlý jazyk.“
oproti vyšlehání pomlázkou v takové míře
dodnes nezachoval. Říkalo se tomu někdy
„oblévačka“ nebo „šmerkust“ a věřilo se, že
„prašivý bude ten, kdo nebyl politý vodou“.
Stejně jako v případě pomlázky jde o původně
pohanský zvyk, který však byl prý někdy i příhodným trestem pro nepříliš štědré a ochotné dívky a ženy. Ty si však přišly na své hned
další den, o takzvaném „odplatném outerý“.
Průběh asi netřeba popisovat. Naštěstí neopláceli zdaleka všichni vykoledovaní. Zatímco
děvčata byla vyšlehána, aby byla zdravá, pilná
a veselá po celý rok, hospodář vyšlehal tradičně i čeládku, aby nebyla líná, a zašel i do
chléva, kde vyšlehal krávu, aby se brzy otelila.
Ovocné stromy se zase šviháním měly probudit ze zimního spánku k další úrodě. Nu
a vdaným ženám se pomlázkou vyháněl zlý
jazyk…
A že to vyšlehání někdy musí stát za to - na
Moravě dodnes chlapci pletou pro společnou
obchůzku i jednu obzvlášť velkou pomlázku,
dlouhou obvykle 2 až 3 metry, kterou pak
všichni nesou. Nu a nebyla by to jižní Morava, kdyby se o Velikonocích ledaskde zároveň neodehrávaly vinařské výstavy. Dobré
víno ostatně k moravským Velikonocím patří,
stejně jako domácí slivovice. A jídlo! Vlčnov45
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ské vdolečky tu leží vedle dalších zákusků
a dortů, obložené chlebíčky se o místo na
mísách přetlačují s jednohubkami. Koledník
má mnohdy co dělat, aby si neušpinil sváteční
kroj. Jinak totiž zdejší chlapci až na výjimky
na koledu nevycházejí - v bílé, často vyšívané
košili a vestě, soukenných nohavicích a vysokých botách.
Jak jsme na tom ve srovnání s Moravou v Čechách? Smutněji, chtělo by se říct. Ačkoliv
české velikonoční tradice byly v minulosti neméně bohaté a výpravné, vzal je čas - stejně
jako řadu jiných. České regiony si totiž oproti
těm moravským nechaly poválečným mo-
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cenským diktátem vzít spolu s vírou i tradice,
proto se obojí na Moravě dodnes zachovalo
v mnohem větší míře. České Velikonoce se
přesto dodnes neobejdou bez obarvených
či zdobených vajíček, snítek kočiček ve váze
a konečně ani bez pondělní obchůzky. Ta česká však není až na výjimky krojovaná, často je
kratší, symboličtější, ovšem podobně jako na
Moravě se neobejde bez dobrého pohoštění.

JAK TO MAJÍ JINDE
A jak jsou na tom s velikonočními tradicemi
v zahraničí? Podívejme se nejprve k sousedům, jestli náhodou nemají, jak se říká, „tráv-

ník zelenější“. V Polsku je největším velikonočním svátkem tzv. Wielkanoc neboli velká
noc, která oslavuje Kristovo vzkříšení – naše
Velikonoční neděle. Tradičním symbolem
je tzv. požehnaný košík, do kterého lidé narovnají kraslice, chleba, koláč, sůl, pepř a bílé
klobásky. Vajíčka symbolizují zmrtvýchvstání,
nový život. Chléb a sůl mají přinášet pevné
zdraví a bohatý život, klobásky zase zajistit
dostatek jídla a plodnost žen v rodině. S překypujícím košem vyrazí do kostela a nechají si
ho požehnat. Symbolicky tak končí také čtyřicetidenní půst. Ale ani na Velikonoční pondělí není v Polsku o tradice nouze. Chlapci
vymrskávají děvčata vrbovou větvičkou, a ta
jim na oplátku mohou vyčinit o den později. Starší chlapci také číhají na své vrstevnice
a kropí je vodou nebo voňavkou. Traduje se,
že dívka politá vědrem vody, skončí do roka
pod čepcem.
Pro Němce jsou zase symbolem Velikonoc
kraslice. Nejenom, že se předhánějí v tom,
kdo vytvoří tu největší, nejkrásnější nebo nejzdobnější, ale pojí se s nimi i řada tradičních
sportovních klání. V Německu se tak pravidelně pořádá soutěž v hodu kraslicí do dálky
nebo do výšky, koulí se, přenášejí i rozbíjejí.
Oblíbená je i tradice velikonočního vajíčka
přes střechu domu. Je zvykem, že vajíčko hází
pán domu, na opačné straně jej potom chytá
vybraný člen rodiny, většinou přímý potomek.
Takový hod má dům ochránit před úderem
blesku. Přestože jsou nám Němci geograficky velmi blízko, zvyk koledování s pomlázkou
ani polévání dívek vodou se u nich neuchytil. V rodinách je naopak oblíbené schovávat
vajíčka všeho druhu na zahradě a společně je
pak „lovit“.
„Bratři Slováci“ mají jasno – Velikonoce patří
mezi jejich absolutně nejoblíbenější svátky,
a to ať jsou věřící, nebo ne. Proslulá je jejich
„oblievačka“, specialita především východního Slovenska, kdy chlapci chodí od domu
k domu a své známé, kamarádky, přítelkyně nebo milenky polévají vodou a kolínskou
s bohulibým cílem: aby byly celý rok zdravé
a krásné. Mimo to také Slováci tradičně malují
a zdobí kraslice, v minulosti sloužila pestrobarevná vajíčka i jako celoroční talisman, který měl zajistit trvalou hojnost.
V Rakousku se zase víc než kde jinde dochovaly řehtačky, hoši s nimi vyráží na koledu
po svých sousedech a hlasitě jimi „rachtají“.
Mají tak vyhnat ducha zimy. Také se traduje,
že sníte-li na Velikonoční neděli vajíčko, které snesla slepice na Zelený čtvrtek, bude vás
celý rok provázet štěstí. Stejně jako v Německu si i rakouské děti oblíbily velikonoční „lov
vajíček“ v přilehlých zahradách. Jejich modlou
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je v tomto případě Velikonoční zajíček, který
je každý rok nezbedně trousí všude kolem.

A JEŠTĚ O KUS DÁL
Ještě nemáte dost? Zjistili jsme pro vás, jak
si užívají svátky jara ještě o kus dál za našimi
hranicemi. Tak třeba v Anglii se podobně jako
v USA vejce nebarví. A podobně jako v Rakousku nebo Německu jim na Velikonoce nosí
zajíček čokoládová vajíčka a tajně je schovává
po domě. Děti pak vyrážejí „na lov“ – místy
je to velkolepá akce pro celé okolí, sladkými
vajíčky se plní hřiště i celé parky. Další britskou specialitou je velikonoční soutěž v pouštění gumových kachniček po řece. Každý
účastník si koupí očíslovanou kačku, všechny
„závodnice“ se hodí do řeky, a která doplave
do cíle první, vítězí. Majitel vítězné kačenky
obdrží sladkou odměnu a vybrané peníze putují na charitu. A na závěr ještě zmíníme tradici jménem „Easter Bonnet“. Z historie víme,
že jakmile skončilo postní období, dámy se
chtěly v kostele blýsknout v nové garderobě,
jejíž součástí byl i nový čepec, tedy bonnet.
V dnešní době je nošení velikonočních kloboučků tradicí, která se v Británii přenesla
spíš do škol, kde se pořádají tzv. Easter bonnet parades, tedy jakési módní přehlídky
velikonočních klobouků.
Pro Francouze jsou Velikonoce především
čokoláda a vajíčka na mnoho způsobů. V městečku Haux pak mají vůbec nevšední vaječnou
tradici. Přímo na náměstí tam připravují obří
vaječnou omeletu z 4 500 vajec, která nasytí asi tisícovku obyvatel. Tradice vznikla díky
Napoleonovi, který když kdysi městem táhl,
nakázal shromáždit všechna místní vejce
a usmažit omeletu pro celou armádu.
Na severu Evropy se slaví Velikonoce ve znamení zločinu a proslulých severských detektivek. A můžete si vybrat, jestli je budete číst,
sledovat nebo poslouchat. Norové, Švédové
i Finové jsou na velikonoční svátky svorně
jako na trní. Vydavatelství, rádiové a televizní
stanice přicházejí s novými záhadnými vraždami, a dokonce i mlékárny tisknou v limitovaných edicích napínavé příběhy na krabice
s mlékem.
Řekové v sobě svou horkou jižanskou krev
nezapřou! V den pravoslavných Velikonoc
tu v každém domě probíhá vajíčková bitva.
Všichni členové rodiny po sobě hází vajíčka
s jediným a zjevným cílem: co nejvíc jich o své
soupeře rozbít!
Značně mírumilovnější variantu vajíčkové bitvy pořádají v Bulharsku. Rodina se tradičně
sejde a vajíčky si mezi sebou ťuká. Nejtvrdší

vejce, které vydrží jako poslední vcelku, dostává přízvisko „borec“ a jeho majitele bude
celý rok provázet úspěch. Vítězné vejce také
rodina schovává a ochraňuje do příštích Velikonoc.
Vlastní velikonoční kratochvíle mají i Rusové.
Ti při pravoslavných oslavách Velikonoc barví
vajíčka červenou barvou, která symbolizuje
Kristovu krev. V kostelech si je pak nechávají
požehnat a pojedí je k obědu. Skořápky rozbíjejí zásadně hřebíky, aby si připomněli Ježíšovo utrpení.
A nakonec nelze nezmínit místo, které má
nejvýznamnější křesťanské svátky přímo ve
svém názvu – Velikonoční ostrovy. Soubor
zhruba 15 ostrovů ve východní části Polyné-

sie nese spoustu titulů – v domorodém jazyce
se jim v překladu říká „Velká země“ nebo také
„Oči, které hledí do nebes“ či „Kraj nebes“.
Přízvisko Velikonoční, pod kterým jej zná
velká část zeměkoule, získaly v roce 1722 díky
nizozemskému mořeplavci Jacobu Roggeveenovi. Poprvé se na nich totiž vylodil o Velikonoční neděli. A to je asi to nejbližší spojení
s Velikonocemi, které místní k těmto svátkům
poutá. V pravém slova smyslu je tu slaví pouze věřící, v kostele se slouží speciální mše, ale
pro většinu lidí je to prostě volný den, který
stráví na pláži ideálně s drinkem v ruce. Ale
proti gustu žádný dišputát, nebo ne? Krásné
Velikonoce, ať je slavíte jakkoli!
Michaela Zumrová
Emil Stelinger
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Ta pusa je
Má… chova!
Zatímco celý svět slaví svátek lásky na Valentýna, tedy 14. února, nám Čechům (a s námi i Slovákům) nastává ten
pravý „lásky čas“ až na prvního máje. A dobře děláme – oč příhodnější je oslavovat zamilovanost uprostřed rozkvetlé
jarní přírody než v sevření únorových mrazů. Ale toužili bychom zrovna po prvomájovém polibku, nebýt Karla Hynka
Máchy a jeho slavného Máje? Možná stačilo málo a kdo ví, jak by to vlastně všechno bylo.
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Pokud je po něčem na prvního máje opravdu sháňka, pak je to rozkvetlá třešeň. Zvlášť
ve městě to nemusí být snadný úkol, a tak
přijdou vhod i jiné rozkvetlé stromy. Spletl
by se ale ten, kdo by tuhle českou tradici
pokládal za nějak zvlášť zakořeněnou – je
to přesně naopak: líbat se pod rozkvetlou
korunu chodíme teprve něco přes sto let.
A kdo za to může? Nejspíš Karel Hynek Mácha. Ani ne tak to, že napsal báseň oslavující
první květnový večer, ale že stačil život uzavřít celkem rychle, z něj dodatečně učinilo
opěvovaného básníka a z jeho dávno zapomenutého Máje oslavovanou skladbu.

ZAPOMENUTÝ ROMANTIK
Mácha, který má v české tradici pověst
romantika a rozervance číslo jedna, byl
autorem, který se do své doby tak úplně
nestrefil. On ji totiž předběhl. Zatímco jeho
současníci se opájeli malováním idylických
literárních obrazů, on, ač sám také náležel
k romantikům, šel mnohem častěji přímo
k věci. V Pouti krkonošské popsal drsnou,
až halucinogenní vizi návštěvy kláštera na
Sněžce s mrtvými mnichy. V románu Cikáni, který cenzura neschválila k vydání, zase
vylíčil krvavou lovestory. O jeho intimních denících raději pomlčíme. Když Mácha roku 1836 zemřel v pouhých 26 letech
a pohřben byl v den, kdy se měl ženit, byl
základ pro budoucí kult položen. Jeho autorští souputníci – Karel Sabina či F. L. Rieger – jej sice náležitě oplakali, ale to bylo
všechno. To hlavní mělo teprve přijít.

NA CESTĚ K LEGENDĚ
Jeho dílo upadlo na celou generaci v zapomnění a teprve Májovci, kteří jméno svého
literárního almanachu odvodili právě od
Máchovy básnické skladby, se plně zasloužili
o popularizaci jeho díla. Almanach Máj vyšel
r. 1858 a už tři roky nato byly poprvé vydány Máchovy spisy. Jeho stejnojmenná báseň,
kterou za života autora kritika roznesla na
kopytech jako málo vlasteneckou, byla náhle
opěvována. Všichni četli Máchu, pro všechny
byl najednou legendou. Od roku 1912 shlíží
z Petřína na Prahu básníkova socha, o 26
let později byly do hlavního města přeneseny z Litoměřic i jeho ostatky. Kam jinam
než na Vyšehrad. Kult Máchy jako symbolu
svátku zamilovaných žije už víc než sto let
a nezdá se, že by slábl. Stačilo ale málo a bylo
by všechno jinak – třeba aby se Mácha dožil
vysokého věku a napsal řadu dalších (a možná i lepších) básní, mezi nimiž by Máj zapadl.
Nebo aby se jeho následovníci místo Máje
upnuli k jinému dílu. Chodili bychom i pak
na prvního máje pod rozkvetlou třešeň?
49
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VRAŽDA MEZI POLIBKY

KUDY VEDE CHODNÍČEK

A proč to vlastně děláme? Samozřejmě
je to díky Máchovu Máji, rozsáhlé lyrickoepické skladbě, které básník věnoval
poslední dva roky svého života. Truchlivý příběh, zasazený do zamyšlené krajiny
kolem severočeských Doks, vychází ze
skutečné události, tragického příběhu otcovraždy, která se v tamějším kraji skutečně roku 1774 stala. Mácha později příběh
vyslechl v hospodě u piva. Máj byl jedinou
knihou, která mu vyšla za jeho života. Ovšem – musel si ji vydat sám. Láska je samo-

Přestože Máchovi tak vděčíme za zpopularizování prvomájového večera jako lásky
času, tradice polibků vztahující se k tomuto
dni je ale mnohem starší. Sahá až do starověkého Říma a Řecka, kde si zamilovaní
při svátku Floralia, zasvěceném bohyni jara
a plodnosti Flóře, připomínali první květen
jako svátek lásky. Ačkoliv u nás má, stejně
jako řada jiných tradic, původ ještě v pohanských dobách, je zvyk líbat se prvního
května pod rozkvetlou třešní obyčejem
skutečně mladým, novodobým, který se
datuje někdy od přelomu 19. a 20. století,
tedy skutečně od doby, kdy začali jít Mácha
a jeho Máj tak říkajíc do módy.

zřejmě jedním z hlavních motivů básně, ale
že by básník vyloženě nabádal k líbání? To
opravdu ne. Prvomájový večer mu ale posloužil jako kulisa a hned v prvním zpěvu
maluje skutečně efektní atmosféru: „Byl
pozdní večer – první máj – večerní máj –
byl lásky čas. / Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.“ Dál už je to ovšem spíš o vraždění, neštěstí a smutku.
A přesto těch několik veršů o lásce stačilo
Máchovi ke zvěčnění v podobě barda, který (jako mnozí další romantičtí hrdinové)
stihl umřít mladý a jehož hlas zve každý
rok na prvního máje všechny milence pod
rozkvetlou třešeň.
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Naproti tomu mnohem starší je třeba zvyk
stavět chodníčky lásky. Mladí milenci, aby
dali všem vědět o své lásce, vysypali v noci
na prvního máje cestu mezi svými domy pilinami, pískem nebo vápnem. Tento zvyk se
dnes už zachoval jen někde, podobně jako
stavění májek, které zamilovaní chlapci stavěli před okny své vyvolené. Naproti tomu
večerní prvomájový polibek je obyčejem
stále živým. A v čemže je tak výjimečný?
Podle tradice má polibek od milovaného

muže chránit po celý nadcházející rok ženu,
aby neuschla, zůstala svěží a pružná jako
větve rozkvetlého stromu a krásná jako jarní květy. A pozor, dříve byl dokonce polibek
o prvním květnovém večeru považován za
závazný příslib manželství.

NA LÁSKU!
A jak první máj oslavují jinde v Evropě? Ve
Francii je zvykem darovat kytičku konvalinek – založení této tradice je připisováno
králi Karlu IX. z Valois, který ji prý jednou
dostal pro štěstí a od té doby s ní obdarovával dámy na svém dvoře. Bavoři si na prvního máje připíjejí silným pivním speciálem
zvaným Maibock a staví májky, které jsou
na rozdíl od těch našich zbavené větví, ale
zato malované a ozdobené na vrcholu korunou. V Rakousku, kde zvyk stavění májky také přetrval, si milenci navzájem kreslí
před domy srdce se svými jmény. Ve Velké
Británii na prvního máje korunují Májovou
královnu a věří, že když si dívky ráno omyjí
tvář rosou, budou po celý rok krásné.
Emil Stelinger
Michaela Zumrová

Hurá, je
tu jaro! A spolu s ním se
na naše zahrady, terasy a balkony
vrací život. Vrhněte se proto na odpočatou
půdu a zažehněte v ní jiskřičku budoucí
sklizně. V březnu a dubnu je ideální čas zasít nebo
zasázet zeleninu, bylinky i květiny. Nejprve motyčkou
prokypřete ospalé záhonky, do truhlíků vsypte čerstvou
zeminu, vytrhejte právě klíčící plevel. A pak už hurá na to!
Koncem března můžete vysévat ředkvičky, hrách, špenát, kopr,
pórek i zelí. V dubnu dejte šanci vlastní cibuli. Choulostivější
papriky, rajčata, okurky nebo květák raději předpěstujte
v teple domova a ven je přesaďte až později - ideálně po
„zmrzlých mužích“. Stejný postup dodržte i s bylinkami,
těm se bude v začátku dařit doma za okny. Vsaďte na
pažitku, oregano, rozmarýn, mátu nebo bazalku.
Během prvních jarních měsíců můžete na záhon
zasít oblíbený měsíček, později i cibuloviny.
Úplně na konec pak otužilé hvozdíky,
fialy nebo hledíky.

ROMANA LÁNSKÁ:

Šití je pro mě
láskou i výzvou
Přestože do svých 25 let za šicím strojem nikdy neseděla, dnes vede úspěšnou značku ručně šitých výbaviček pro
miminka a dětského oblečení. Během pouhých dvou a půl let zvládla Romana Lánská z Nové Paky na rodičovské
dovolené vybudovat prosperující firmu emiimio, spolupracuje s několika švadlenami a objednávky se jí hrnou z celé
republiky. „Ostatní šijí Mickey Mouse nebo dinosaury, já vybírám z látek, které ladí s interiérem a nastávajícím maminkám
se líbí,“ říká vystudovaná ekonomka v rozhovoru pro Quartier.

Během ani ne tří let jste vybudovala
úspěšnou značku, kterou znají tisíce
maminek. Jaký příběh za ní stojí?
Začalo to, když jsem byla těhotná. Říkala
jsem si, že bych se mohla naučit něco nového a třeba zkusit něco ušít. Dostala jsem
k narozeninám šicí stroj, který ale delší
dobu ležel ve skříni. Narodila se mi dcera
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Emička a já se k šití poprvé dostala, když
jí bylo zhruba půl roku. Tehdy mě inspirovala k vytvoření dětské motorické hračky, a tak jsem to začala postupně zkoušet. Později jsem se přihlásila do kroužku
a začala pro ni a děti známých šít hlavně
oblečení. Když se kamarádce před dvěma
lety v dubnu narodila holčička, ušila jsem

pro ni své první hnízdečko. A to mě úplně
pohltilo.

Podařilo se vám tedy z volnočasového
koníčku udělat byznys. Jak?
Kamarádky mě vyhecovaly, ať si na to svoje
šití založím Instagram. Dokola se mě ptaly,
co dělám a jak to vypadá, až jsem opravdu
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podlehla a účet si tam vytvořila. Původně
jsem ho zamýšlela jako takovou galerii výrobků pro sebe, abych jim měla co ukázat.
Nahrála jsem fotky svých prvních hnízdeček
a dětského oblečení a do dvou týdnů mi napsala jedna nastávající maminka, že by chtěla, abych jí ušila celou výbavičku. Přitom já
tehdy žádný e-shop neměla, dokonce jsem
ani nikde neproklamovala, že cokoli prodávám. Takže místo, abych z první objednávky
měla radost, byla jsem vystresovaná. (smích)
Nakonec jsem si ale řekla, že to vezmu jako
výzvu, a výbavičku ušila. Tak jsem vlastně
získala další fotografii, další referenci na svoji
práci, a tak se to začalo nabalovat. Přišla další
objednávka, za ní další…

A už to jelo.
Tak, a že to někdy byla fakt jízda! Maminky určitě potvrdí, že s malým dítětem toho
přes den moc neuděláte, takže jsem pracovala hlavně po nocích. Jednu dobu jsem jela
opravdu „na krev“ a často s šitím končila až
nad ránem. Stresovalo mě úplně všechno –
že nedorazil včas materiál, že nestíhám dodat v termínu slíbenou objednávku, že nezvládám vlastně nic. Pomyslným světlem na
konci tunelu byly zprávy plné díků od nadšených maminek, kterým dorazila výbavička.
To mi vždy neskutečně zvedlo náladu a motivovalo mě to k další práci.
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potřeba něco změnit. Z našeho domu, kde
jsem v jednom pokoji měla dílnu, v ložnici
sídlil sklad výrobků, na chodbě se expedovalo a garáž a obývák plnil materiál, jsem se
zkrátka musela přesunout pryč a celý proces výroby víc profesionalizovat. Jinak bych
se z toho určitě zbláznila. Přiznávám ale, že
pro mě bylo hodně těžké alespoň část práce
delegovat. Jakmile jsem to ale udělala, hodně se mi ulevilo. Ostatně zlepšilo to i naše
služby vůči klientkám, protože dokud jsem
byla na všechno sama, čekaly na kompletní
výbavičku i dva měsíce. Dnes jsou to zhruba
tři týdny.

Nová Paka je historicky „mekkou“ šití,
dokonce se na místní střední škole
vyučuje obor krejčí. To jste pro pomoc
nemusela chodit daleko.
To je sice pravda, ale najít opravdu šikovnou
a spolehlivou švadlenku není vůbec jednoduché. A když už ji najdete, ještě to nemusí
znamenat, že bude vhodná na realizaci konkrétně vašeho produktu. V Pace je spousta
opravdu zručných švadlen, mnoho z nich se
ale shodlo na tom, že si už za život „odšily“
své a teď jsou rády, že mají klid. Než do našeho týmu někoho přijmu, pečlivě vybírám,
bohužel už mám za sebou pár nepříjemných
zkušeností. Ale to k tomu patří. Sama navíc
pořád šiju, hrozně mě to baví a kus práce
v tomto směru ještě zastanu.

To muselo být náročné období nejen
pro vás jako podnikatelku, ale i jako
matku. Jak se vám kloubí práce a rodinný život?

Jste vystudovaná ekonomka. To se
vám musí v podnikání dost hodit,
nebo ne?

Teď už je dcera větší a chodí do školky, dokud jsem s ní ale byla doma, bylo to pro mě
těžké. Přitom byla opravdu hodné miminko! Časem jsem ale cítila, že už je opravdu

Musím říct, že se realita od teorie ve škole
dost liší. U malé značky, jakou emiimio je,
jsem kromě majitelky také skladníkem, šéfkou komunikace, marketingovou manažer-

kou, baličem, kurýrem a švadlenkou. A to je
něco, co chce systém, který vás naučí jenom
praxe. Na to vás žádná škola nepřipraví.

Co se týče vašeho oboru podnikání, je
v něm poměrně velká konkurence. Jak
se s ní vypořádáváte?
Když jsem začínala, množství konkurenčních značek mě trochu vyděsilo, to nebudu
lhát. Brala jsem to ale tak, že konkurence
je prostě ve všem, a já se od začátku výrazně odlišovala právě vzory, ze kterých
šiju. V tom jsem viděla svoji hlavní výhodu.
Ostatní šili Mickey Mouse nebo dinosaury,
já používám látky, které se hodí do interiéru,
mnohdy ho dokážou i zútulnit a nastávajícím maminkám se líbí. A co je nejdůležitější:
vybírám skutečně prémiové kvalitní látky,
které miminku zajistí to největší pohodlí.

Máte to z první ruky: co dnes chtějí
nastávající maminky, co očekávají od
značky produkující zboží pro novorozence?
Především komfort pro své miminko, chtějí,
aby hezky spalo a bylo klidné. Dnes už maminky moc dobře vědí, že existují hnízdečka
a zavinovačky, jaké jsou na trhu druhy a z jakých materiálů se šijí. Vědí, co chtějí. Přitom ještě před těmi dvěma lety, když jsem
začínala, takové povědomí neměly. Spousta
lidí se u našich produktů dotazovala, co to
je a na co to je. Od té doby v tomto vnímám
výrazný posun.

Co taková klasická výbavička v dnešní
době vůbec obsahuje?
Úplný základ je hnízdečko pro miminko,
které ho těsně obklopuje a poskytuje mu
pocit klidu a bezpečí. Další nezbytností je
zavinovačka, těch už v současnosti vyrábíme tři typy: rychlozavinovačku, šněrovací
a péřovou. Ty péřové jsou aktuálně hodně
oblíbené. Do třetice je takový výbavičkový
„must have“ mantinel, který brání tomu, aby
se, lidově řečeno, dítě bouchalo o šprušle
v postýlce. Zbytek už jsou doplňky jako kojící
polštáře, muchláčky, plenkovník nebo deky.

Kde jste se pro svou tvorbu inspirovala? U vlastní dcery?
Bohužel moje dcera je typická kovářova
kobyla. Zatímco jsem vesele šila pro zákaznice, kamarádky a známé, Emička neměla
v postýlce ani ten mantinel. (smích) Věřím ale, že si to teď vynahradím. Čekáme
s manželem druhé miminko, a tak se těším,
že tentokrát vše otestuji v praxi. Zákaznice
se ale bát nemusí, dál budu značku rozvíjet
a pečovat o ni.
Michaela Zumrová
foto: Jakub Macháček
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Jarní lázně
pro tělo i duši
Dlouhá, mrazivá a na sníh bohatá i v nížinách. Letošní zima byla jiná, než jsme byli zvyklí
a vzhledem k okolnostem pro naše tělo i duši náročnější než kdy dřív. Dopřejte tak oběma
s prvními jarními paprsky zasloužený relax a regeneraci, jak se patří. Přinášíme tipy na domácí procedury, které pohladí pokožku, prohřejí kosti a povznesou mysl.
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A vezmeme to pěkně od hlavy až k patě.
O vlasech se říká, že jsou korunou krásy
každé ženy, tak ji nezapomeňme po dlouhé
zimě pečlivě nablýskat. Neustálé přechody z vytopených prostor do mrazu nebo
oblékání a sundávání čepic totiž namáhá
citlivou pokožku hlavy a vlasy mechanicky poškozuje. Nejde však o nic, co by nezachránila vydatná vlasová kúra! Aplikujte
ji však maximálně jednou do týdne, abyste svou hřívu zase zbytečně nezatěžovali.
Na zimou vysušené vlasy je skvělý vlasový
zábal ze směsi jednoho žloutku, lžíce olivového oleje a půl lžičky kokosového oleje.
Množství jednotlivých surovin případně
navyšte dle délky vlasů, naneste do délek
a nechte aspoň 20 minut působit. Poté
masku smyjte vlažnou vodou, nikoli horkou! To by v páru se žloutkem provedlo ve
vlasech pořádnou neplechu.

TAK NA TO VEM MED!
Nejen náš žaludek, i pleť si zaslouží řádně
nasytit a dopřát si jednou za čas výživnou pleťovou masku z toho, co „dům dal“,
rozhodně není na škodu. Zaručenými recepty se to všude jen hemží, zas a znovu
to ale bude především o tom vyzkoušet,
co vyhovuje právě vám a vaší pleti. Oblíbené jsou na jaře masky z tvarohu, medu
a mléka nebo medu a olivového oleje, protože hodně hydratují a zanechávají pleť
vláčnou. Smíchejte jednotlivé suroviny,
naneste na obličej, vyhněte se oblasti očního okolí a nechte 10 minut působit. Poté
jemně opláchněte a těšte se z jemné, vyživené a hebké pleti.
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OLEJOVÁ LÁZEŇ PRO RUCE
Krásné ruce a nehty nemusí být jen rajskou
hudbou týdnů a měsíců budoucích. Patřičnou péči jim zvládnete během pár minut
věnovat i doma. Než začnete s pěstební
kúrou, pečlivě nehty odlakujte a posléze
upravte jejich délku – ideálně nestříhejte,
jen pilujte. Až budete hotové, ponořte ruce
do připravené olejové lázně. K té vám postačí umyvadlo plné vlažné vody se dvěma
lžícemi oleje – buď olivového nebo růžového či mandlového, ten je pro namáhanou
pokožku rukou obzvlášť delikátní. Ponořte
do vody obě ruce naráz a vydržte 10 minut, poté je osušte jemným froté ručníkem.
A pozor, hlavně nedrhněte silou! Skvělou
alternativou je i mléčná koupel, ta kromě
hydratace pokožky také posiluje nehty.
Stačí ohřát plnotučné mléko na teplotu,
která je vám příjemná a ruce v něm namáčet po dobu pěti minut.

RELAX ZAČÍNÁ V NOHÁCH
A když ruce, tak i nohy! Existuje něco příjemnějšího než si po celodenní práci tak
říkajíc hodit nohy nahoru? Právě nohy
bývají z pěstební rutiny neprávem opomíjeny, přestože dennodenně věrně nesou
váhu celého našeho těla a při dlouhém
stání nebo naopak sezení mají tendenci
bolet a otékat. Pečující koupel jim nejen
uleví, ale také podpoří krevní oběh. Zkuste
například metodu střídání teplot – jednu
nádobu naplňte horkou vodou, druhou
studenou. Obě nohy namáčejte nejprve 10
minut v horké, poté 12 minut ve studené
a poté znovu pět minut v horké. Skvě-

le působí na oteklá chodidla a ulevuje od
pocitu těžkých nohou. Měli jste obzvlášť
dlouhý den? Pak doporučujeme smočit
nohy v lázni s bylinkami a eukalyptem.
Kromě relaxační vůně má také blahodárné
detoxikační účinky a její příprava je velmi
snadná. Do lavoru s teplou vodou nasypte
dvě lžíce mořské soli, lžíci jedlé sody, dvě
lžíce olivového oleje a bylinky, které máte
rádi – levanduli, rozmarýn, mátu nebo petržel. Maximální relaxační účinek podtrhněte 10-12 kapkami esenciálního eukalyptového oleje.

ZELENÁ JE DOBRÁ
Čerstvost nad čerstvost. S otevřenou náručí přivítá naše tělo a vlastně i mysl po
dlouhých zimních měsících především
něco šťavnatého, voňavého a zeleného.
Vyrazte proto za bylinkami, které jsou
od března k mání, jako je například sedmikráska chudobka bohatá na vitamín C
nebo kopřiva dvoudomá, která vydatně
podporuje krvetvorbu a je skvělá na záněty močových cest. Zapomenout nesmíme
ani na medvědí česnek, podběl či plicník
lékařský. Poctivé jarní regeneraci pomůže
i pravidelný vědomý pobyt na čerstvém
vzduchu, a to i kdyby měl spočívat jen
v posezení na balkóně nebo u otevřeného okna v obýváku. Nechte první paprsky slunce tančit na své kůži a jarní vánek
rozčepýřit vlasy. Vždyť jsme je tak dlouho
vyhlíželi!.
Michaela Zumrová
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Kultura

PAULINA SKAVOVÁ:

Chodím s kůží
na trh
Sochařka, scénografka, konceptuální výtvarnice. Ale také hrdá rodačka z Trutnova, která sice dávno vyměnila východ Čech
za jih, prostřednictvím svých děl však o sobě v našem regionu dává intenzivně vědět dál. Seznamte se s Paulinou Skavovou, někdejší studentkou věhlasného profesora Karla Nepraše a mimo jiné autorkou ikonického trutnovského Rýbrcoula.
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Kdysi jste si přivydělávala provázením na Kuksu. V jednom z rozhovorů
jste dokonce přiznala, že právě tam
jste se rozhodla být sochařkou. Jak na
tuto dobu vzpomínáte?
Hospital Kuks pro mě vždy byl a stále je
magickým místem. Po letech, kdy se mohu
ohlédnout a porovnat s tím, co nyní dělám
a jak žiji, má na tom všem tento barokní
skvost obrovský podíl. Na Kuksu jsem provázela turisty, ve volných chvílích kreslila
v lapidáriu a snila svůj sen dostat se na studia na Akademii výtvarných umění v Praze.
Díky Kuksu jsem poznala svého manžela,
který byl v té době členem Řádu svatého Huberta. S Kuksem jsou tedy spojeny
všechny podstatné události, které jsou mojí
stálou součástí.

Gymnázium v Trutnově, sochařská
škola v Hořicích a pak „velká“ Praha – přijetí na Akademii výtvarných
umění (AVU) a studium v ateliéru
věhlasného Karla Nepraše. Když se
ohlédnete zpět, jaký byl pro vás přechod z regionu do hlavního města?
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kala v roce 2004 postgraduální stipendium.
Švýcarsko je pohádková země a já ho měla
příležitost procestovat. Navštěvovala jsem
galerie, koncerty, trávila hodiny a hodiny
v jejich úžasné přírodě. Moje poslední zahraniční zkušenost pak byla právě Acapulco.
Ta byla oproti předchozím stážím jedinečná
v tom, že jsem poprvé v životě poznávala
exotiku za oceánem. Získala jsem tam zcela
jiný pohled na kulturu a historii.

Existuje z oněch výjezdů nějaký
zvlášť silný moment, na který nikdy
nezapomenete?
Každá z těch cest s sebou nesla hromadu
zkušeností a ten nejsilnější moment cítíte, když se takto obohacená vrátíte domů.
Velkou roli v tom hrálo to, že jsem na to
byla sama a musela se o sebe umět postarat v úplně cizím prostředí. Ale moc mě to
bavilo! Asi není lepší pocit, než když vnímáte, že jazyk, který kolem slyšíte, se vám
dostává pod kůži jako úplně normální věc.
Tento návyk mám vlastně doteď. Kamkoliv

cestuji, snažím se naučit alespoň základní
slovní zásobu.

Kromě vlastní tvorby se věnujete i obnovám různých památníků nebo soch
a jednou takovou se pyšní i Hradec.
Jak jste se dostala k zakázce sochy
legionáře Jana Gayera na Památníku
padlým legionářům, který byl později
ověnčen Výroční cenou města Hradce
Králové jako Událost roku 2018?
Pro realizaci si mě vybral architekt Lukáš
Hudák, který při obnově Památníku padlým legionářům 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého sehrál důležitou roli a který
rovněž sestavil studii znovuobnoveného
památníku. Na přípravách jsme spolupracovali společně i s Jiřím Charfreitagem
z Československé obce legionářské. Byla to
pro mě cesta časem do minulosti. Zakázky tohoto typu mám moc ráda, je to forma
studia. Při takové práci musíte upozadit
své umělecké ego a modelovat s respektem
k odkazu původního autora.

Studium v Praze byl pro mě velký zlom. Je to
skvělé město jak pro studium, tak i pro nastartování vlastní profesní dráhy. Sídlí tam
významné instituce a galerie, během studií
se člověku otevírají velké možnosti najít si to
„své“ místo a poznat zajímavé lidi. Myslím,
že čím dál a déle je člověk vzdálen od své kolébky, je pro něj snazší vytvořit si na spoustu věcí nadhled a potřebný odstup. Jakmile
jednou překročíte hranice rodného města,
je už každá další zkušenost jednodušší.

Během té doby jste absolvovala studijní pobyty v Helsinkách, švýcarském Luzernu nebo Acapulcu. Jak
vás jako tvůrkyni a osobnost ovlivnily
práce a studium v zahraničí?
Studium v zahraničí je vlastně dalším krokem v rozletu člověka jako osobnosti. Hned
ve druhém ročníku na AVU jsem absolvovala
svou první stáž v Helsinkách. Bylo to drsné
a krásné zároveň. Drsné v tom smyslu, že
jsem v dvaadvaceti byla úplně sama v dalším
velkoměstě, ovšem tentokrát bez blízkosti
a opory rodiny a přátel. Sice máte v takové situaci vzácnou možnost naučit se být
sama sebou a také sama se sebou, ale to je
vlastně to nejtěžší. Naplno jsem pracovala
v úžasných ateliérech na ostrově Suomenlinna, poslouchala skladby Sibelia, chodila
do kina na filmy Aki Kaurismäkiho, poznávala úžasné realizace Alvara Aalto, hodně cestovala. Snažila se co nejlépe poznat finskou
kulturu a mentalitu, což se mi dařilo i díky
lidem, které jsem tam potkala. To samé jsem
zažívala později ve Švýcarsku, kde jsem zís59
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Sochařinu vnímám hodně jako mužskou profesi – i vzhledem k tomu, že
to musí být práce poměrně fyzicky
a technicky náročná. Jak to vidíte vy?
Na to je těžké jednoznačně odpovědět.
Myslím, že ve všech oborech, ve kterých se
musíte tak trochu prosadit jako osobnost,
je to pro ženu složitější. Atributy úspěchu, jako jsou ostré lokty, dominance nebo
egoismus - to ženám moc nesluší. (smích)
V umění to chodí tak, že vaše práce jde
ruku v ruce s tím, jak působíte navenek i vy.
Jdete s kůží na trh a musíte to celé ustát
včetně dotazů, „jak to ta ženská udělala?“
Současně ale nejsem příznivcem genderové vyváženosti a zvýhodňování, protože si
myslím, že když vznikne dobrá věc, je úplně
jedno, jestli ji vytvořila žena, nebo muž.

Máte hodně široké portfolio, věnujete se nejen sochařství, ale také
scénografii, divadelní tvorbě, spolupracujete na filmových projektech,
jako byl film Protektor nebo Krypton
v produkci televize HBO. Co vás sytí
nejvíc, co je ta „srdcovka“?
Všechno, kde mohu tvořit a přijímat výzvy.
To miluji! V momentě, kdy pracuji pro film
nebo divadlo, jsem součástí velkého celku
a baví mě to propojování. Konkrétně u filmu
je to nevyčerpatelné spektrum stylů a příběhů, a to vás vtáhne a nepustí. Můj poslední velký projekt byla práce na sérii „The
Wheel of Time“ pro Amazon Studios. Jde
o fantasy seriál, který čerpá z četných prvků
evropské a asijské mytologie a zakládá se na
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knižní předloze Roberta Jordana. V loňském
roce jsem pro něj vytvořila víc jak deset
soch, některé i tři metry vysoké. Za srdcovku považuji film Václava Havla „Odcházení“
a představení „Antiwords“, které vytvořila
Spitfire Company na motivy Havlovy Audience a které doslova obletělo svět.

„Když vznikne dobrá věc,
je úplně jedno, jestli ji vytvořila
žena, nebo muž.“

S manželem žijete na samotě v hájence. To vám koronavirová pandemie
asi příliš změn do života nepřinesla,
přesto, jak se na současnou situaci
díváte? Nechybí vám jako umělkyni
výstavy, setkávání s lidmi?
V návaznosti na současnou situaci máme
s manželem opravdu obrovské štěstí, že žijeme na samotě u lesa s přírodou za dveřmi. To mě těší a dává pocit bezpečí. Tvorba je osamělá činnost, tím pádem ani tam
nepociťuji změnu. Nicméně si uvědomuji
závažnost aktuálního stavu a mám obavy,
že to naše životy změní, změní se i naše
sociální interakce. Chybí mi výstavy, chybí
mi kontakt s přáteli, chybí mi ta normálnost a bezprostřednost, s jakou jsme ještě
před rokem žili. Čas, který mám navíc, teď
využívám k opětovnému sebepoznání, sou-

středění a k dalšímu vzdělávání se v oboru.
Je to ale těžké, protože nad námi stále visí
otázka, jak to celé bude.

Přestože v Trutnově už dlouho nežijete, ve východních Čechách jste zakořeněná poměrně hluboko. Pracovně jste spojená s trutnovskou Galerií
UFFO, vaše sochy odlévá slévárna
u Vrchlabí a vaše díla zdobí kromě
zmíněného Hradce nebo Trutnova
také Chrudim a Náchod… Je tady pořád vaše „doma“, nebo už je to Písek,
kde v současnosti žijete?
To, co vás nejvíce spojuje s vaším rodným
městem, není ani tak ono místo jako takové, jako především lidé, na které máte
vazbu, ať už osobní nebo pracovní. Dnes je
vzdálenost relativní pojem a spousta věcí
se dá řešit na dálku. Tedy i nadále budu
pracovně zakořeněna v místech, jako je
zmíněná umělecká slévárna HVH v Horní Kalné a nyní i nově vznikající centrum
EPO 1 v Trutnově, za kterým stojí manželé Kasperovi. Vazby na region mám i díky
deseti letům, které jsem strávila v Galerii
UFFO v Trutnově. Tedy přestože už jedenáct let žiji v Písku, tak se od východních
Čech necítím být vzdálena. Doma pro mě
bude vždycky místo, které sdílím se svými
nejbližšími, se svojí rodinou.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora, Vojtěch Vlk
a archiv Pauliny Skavové

Paulina Skavová
Narodila se 8. listopadu 1976
v Trutnově.
Absolvovala gymnázium
a poté pokračovala dva roky
na Střední průmyslové škole
kamenické a sochařské
v Hořicích. Následně složila
přijímací zkoušky na AVU
do Prahy.
Ve své sochařské tvorbě se
mimo jiné věnuje tématům
lovu, ženské kráse nebo
mytologii a je autorkou i řady
pamětních desek – například
herce Radovana Lukavského,
generála Josefa Mašína nebo
biskupa Stanislava Krátkého.
Deset let také pracovala jako
kurátorka trutnovské Galerie
UFFO. V současnosti žije už
11 let v jihočeském Písku.
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TO(N) musíte mít!
Královéhradecká mekka českého designového nábytku Polstrin vítá jaro řadou novinek. S novým rokem spojili síly s další
ikonickou tuzemskou značkou TON, součástí jejich showroomu bude bistro s kavárnou a světlo světa spatří i zbrusu nová
multifunkční sedací souprava a svěží řada designových postelí. „I když naše dveře musely být pro zákazníky nějakou dobu
zavřené, rozhodně jsme nezaháleli,“ říká kreativní manažerka Polstrinu Valérie Turečková.

Stejně jako Polstrin i TON je tradiční
a navíc český výrobce. Hrálo to ve vašem spojení roli?
Určitě ano, myšlenka, že naši zákazníci mohou vybírat z výrobků tradičních českých nábytkářských značek pod jednou střechou, se
nám od začátku líbila. Cítíme, že máme s TONem hodně společného, ať už je to dlouhodobá historie, tradiční řemeslo nebo prosazování stejných hodnot. V tomto ohledu nebylo co
rozmýšlet. Navíc jsme s nimi spolupracovali
dlouhodobě a již dříve jsme jejich sortiment
zákazníkům nabízeli. Určitě to ale nebylo v takovém rozsahu jako dnes. Když tedy přišla nabídka stát se jejich autorizovaným prodejcem,
moc nás to potěšilo. Jejich výrobky dobře
známe a víme, že naši zákazníci na ně reagují
velmi pozitivně.

je tvarosloví výrobků, ale také použité materiály. Vzhledem k tomu, že jsme čalounická firma, máme širokou nabídku látek a přírodních
usní. Pokud si tedy zákazník nevybere z nabídky TONu, umíme zajistit, aby TON použil
materiály z našich kolekcí. Zákazníky to baví
a hojně toho využívají. Takže rozhodně ano,
můžete mít naši pohovku a židle TON perfektně sladěné ve stejné potahové látce.

I když naše dveře musely být pro zákazníky
nějakou dobu zavřené, rozhodně jsme nezaháleli. Díky otevření nového showroomu
jsme zrekonstruovali horní patro, a nyní tak
můžeme klientům nabídnout 700 metrů čtverečních prodejní plochy na třech podlažích.
Protože k nám jezdí zákazníci z celé republiky a výběrem nábytku tráví i několik hodin,
rozhodli jsme se v přízemí vybudovat občerstvovací zónu s bistrem a kavárnou, kde si
mohou odpočinout, posilnit se a nabrat novou
energii. Máme v plánu ji otevřít nejen našim
zákazníkům, ale i veřejnosti. Co se výrobků týče, chystáme se například uvést novou
multifunkční sedací soupravu Kalista, jídelní
sortiment jsme doplnili o čalouněnou lavici
a s architektem profesorem Pelclem pracujeme na nových designech postelí. Také jsme
podepsali spolupráci s designérským studiem
Lexova & Smetana, kteří získali nominaci na
cenu Designbloku 2020 za nejlepší výrobek
Infinite, který jsme pro ně vyráběli. Začátkem
roku jsme rovněž představili nové kolekce potahových materiálů a je toho ještě mnohem
víc. To se ale nechte překvapit!
(red)
foto: Ondřej Šlambora

Co vše z portfolia TONu ve vaší nabídce
nechybí. Je to i proslulá židle číslo 14?

Lze obě značky v interiéru vzájemně
kombinovat? Kdybych například zatoužila sladit pohovku Polstrin s židlemi
TON, umožňujete v tomto směru nějakou asistenci?

Bohužel nemůžeme vystavovat celý sortiment
značky, a tak se snažíme ukázat průřez jejich
výroby. Ikonické židle jako je číslo 14, ale i ty
klasické včetně absolutních bestsellerů a novinek nemohou samozřejmě chybět. Celkem
v showroomu najdete pět jídelních stolů a 46
židlí a křesel. K dispozici máme vzorníky dřevin a potahových materiálů. Pokud tu váš vysněný kousek nenajdete, dokážeme zajistit
jeho zapůjčení, abyste si jej mohli prohlédnout
na vlastní oči. Konkrétní výčet nabídky najdete na našich webových stránkách.

Nábytek TON si s tím naším po stránce kvality
a designu velmi dobře rozumí a velkou výhodou je, že u nás můžete sladit sedací soupravu
s jídelním koutem na jednom místě. Důležité

Novinky v souvislosti se značkou TON
určitě nejsou jediné. Chystáte pro zákazníky na letošní sezonu nějaké další?
61

Legenda
YSL
Narodil se v Alžírsku, tvořil převážně ve Francii, ale znal ho celý svět. Seznamte
se s příběhem návrháře Yves Saint Laurenta, zakladatele ikonické značky YSL,
který i víc jak dekádu po své smrti dál hýbe módním světem.

jaro 2021

Designérský génius, zapálený filantrop,
ale také introvertní homosexuál, kterého odmalička vytrhávali z jeho komfortní
zóny. Nejdřív ve škole, pak v prvním módním angažmá i na povinné vojně. Kam se
Yves vrtnul, strhával na sebe pozornost.
Začalo to už na základní škole, kde se
vychrtlému klukovi s výraznými brýlemi ostatní děti smály. Yves přitom vůbec

Design, móda & krása

nepocházel z nuzných poměrů, právě
naopak. Jeho rodina patřila k těm vysoce
postaveným, otec Charles pracoval jako
právník pro velkou pojišťovací firmu, a navíc vlastnil síť kinosálů. S matkou a dvěma
mladšími sestrami si tak Yves mohl dovolit
chodit pravidelně do divadla nebo navštěvovat operu. Což byla v padesátých letech
v Alžírsku výsada smetánky.

Další niterní bitvu sváděl v Paříži, kam v 17
letech následoval svou kreativní vášeň
a učil se od samotného Christiana Diora.
Ten ho nazýval svou pravou rukou, svým
„Dauphinem“ - tedy titulem, kterým se
ve francouzských dějinách honosili prvorození synové krále a následníci trůnu.
Když čtyři roky na to věhlasný designér
na dovolené náhle zemřel na infarkt, pověřili vedením největšího módního domu
té doby právě Yvese. Ten se tak mimo jiné
stal i nejmladším návrhářem ve světě haute couture vůbec.

ZAJÍČEK HAUTE COUTURE
Jeho první kolekce v nadcházející sezoně
tak přirozeně patřila k těm nejočekávanějším vůbec. Řada kolegů mu pro jeho mladý
věk a profesionální nezralost nevěřila, leč
přehlídka slavila nebývalý úspěch. Pařížská prominence tleskala „změně kurzu“,
která se projevovala Yvesovou silnou individualitou, kreativitou střihů a jasných,
přesto měkkých linií jeho návrhů. V té
době se také seznámil se svým osudovým
mužem, životním i obchodním partnerem,
průmyslníkem Pierrem Bergéem.
Psal se rok 1960, Yvesovi bylo právě čtyřiadvacet, když obdržel povolávací rozkaz
a nastoupil na povinnou vojenskou službu
v rodném Alžírsku. Narukoval, avšak jeho
křehká umělecká duše zvládala militantní režim jen těžko. Neuběhly ani tři týdny
64
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a byl hospitalizován v nemocnici kvůli nervovému zhroucení. V té době začal užívat
antidepresiva a experimentovat s alkoholem. Po svém návratu o rok později zjistil,
že už na něj u Diora nikdo nečeká, a tak se
rozhodl postavit se na vlastní nohy. S pomocí svého partnera Pierra a amerického
investora J. Mack Robinsona tak v roce 1961
otevřel vlastní studio a položil základy ikonickému brandu YSL.

KONKURENCE CHANELU
Hned první kolekce, kterou uvedl na trh
v lednu 1962, předčila veškerá očekávání.
Francouzská smetánka svého oblíbence
na holičkách nenechala a nákupčí ve Spojených státech objednávali zbrusu novou
značku jako diví. Módní magazíny hlásaly,
že obleky YSL jsou střihově dokonalé a konkurují do té doby kvalitativně neochvějné
produkci Chanelu. Ostatně Yvesova tvorba
ležela v žaludku i Ralphu Laurenovi, který
ho za údajné kopírování stylu v průběhu let
neváhal dokonce žalovat. Nevyhrál a značce
YSL se musel omluvit. Krátce na to představil i svůj první parfém a v průběhu let pro-
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kombinacemi, bohatými výšivkami a vzory
obrovských květin. Tuze rád také šokoval.
Když uváděl na trh svoji první pánskou kolínskou, neváhal se ujmout role jejího hlavního protagonisty a na promo plakáty se
nechal vyfotit nahý. Jeho modely čerpaly
inspiraci z umění, historie i literatury. Časté rodinné výlety za kulturou z mládí v něm
rezonovaly po celou dobu jeho aktivní tvorby, a tak nebylo překvapením, že často a rád
navrhoval kostýmy pro divadlo. Jednu ze
svých kolekcí v 70. letech zase zasvětil ruskému baletu. Nepřetržitou studnicí inspirace se v jeho očích staly díla Picassa, Matisse, a dokonce spisy Marcela Prousta. Co
v módní branži kdysi započala Coco Chanel,
právě Yves rozvinul naplno. Stejně jako jeho
slavná kolegyně i on do ženských modelů

vkládal prvky ryze pánského stylu. „Byl to
kouzelník. Jako žena jste potřebovala notnou
dávku sebevědomí, abyste mohla jeho oblečení nosit. Nenavrhoval tak, aby zakrýval nedostatky. Dělal ženy prostě krásnými,“ prohlásila na adresu YSL francouzská herečka
Catherine Deneuve, která patřila mezi jeho
první zákaznice vůbec. Spolupracovali spolu velmi intenzivně, Yves si ji dokonce v devadesátých letech vybral jako ambasadorku
značky a hrdě ji nazýval svou múzou. Jeho
modely však také pyšně vynášela třeba dcera malíře Pabla Picassa a zároveň módní
návrhářka Paloma Picasso nebo členka prominentní bankovní rodiny Marie-Hélène de
Rothschild. Ještě mu nebylo ani 50, když se
stal vůbec prvním žijícím designérem v historii, kterému byla udělena pocta v podobě

„Co v módní branži kdysi
započala Coco Chanel,
YSL rozvinul naplno.“
půjčil své jméno řadě dalších kosmetických
produktů. Yves se stal zkrátka hitem a díky
masové popularitě ve „správných kruzích“
se mu dařilo s každou další kolekcí bořit
dosud zažitá módní tabu. Ne nadarmo mu
přezdívali módní revolucionář, když ženy
oblékl do smokingu a muže naučil milovat
safari styl. On sám však vyznával postupnou
módní evoluci než revoluci. Tvrdil, že dámský šatník by se neměl podle módního diktátu měnit s každou další kolekcí každých
šest měsíců. Nové kousky by měly ty stávající naopak vhodně doplňovat. „Protože každý
z nich je nadčasový,“ dodával.

INSPIRACE V UMĚNÍ
I LITERATUŘE
S každou další kolekcí představoval
Yves světu své nápady a vize, které byly
vždy o trochu originálnější, nápaditější
a svéráznější než ty předešlé. Šatníky privilegovaných dam se tak začaly plnit šaty
na jedno rameno, košilovými šaty, sandálky
na klínku nebo úzkými kozačkami na vysokém podpatku. Jednotlivé kousky hýřily
asymetrickými střihy, výraznými barevnými
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vlastní exhibice v Metropolitním muzeu
umění v New Yorku. Věhlasná francouzská
sloupkařka a módní editorka Diana Vree-

stovala. Věřím, že jsem nikdy nezradil toho
chlapce, který s obrovskou nervozitou ukázal své náčrty Christianu Diorovi. Žil jsem
pro tuto práci a respektoval ji až do samého
konce.“

„Ať vymyslel cokoli, nosily
to ženy každého věku
napříč kontinenty.“

Poté se Yves s Pierrem usadili v Le Jardin
Majorelle – botanické zahradě v Marakéši, kterou vlastnili od roku 1980. Přestože
jako milenci se rozešli po skoro dvacetiletém vztahu už v roce 1976, zůstali přáteli
a obchodními partnery. V roce 2008 byl
Yvesovi diagnostikován nádor na mozku,
na který ještě tentýž rok v Paříži zemřel.
O závažnosti své nemoci nevěděl, Bergé
se dohodl s lékaři, aby smutnou skutečnost křehkému tvůrci zatajili. „Nejsem si
jistý, jestli by byl dostatečně silný na to,
aby přicházející smrt přijal,“ vzpomínal
poté Pierre Bergé, se kterým jen pár dní
před svým skonem Yves vstoupil do registrovaného partnerství. Právě v jejich
milovaném domově, marocké botanické
zahradě, byly nakonec rozprášeny návrhářovy ostatky a dnes tam sídlí mimo jiné
i velkolepé muzeum značky YSL.

land to okomentovala slovy: „Ať vymyslí
cokoli, nosí to ženy každého věku napříč
kontinenty.“ Legendární výstavu uvedli
mimo New Yorku také v Moskvě, Petrohradě, Pekingu, Tokyu nebo Sydney.

VELKÉ LOUČENÍ

S Catherine Deneuve

Příchod nového milénia znamenal razantní zlom také v životě YSL. V roce 1999 se
Yves rozhodl značku prodat a o tři roky
později se tehdy šestašedesátiletý návrhář oficiálně objevil na módním molu
naposledy. Na závěr své monumentální
retrospektivní přehlídky prohlásil: „Móda
není umění, ale potřebuje umělce, aby exi-

inzerce
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Kultura

Stalo se
na východě Čech
Zima letos dlouhá byla. A taky plná událostí, na které jen tak nezapomeneme. Některé z klíčových okamžiků uplynulého
čtvrtletí dokonce dominovaly zpravodajskému výběru republikových médií. Šest z nich si připomeňte spolu s námi v pravidelné rubrice Quartieru.

DEFINITIVNĚ BÍLÁ

JAKO Z POHÁDKY

MINA, KAM SE VRTNEŠ

Je rozhodnuto. Zelená brána v Pardubicích
získá bílou omítku. Jednomyslně o tom rozhodli místní radní. Historická dominanta
města tak zažije svůj malý comeback, bílá
totiž bývala už kdysi, konkrétně do roku
1912. Historici rovněž tvrdí, že její nové
omítnutí zastaví chátrání pláště, a památku
tak ochrání pro budoucí generace.

Na sníh bohatý únor umožnil ušlechtilým
starokladrubským běloušům po letech vyměnit zápřež - kočár za saně. Poprvé v historii Národního hřebčína v Kladrubech navíc
památeční dopravní prostředek z přelomu
19. a 20. století táhlo šestispřežení. Ojedinělá
zimní vyjížďka vypadala jako z pohádky, chyběla už snad jen princezna. Tak zase za rok?

Dohromady 338 dělostřeleckých min z druhé světové války našli v lednu u obce Týnišťko na Orlickoústecku. Na nebezpečnou
nálož upozornili policisty amatérští hledači
kovů s detektory. Podle zasahujících pyrotechniků jsou takové nálezy nevybuchlé
munice vzácné – dochází k nim jednou až
dvakrát do roka.

SAFARI PARK HLÁSÍ PŘÍRŮSTEK

DO SKAL S ONLINE REZERVACÍ

EVROPSKÝ STROM ROKU

Dvorský Safari Park oslavil v únoru další chovatelský úspěch. Po třech letech se
místním pracovníkům podařilo rozmnožit
ohrožený druh vzácného ptáka – jeřába
královského. Chovatele hřeje na srdci i fakt,
že to je již druhá generace, která tu poprvé spatřila světlo světa. Rodiče čerstvě vyklubaného mláděte se totiž vylíhli právě ve
Dvoře Králové.

Přírodní chlouba východních Čech - Adršpašské a Teplické skály - se chystají na první
sezonu s rezervačním systémem vstupenek.
Oblíbený turistický cíl v našem regionu spustí
objednávky vstupů od dubna. Díky tomu budou mít návštěvníci jistotu, že se do skal bez
problémů dostanou a výlet si bez stresu užijí.
Před příjezdem si budou moci dopředu ověřit
i volnou kapacitu parkoviště.

Jabloň, která už 75 let roste u hospody
v Machovské Lhotě na Broumovsku, bojovala celý únor o titul Evropského stromu
roku 2021. Vítězka loňské ankety o tuzemský Strom roku je perlou na česko-polské
hranici a v internetovém hlasování jí přicházely hlasy až z Gdaňsku. Nakonec skončila na X. místě, gratulujeme!
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Tady to žije!
Pověst je předchází a v mnoha případech jejich sláva dávno překročila hranice našeho regionu. Řadu z nich letos navíc
čekají významná jubilea. Zda je oslaví ve vší parádě a s diváky, jak jsou zvyklí, teprve uvidíme. Rozhodně se však sluší
si kulturní pýchu východních Čech připomenout! Přinášíme sedm kulturních akcí roku, na které se těšíme, a doufáme,
že letos už si je užijeme, jak se patří.

REGIONY – MEZINÁRODNÍ
DIVADELNÍ FESTIVAL
Spolu s Open Air Programem patří hradecký divadelní festival už víc než čtvrtstoletí mezi kulturní události roku nejen v našem regionu, ale
zároveň se jedná i o největší divadelní přehlídku
v Čechách. Stovky představení desítek tuzemských uměleckých souborů i těch ze zahraničí
obsazují posledních deset dní v červnu ulice
města a pravidelně lákají kolem 70 tisíc návštěvníků. Letos, u příležitosti 26. ročníku přicházejí organizátoři s novinkami. Divadelní festival
i o trochu mladší Open Air Program spojí pod
jeden zbrusu nový název – REGIONY – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové, přičemž
celá akce získá i nový jednotící vizuál.
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JIČÍN – MĚSTO
POHÁDEK

SYMPOSION TŘEBECHOVICE
POD OREBEM

SMETANOVA
LITOMYŠL

Čas plyne jako voda – s tímto poetickým
podtitulem započaly přípravy historicky
30. ročníku, respektive 31. ročníku oblíbeného festivalu Jičín – město pohádek. Ten
loňský byl kvůli pandemickým omezením
zrušen, organizátoři ale doufají, že letos se
už Rumcajs s Mankou u příležitosti kulatých narozenin festivalu městem v tradičním průvodu projdou. Přípravy jsou v plném proudu a letošním tématem je Voda
voděnka. Jako tradičně je vyhlášena i tvořivá výzva pro děti, přesné zadání najdete
na webových stránkách festivalu, přičemž
uzávěrka je 1. června.

Chtělo by se říci, že ochotnická tradice je
v našem regionu silná velice! Dokladem budiž tradiční podzimní přehlídka ochotnických
divadel Symposion, která se každoročně koná
v Třebechovicích pod Orebem. Její historické
kořeny sahají až do roku 1965, pravidelně se
však začala pořádat až o něco déle a letos slaví kulaté 50. narozeniny. Hvězdou přehlídky
bývá domácí spolek Symposion, který se pyšní dokonce víc než 75letou historií! Vyvrcholením několikatýdenního svátku milovníků
ochotnického divadla je vyhlášení Ceny diváka za nejúspěšnější hru, pro kterou po celou
dobu hlasuje publikum.

Druhý nejstarší hudební festival v Česku se
v rodišti geniálního skladatele Bedřicha Smetany poprvé pořádal v roce 1946, k založení
tradice došlo v roce 1949. Krátkou pauzu pak
zažil v letech 1966-73 a od roku 1974 se pořádá
každoročně vždy na přelomu června a července. Nejinak tomu bylo i loni, kdy se navzdory vrtkavé epidemiologické situaci uskutečnil, avšak v o poznání komornějším duchu.
Konání letošního, již 63. ročníku, je plánováno
od 10. června do 6. července a volně naváže
na loňské téma Múza naděje. Program zatím
organizátoři nepředstavili, zveřejněn by měl
být koncem března.

ZLATÁ PECKA CHRUDIM

GRAND FESTIVAL SMÍCHU

LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM

A máme tu i jednoho festivalového „zajíčka“ – neformální hudební festival mezzosopranistky Dagmar Peckové letos přivítá
svůj 5. ročník. Přestože patří v regionu mezi
věkově mladší akce, své stoupence si už najít
dokázal. Letošní téma je původně loňské, které se pořadatelé rozhodli vzhledem k situaci
přesunout a věnuje se fenomenální světové
pěvkyni Marii Callas. Letošek bude specifickým i tím, že Dagmar Pecková, rodačka z nedalekých Medlešic, oslaví své 60. narozeniny.

Svůj již 21. ročník chystá na letošní jaro i pardubický GRAND festival smíchu. Tradiční
přehlídka komediální tvorby tuzemských
divadel běží pod taktovkou Východočeského divadla a letos je vzhledem k vládním
opatřením plánována v netradičním termínu od 11. do 17. května. Kromě hlavních cen
odborné poroty se bude i letos udělovat titul
Genia smíchu, který přebírá významná divadelní osobnost, jež přispěla komediálnímu žánru.

Od prvního ročníku celostátní přehlídky
a dílny amatérského loutkářství letos uplyne
neuvěřitelných 70 let. Oslava těchto požehnaných narozenin by měla v Chrudimi odstartovat 30. června a potrvá klasicky týden.
Program zatím znám není, přesto organizátoři počítají s bohatým hlavním i doprovodným programem a představeními v Divadle
Karla Pippicha a blízkém prostranství, v Muzeu loutkářských kultur a také ve Spolkovém
domě.
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Galerie
moderního (č)umění.
Unikátní kniha, která hravou
formou a přitažlivým zpracováním
odhaluje zákulisí fungování nejen galerijních
institucí, spatřila světlo světa v březnu. Je
určena dětem od 12 let, ale spoustu zajímavých
a nových informací v ní najdou i dospělí. „Chceme
ukázat, že návštěvy galerie nejsou pro VIP hosty. Že
je to dostupné a otevřené místo, které není pouze pro
znalce umění, ale pro všechny, kteří se na něj chtějí
podívat a udělat si názor, odnést si nějaký dojem,
emoci,“ shodují se autorky publikace a edukátorky
hradecké galerie Patricie Kaválková a Helena
Šestáková. Zjistěte, kdo a co se skrývá za
tlustými zdmi, které žijí uměním,
i vy!

Fakír, 1914

Život silným tahem
Ten příběh není vlastně příliš odlišný od jiných, které žili lidé na přelomu 19. a 20. století v Čechách i jinde. Začal se
v neúplné vesnické rodině, vedl převážně přes neúspěchy i nepochopení a skončil v mladém věku. Život Bohumila Kubišty, přezdívaného „otec moderního českého malířství“, byl však mnohem barvitější, přestože se naneštěstí nezačal
ani neskončil šťastně. Je dodnes silným svědectvím o vůli, síle ducha i obyčejných věcech lidství, které provázejí prosté
lidi, ale i takové velikány, jakým bezesporu východočeský rodák Kubišta byl.

Bohumil Kubišta se narodil 21. srpna 1884 ve
Vlčkovicích u Hradce Králové. Jeho matkou
byla Marie Kubištová, dcera zdejšího statkáře Václava Kubišty, otec byl uveden jako
neznámý. Traduje se, že jím byl německý
příslušník královéhradecké vojenské posádky. Kubištova cesta ke vzdělání nebyla
zrovna snadná – ostatně jako nic v jeho životě. Už na hradecké reálce v něm profesoři
poznali nesporný výtvarný talent a přesvědčili nepříliš majetnou rodinu, aby mladého
Bohumila nechala studovat na gymnáziu.
Odtud už cesta vedla na pražskou Uměleckoprůmyslovou školu, kterou však po sporech s pedagogy Kubišta opustil a zamířil
na Akademii výtvarných umění, kde se však
opakoval v podstatě stejný scénář. Na vině
byla Kubištova tvrdohlavost – svůj selský
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původ nezapřel. Odmítal přehlížet chyby
profesorů, netajil se svými názory, nebál se
otevřených konfliktů. Svá umělecká studia
tak vlastně nikdy nedokončil. Z Akademie
výtvarných umění si však odnesl známost se
svými generačními a uměleckými souputníky Emilem Fillou, Václavem Špálou a dalšími, s nimiž později z okouzlení pražskou
výstavu obrazů Edvarda Muncha založil modernistickou skupinu Osma.

KUBISTA
V říjnu roku 1905 však Kubišta nastupuje
jednoroční vojenskou službu u přístavního
dělostřelectva na hlavní námořní základně
Rakousko-Uherska v chorvatské pevnosti
Pula na jihu Istrijského poloostrova. Po voj-

ně odjíždí do Itálie, je unesen krásami Toskánska i děl jeho starých malířských mistrů. V letech 1907-8 se účastní obou výstav
Osmy a od postimpresionismu se ve svých
dílech posouvá k expresionismu. Protože Praha si s mladými a neklidnými tvůrci
příliš nerozumí, odjíždí Kubišta v roce 1909
do Paříže, která je v té době tepajícím srdcem rozkvětu nových uměleckých směrů.
Pomáhá tu organizovat první výstavu Nezávislých a seznamuje se s díly Georgese
Braqua a Pabla Picassa, která ohlašují nástup kubismu. Kubišta začíná pod jejich
vlivem ještě v Paříži tvořit a domů nadšeně
píše: „Nesmíme se zajímat jen o barvu, nýbrž
sledovat vše dál.“ Jeho analytická mysl počítá, plánuje, důsledně o všem uvažuje. Slovní
hříčkou „kubista Kubišta“ se tehdy v Paříži
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baví Guillaume Apollinaire i Pablo Picasso.
Druhý jmenovaný se ale na Kubištu hněvá,
že jej svou prací kopíruje. Pro Kubištu je ale
setkání s kubismem jednou, nikoliv jedinou
z uměleckých cest, které v životě protne.
Zcela bez peněz se vrací do Prahy, maluje
kubistické obrazy a seznamuje se s Janem
Zrzavým. Ten jej přivede do umělecké skupiny Sursum ovlivněné silně okultismem,
což Kubištu zaujme a sám se začne zabývat
i spiritismem a parapsychologií.

FILLA? KUBIŠTA!
Pouhých pět let v rozmezí roků 1908 a 1913
stačí Kubištovi k tomu, aby se zapsal do dějin výtvarného umění výrazněji, než by jiní
dokázali za celý život. Svéráz každým coulem, pevný charakter, trochu podivín, muž
stálých názorů – tím vším Kubišta byl a samozřejmě, že i tím vším iritoval řadu svých
současníků a malířských konkurentů. Často je připomínán jeho komplikovaný vztah
s Emilem Fillou, s nímž se Kubišta v historii
výtvarného umění přetahuje o pozici české
kubistické jedničky a který prokazatelně
svůj význam opakovaně zveličoval na úkor
Kubišty. Když je Filla redaktorem Volných
směrů, neotiskne v nich žádný Kubištův
text. K Fillovi ostatně přilne ještě před rokem 1908 řada Kubištových přátel, naopak
Kubištu obklopují mladí umělci, kteří v jeho
díle vidí cestu. Jsou to právě Kubištovi expřátelé, kteří ještě za Kubištova života adorují Fillu jako průkopníka českého kubismu,
a jsou to právě Kubištovi noví přátelé, kteří
se po jeho smrti zaslouží o docenění jeho
díla. Vždyť prvním českým kubistickým výtvarným dílem je po právu Kubištův obraz
Vlastní podobizna z roku 1910, který vznikl
v Paříži. Emil Filla do Paříže odjíždí teprve
po návratu nadšeného Kubišty, svého tehdejšího spolubydlícího. A navštěvuje tam
galerie, které mu Kubišta doporučí.

Zátiší s lebkou, 1912
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AFÉRA CURIE
Kubištovi docházejí peníze, jeho obrazy nikdo nekupuje, vyčerpány jsou i fondy strýce
Oldřicha. Malíř se proto v roce 1913 rozhoduje nastoupit do armády, aby si zajistil živobytí. Strýce i ostatní své věřitele ujistí, že
jim všechno splatí. Vrací se do dobře známé
Puly, kde se stává důstojníkem dělostřelectva. Postupně dosahuje hodnosti setníka
a velí baterii Punto Christo. Svůj nejodvážnější kousek si na konto připíše 20. prosince 1914, kdy si všimne nezvykle se pohybujících bójek. Na nic nečeká a dá povel k palbě.
Nemýlí se – ke dnu jde francouzská válečná
ponorka Curie, které se podařilo proniknout
do přístavu. Za svůj čin je vyznamenán vysokým Leopoldovým řádem, doma si však
od pražské bohémy vyslouží pohrdání za
„likvidaci francouzské kultury“, dokonce je
vyloučen i ze spolku Mánes.

S TASENOU ŠAVLÍ
Vznik republiky Kubišta oslavuje 28. října 1918 v Praze, která se však už za necelý
měsíc, 27. listopadu, má stát smutným místem, kde se jeho osud naplní. Silného muže
a velkého umělce na vrcholu sil si vzala za
jednu ze svých obětí španělská chřipka.
„Památného 28. října 1918 byl viděn v čele
jednoho z oněch spontánních průvodů, které
procházely ulicemi Prahy, důstojník ozdobený pentlemi, s tasenou šavlí, na níž se vítězně
třepetala československá vlajka. Ten důstojník měl za několik dní narukovat na Slovensko jako komandant pancéřového vlaku.
Ale rozstonal se chřipkou a zemřel v pražské
vojenské nemocnici v listopadovém dni. Stár
34 let. Byl to malíř Bohumil Kubišta, jehož
památka byla v roce 1919 uctěna posmrtnou
výstavou a několika články jeho přátel.“ Tolik
dobová vzpomínka z týdeníku Pestrý týden.
Aby byl obraz zmařeného Kubištova života
úplný, dodejme ještě, že z války se vracel se

slušnými úsporami a nadějí v lásku se Zdeňkou Janderovou, s níž do té doby přísný, až
asketický malíř plánoval společný život.

KLIMT, SCHIELE, KUBIŠTA
Bohumil Kubišta je pohřben na kuklenském
hřbitově v Hradci Králové, jen kousek od
rodných Vlčkovic. Na jeho náhrobku, který
vznikl v dílně sochaře Františka Bílka, se dodnes vyjímá nápis: „Obsáhnouti život silným
tahem.“ A skutečně – tah, který svým životem
Bohumil Kubišta nakreslil, nebyl dlouhý, ale
o to silněji se vyjímá mezi jinými. Je smutnou
shodou okolností, že ve stejném roce, kdy
v Praze Kubišta umírá na španělskou chřipku, si ve Vídni stejná choroba vyžádala životy
Gustava Klimta a Egona Schieleho. V případě
Kubištovy smrti se objevily i spekulace o odvetě francouzských tajných služeb za potopenou ponorku, ale nikdy nebyly potvrzeny.
„Těžko si lze představit tragičtější osud,“ napsal ve vzpomínkách Kubištův obdivovatel,
malíř Jan Zrzavý. Když chtěl promluvit na přítelově pohřbu, samým dojetím nemohl řeč
dokončit. A tak Kubištovi složil alespoň hold
posmrtnou výstavou jeho děl v roce 1920. Teprve ta odstartovala zájem o dílo rodáka z Vlčkovic, Kubišta fascinoval mladou generaci,
která ve stejném roce zakládá umělecký spolek Devětsil a vyslovuje se proti Fillovi a jeho
ortodoxnímu kubismu. Naopak Kubištovo
pojetí kubismu jako cesty k futurismu a dalším směrům oceňuje. Pravé docenění díla
a významu Bohumila Kubišty však přichází až
v posledních letech. Jeho obrazy jsou jedněmi z tradičních rekordmanů, pokud jde o dosažené ceny v dražbách, a Kubištovo jméno
je vyslovováno s úctou vtělenou do přízviska
„otec moderního českého malířství“.
Emil Stelinger
foto: Wikimedia Foundation

Kuřák (autoportrét), 1910
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Filmy, co zahřejí
Tolik jste se těšili, až si s nohama nahoře vychutnáte na terase vychlazené bílé, nebo prostřete k první šťavnaté grilovačce
na zahradě, a ono… prší, fouká nebo o sobě jen večerní chlad ještě dává pořádně vědět. Je to tak, jarní dny zkrátka nejsou
jen sluncem zalité. Nicméně nezoufejte! Ani s pučícími pupeny za okny není ostuda zachumlat se do deky a strávit
pohodový večer před obrazovkou. Máme pro vás tipy na filmy, které za chladných jarních večerů zahřejí a pohladí oko
i duši.

KRÁLOVA ZAHRADNICE
Pompézní zahrady Versailles v plném květu, okouzlující Kate Winslet s rukama od
hlíny a dvůr krále Slunce zmítaný vášní
a intrikami. To zní jako perfektní program
na nejeden jarní večer, co říkáte? Kate se
představí v roli emancipované zahradnice
Sabine, božský Alan Rickman zase v roli režiséra i krále Ludvíka IV. Dramatický příběh
o původu versailleských zahrad si vás získá nejen záplavou nádherných květin, ale
i nákladnou výpravou, díky které se v mžiku vrátíte v čase o stovky let zpět.

VELKÝ GATSBY

JUNO

Známý příběh z pera F. S. Fitzgeralda ožil znovu v roce 2013 ve filmové adaptaci s Leonardem DiCapriem
v hlavní roli. A skvostně! Muž plný
tajemství jménem Nick Caraway se
na jaře roku 1922 vydává do New Yorku a hledá svou vlastní verzi pravého
amerického snu. Přidejte si nádherné
kostýmy 20. let, chytlavé tóny všudypřítomného jazzu a křehkou Carey
Mulligan v roli Nickovy velké lásky Daisy a o skvělou zábavu je postaráno.

Co myslíte, nalákal by vás příběh šestnáctileté školačky vyrovnávající se s nečekaným těhotenstvím? Zpočátku možná ne,
ale podle nás byste měli dát snímku Juno
z roku 2007 přece jen šanci. Film ověnčený Oskarem za scénář nabízí syrovou
podívanou plnou naděje. Teenagerka
ztělesněná herečkou Ellen Page zavrhne potrat a rozhodne se dát neplánované dítě k adopci. Že to ale nebude vůbec
jednoduché, vám snad ani nemusíme napovídat.
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PRÁZDNINY V ŘÍMĚ
Tahle filmová „kultovka“ tu nesmí chybět, protože když je obloha šedá a nálada málem pod bodem mrazu, zvedne
vám ji právě rozkošná Audrey Hepburn
v romantické komedii Prázdniny v Římě.
Snímek z roku 1953 se dočkal 10 nominací
na Oskara a sama Audrey si za svůj výkon
novodobé princezny, která se vzepřela
povinnostem a díky americkému novináři
poznala italskou metropoli jako obyčejná
dívka, sošku i odnesla.

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE

AMÉLIE Z MONTMARTU

Rozvod, slzy, stres, napětí a pak náhlé
vzájemné setkání s ex po deseti letech.
Může z toho ještě něco být? Hvězdně
obsazená komedie v čele s Meryl Streep
a Alecem Baldwinem vás zas a znova
přesvědčí, že stará láska nerezaví, nevěra neznamená konec světa, ale jen
závěr jedné kapitoly a že ty nejbizardnější příběhy člověk nevymyslí, protože
je zkrátka píše život sám.

Servírka Amélie žijící trochu ospalým
životem v pařížské části Montmart je
už skoro legendární postavou. A stejně tak působí i snímek vyprávějící
její příběh z roku 2001 s roztomilou
Audrey Tatou v hlavní roli. Úděl polosirotka, který jednoho dne objeví
poklad v podobě starých památek na
dětství neznámého nájemníka a na to
konto se rozhodne dělat svět kolem
lepší, okouzluje napříč generacemi.
Nechte se svést i vy.

MAMMA MIA!
Spojte jednu potrhlou matku, dceru na
vdávání a dechberoucí ostrov Kalokairi
v Řecku a pravá, skoro už letní, pohoda
je na světě. K tomu hudba legendární
skupiny ABBA, herecké (a pěvecké!) výkony Meryl Streep, Amandy Seyfried,
Colina Firtha nebo Pierce Brosnana
a už stačí jen doběhnout do kuchyně,
namíchat letošní první ice tea, hodit si
nohy nahoru a už si jen užívat!

NEBOŽTÍCI PŘEJÍ LÁSCE

3BOBULE

Ikonický skvost italské kinematografie
z roku 1972 si tohle jaro nesmíte nechat
ujít! Příběh syna, který vyráží do Evropy
vyzvednout tělo svého zemřelého otce,
avšak ihned po příjezdu zjišťuje, že tatínek nebyl takové neviňátko, jak si všichni
mysleli, inspiroval od dob svého uvedení
řadu dalších autorů. Záběry magického italského ostrova Ischia vás uvedou
skoro do transu, příběh rozesměje na
třikrát. Tak na co ještě čekáte?

Kdo by nemiloval jižní Moravu, tak
proč se na její sluncem zalité vinice
nenaladit klidně už v dubnu! Zatím
poslední díl české filmové série Bobule nás přivádí za známými postavami
Honzou (Kryštof Hádek) a Klárou (Tereza Ramba). Jenže od té doby, co jsme
je viděli naposledy, už uteklo pěkných
pár sklizní. Stali se rodiči, majiteli vinařství a všední starosti je pomalu, ale
jistě rozdělují. Zvládnou to?
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POD TOSKÁNSKÝM
SLUNCEM

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA
ZÁZRAK

Jak to dopadne, když přijmete nabídku
své kamarádky a na 10 dní se přestěhujete do Toskánska? Pravděpodobně jako
v případě Diane Lane, kterou tenhle kus
Itálie natolik okouzlí, že se zde rozhodne koupit zchátralou vilu. Jak se popere
s nečekaným dobrodružstvím, novými
začátky plnými překvapení, nenadálou
láskou a přátelstvím? To už se podívejte
sami, bez skvělého vína a ještě lepšího
jídla to ale nepůjde!

Je libo trochu nostalgie? Poslední díl
ze série legendárních „básníků“ představuje Štěpána, Kendyho a Karase
dál jako nerozlučné kamarády, i když
po letech už posbírali notnou dávku
skepse. Oblíbeným hrdinům je totiž
najednou padesát a cítí, že by svému životu měli vtisknout řád a splnit
si dávné touhy a přání. Zvládnou to?
A mají ještě čas na lásku a psaní básniček?

DOBRÝ DEN, PANÍ
CAMPBELLOVÁ!
Italka Clara v podání Giny Lolobrigidy ráda žije
na hraně. Jak si jinak vysvětlit, že na samém
konci druhé světové války randila zároveň
se třemi americkými vojáky, kteří o sobě ale
vzájemně nevěděli? Po návratu amerických
hochů z fronty přivede v Itálii na svět holčičku, který z nich je ale otcem, netuší. A tak pro
jistotu pobírá alimenty od všech a v domovském městečku požívá výhod válečné vdovy.
Avšak jen do chvíle, kdy se tatínci rozhodnou
přijet na návštěvu.

FRIDA

ŽIVOT BRIANA

Bouřlivý život strhující mexické umělkyně Fridy Kahlo v podání autentické
Salmy Hayek, převedený do dvouhodinového filmového zážitku probudí
všechny vaše smysly. Budete se u něj
chtít smát i plakat zároveň, fandit i odsuzovat. Životní příběh extravagantní
Fridy, sexuální a politické revolucionářky, získal řadu cen včetně nominace
na Oskara.

Ve své době způsobil skandál, dnes
vyvolává film parodující příběh Ježíše spíš výbuchy smíchu. A stejně jako
v dobách svého uvedení (1979) dodnes
rozděluje filmové fandy na dva tábory – jedni ho milují a druzí nenávidí.
Schválně si ho pusťte a názor udělejte
sami, dopředu ale říkáme, že patříme
k té první partě, protože… Monthy
Python!

KON-TIKI
Dechberoucí příroda, adrenalin slaných
vod, šest přátel a jeden vor s krapet krkolomným jménem Kon-tiki. Máte-li chuť
zažít pořádnou dávku dobrodružství, nenechte si tento snímek za žádnou cenu
ujít. Příběh norského mořeplavce Thora
Heyerdahla, který v roce 1947 uskutečnil legendární 101 dní trvající a extrémně
nebezpečnou plavbu na jedno z nejzapadlejších míst na planetě, vás chytne jako
dlouho nic.
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Pohádkový Jičín
Čechy krásné, Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty naše hory jsou zasnoubené s oblohou? Přidejte k Čechám v textu této známé lidové písně přívlastek východní, a pořád vám
bude na rtech zpívat pravda! Quartier představuje nový seriál, tentokrát o ikonických městech
východočeského regionu, která nám závidí široko daleko. Zastávka třetí – pohádkový Jičín.
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Jičínské náměstí

Brána do Českého ráje, město pohádek,
terra felix. Sedmnáctitisícové město na
řece Cidlině, v roce 2016 ověnčené titulem Historické město roku, odkud to je jen,
co by kamenem dohodil do Prachovských
skal, ke zřícenině Trosky nebo na hrad
Kost. Jičín - okresní město mezi Hradcem
a Turnovem, které už nemá čím překvapit.
Je tomu ale opravdu tak?
Poprvé se Jičín (ještě jako Giczin) objevuje v listině statků manželky Václava II. Guty
alias Jitky Habsburské v roce 1293. Tehdy
ještě dřevěná osada nastartovala díky mocné majitelce svůj rozvoj, začaly zde růst první
stavby v čele s kostelem sv. Ignáce. O dekádu
později už je Jičín v úředních spisech nazýván „městem“ a v roce 1337 s požehnáním
krále Jana Lucemburského prodán rodu Vartenberků – mimo jiné prvních majitelů nedaleké Kosti.
S nadcházejícími staletími se v Jičíně střídala
vládnoucí vrchnost, až se začátkem 17. století dostali k moci Smiřičtí ze Smiřic. Přestože Jičín nevlastnili nijak závratnou dobu,
v historii města stihli zanechat významnou
stopu. Všechno začalo skandálem kolem milostného poměru Elišky Kateřiny Smiřické
s mladým kovářem z Hodkovic, pokračovalo
sporem o dědictví a vyvrcholilo v únoru 1620
výbuchem střelného prachu na jičínském
zámku, který způsobil do té doby nevídané
pozdvižení a vyžádal si na čtyřicet mrtvých.
Rok 1620 byl vůbec přelomovým, uskutečnila se totiž také bitva na Bílé hoře, Jičín po
ní připadl vojevůdci Albrechtu z Valdštejna
a městu začaly zlaté časy. Mocný politik se
rozhodl z Jičína vybudovat své reprezentativní sídlo, a tak sezval významné italské architekty, aby změnili nejen tvář samotného
města, ale i jeho přilehlého okolí. V nadcházejících 14 letech se tak místní těšili z nebý80

valého rozkvětu, vyrůstaly zde nové budovy
včetně barokního kostela sv. Jakuba, otvíraly
se manufaktury, školy a úřady. Valdštejn tu
započal ražbu vlastních mincí, a přestože
okolo zuřila třicetiletá válka, Jičínští byli díky
němu násilné vřavy ušetřeni. Z té doby také
pochází přezdívka celého panství - terra felix
neboli šťastná země.

ky byly strašlivé. Stovky mrtvých těl ležely
v ulicích, notné požáry zničily úrodu na polích, sýpky a sklady byly vydrancovány vojáky
a úmorné vedro nutilo k rychlejšímu pohřbívání do hromadných anonymních hrobů.
Unavené a zlomené obyvatelstvo pak ještě
„dorazila“ následná epidemie cholery, která
si vyžádala další stovky civilních obětí.

Jenže všeho do času, říká se, a pro Jičín to
platilo zrovna tak. Přišel rok 1634 a s ním
Valdštejnův násilný skon v Chebu. Jeho sídelní město se náhle stalo zranitelné a v očích
vojevůdcových nepřátel lákavou trofejí. Opakovaně tak Jičín plenila švédská a císařská
vojska a stejně jako zbytek českých zemí bylo
i zdejší obyvatelstvo rekatolizováno. Ve městě se usadili jezuité, kteří zde založili i vlastní
kolej, kde například učil hradecký rodák Bohuslav Balbín. V dobách národního obrození, kdy se stal Jičín jedním z jeho center, na
místním gymnáziu působil mimo jiné i František Ladislav Rieger.

Začátkem 20. století mířila do Jičína inteligence, jezdíval sem třeba Tomáš Garrigue
Masaryk, z čehož některé jeho přednášky
vyšly i knižně. Během první republiky zažilo
město další vlnu rozkvětu a lákalo kreativní
osobnosti, působil zde například architekt
Čeněk Musil nebo přední představitel českého pohádkářství spisovatel Václav Čtvrtek. Právě ten věnoval prostřednictvím své
literární tvorby městu legendární pohádkový
punc. Přestože se narodil v Praze, v Jičíně
žili jeho prarodiče, a když jeho otce povolali
v 1. světové válce na frontu, přestěhovali se
s matkou a sourozenci z hlavního města právě sem.

Krev a utrpení se za hranice města vrátily
za prusko-rakouské války, konkrétně v létě
1866, kdy se právě v Jičíně a blízké Železnici
odehrála jedna z největších bitev. Její důsled-

Výbuch jičínského zámku

Jeho dědeček Václav Fejfar byl vůbec významnou jičínskou osobností – jako tesař měl zásluhu na řadě městských domů,
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a v letech 1878–1883 byl dokonce starostou.
Malému Václavovi často zpíval a vyprávěl
pohádky a sám spisovatel po letech tvrdil, že
spolu s ním a maminkou prochodil všechny
okolní vesničky a krajinu si zamiloval. Není
proto divu, že když vymýšlel pohádku, přišla mu na mysl atmosféra kolem dědečkova
domu, který stojí na počátku Lipové aleje
(čp. 139 v dnešní Revoluční ulici). A tak i díky
tomu vzešly z jeho pera dodnes nesmrtelné příběhy inspirované Jičínskem - pohádky o Rumcajsovi, Mance a Cipískovi z lesa
Řáholce, o vodníku Česílkovi, o makové
panence a motýlu Emanuelovi, víle Amálce
nebo Křemílku a Vochomůrkovi. Nesmíme
však zapomenout zmínit ani výtvarníka
Radka Pilaře, který oblíbeným postavičkám
věnoval „tváře“. I toho si v Jičíně připomínají
- například v jedinečné interaktivní galerii
Rumcajsův svět Radka Pilaře.
V roce 1975 byl Čtvrtek jmenován čestným
občanem města Jičína a je připomínán na
řadě míst. Na sídlišti Pod Lipami najdete
náměstí nesoucí jeho jméno. U Rumcajse se
jmenuje hospoda ve Kbelnici a kemp u Holína, loupežníkově rodině byla věnována
expozice na Valdické bráně, turistický Pochod Českým rájem byl rozšířen o Putování
za Rumcajsem. V Husově ulici sídlí restaurace Řáholec, a tak by se dalo pokračovat
vesele dál…

Cestování

Jičín nabízí zkrátka pohádkový zážitek, ať
už vyrazíte obdivovat jeho krásné starobylé
náměstí s podloubím a mnoha historickými
domy, které zdobí především barokní zámek, propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Nebo městskou
dominantu, kterou tvoří oblíbené vyhlídkové místo Valdická brána s kostelem sv.
Ignáce na opačné straně náměstí a v těsné
blízkosti další valdštejnské památky - jezuitské koleje. Zapomenout nesmíme ani
na letohrádek Valdštejnská lodžie s parkem
Libosadem, kterou s centrem města spojuje
monumentální lipová alej.
A tak jsme Jičínu přisoudili možná na první pohled trochu prvoplánový přídomek
pohádkový. Když on ale takový zkrátka je!
Nejen v souvislosti s letitou tradicí festivalu Jičín – město pohádky nebo kvůli spojení s ikonou českých pohádkářů Václavem
Čtvrtkem, ale především proto, že stejně
jako v každé správné pohádce to i s Jičínem
vždycky dobře dopadlo. A přitom se to mnohokrát nevyvíjelo zrovna růžově.
Tak na Jičín, pohádkově krásné město plné
příběhů se šťastným koncem!
Michaela Zumrová
foto: Jakub Podobský, MIC Jičín a archiv

Festival Jičín - město pohádky

Hrad Kost
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Fenomén
Glampingu
V těsném objetí přírody, přesto jako v bavlnce. V maximálním komfortu, obklopeni nádherou uvnitř i venku. Spojte dohromady anglický výraz pro okouzlující a starý známý kempink a dostanete glamping. Úplně nový rozměr relaxu „v divočině“, kde vytahujete mobil
jen na památeční fotky.

Cestování
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Přestože libozvučná složenina slov „glamourous“ (okouzlující) a „camping“ se jako nové
heslo dostalo do oficiálního Oxfordského
slovníku teprve v roce 2016, samotné myšlenky glampingu se však datují už do 11. století. Ve
zkratce symbolizuje zábavu spojenou s kempováním v nitru přírody, avšak s veškerým luxusem a pohodlím moderního bydlení.

JURTY I SAFARI STANY
První „glampovací“ počiny jsou připisovány
mongolským kmenům, které si stavěly své
přepychové jurty a pravidelně je stěhovaly z místa na místo, jak kočovaly krajinou. Za
skutečného průkopníka glampingu je pak
považován John Stewart, III. hrabě z Athollu,
který u příležitosti návštěvy skotského krále
Jakuba V. a jeho matky nechal v srdci Skotské
vysočiny postavit přepychové stanové městečko a vybavil ho nábytkem a dekoracemi
z vlastního paláce. Na vlně popularity se pak
glamping vezl na začátku 19. století, kdy se zámožní Američané a Evropané vydávali na dobrodružné výpravy do Afriky. Přestože je pobyt
v divočině lákal, na válení se po tvrdé zemi byli

příliš zhýčkaní. Začaly se tedy ve velkém budovat safari stany plné starožitného nábytku,
perských koberců a měkoučkých matrací.

VZHŮRU NA STROMY I POD
KOPULE
Dnes je glamping na vrcholu znovu, leč v trochu jiné podobě poplatné době. Pod tímto
pojmem si dnes už nemusíte představovat jen
různé stany, teepee nebo vigvamy, schová se

„Glamping se stal synonymem
napojení a odpojení zároveň.“

pod něj vlastně jakékoli ubytování, kde se můžete před zbytkem světa tak trochu schovat.
A znovu se zamilovat. Do života a jeho darů,
do ticha a krás všudypřítomné přírody. Glampovat tak dnes můžete v domech v korunách
stromů, tzv. treehousech, v hobbitích domcích nebo zelených „geodomech“ s výraznou

prosklenou kopulí založenou na geodetickém
mnohostěnu. Nebo také v chatách, srubech,
boudách nebo maringotkách. Často jsou to na
první pohled udivující architektonické skvosty, které jsou před okolním světem tak dobře
ukryté, že se jejich přesné souřadnice mnohdy dozvíte teprve pár hodin před příjezdem.
Vybudované tak, aby odpovídaly trendům
digitálního minimalismu, bez zásuvek jen
s powerbankami, bez wifi připojení a mnohdy
i bez pořádného signálu. Maximálně ekologické a soběstačné a v co největším sepětí s krajinou kolem. Současní glampeři už se totiž na
přírodu jen nedívají, oni jí vědomě žijí. Každou
minutou a každou vteřinou svého pobytu.

JEN A POUZE PODLE VÁS
A jak tedy taková dovolená v glamping resortu probíhá? Individuálně a přesně tak, jak vy
chcete. Zástupy obsluhujícího personálu ale
nečekejte, tradičně se jezdí jen na pár nocí
a většinu pobytu strávíte sami nebo se svým
doprovodem. K snídani vám připraví piknikový koš plný dobrot, na kamnech si připravíte voňavou kávu z konvičky a vyrazíte na
83
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procházku do lesa. K obědu nebo večeři na
vás bude čekat naditý grilovací balíček plný
masa a čerstvé zeleniny, na večerní zobání
zase tapas a lahev vína. Na většině míst nechybí různá posezení s magickými výhledy
do okolí, můžete lenošit s knížkou nebo se
v soukromí bohatého větvoví opalovat do aleluja a poslouchat podcasty, na které nemáte
jindy vůbec čas. Večer si slastně vlezete do
kádě plné horké vody, na jejímž ohřevu celý
den pracovalo sluníčko. A vzbudíte se možná s prvními paprsky slunce jako kdysi dávno
naši předkové.
V současné době, kdy celý svět, a turismus
především, zmítá pandemie koronaviru, se
glampovací dovolené těší velké popularitě.
Kde jinde, když vládní restrikce dovolí, také
udržovat lepší social distancing? A věřte, nebo
ne, rádi jezdí mileniálové stejně jako jejich rodiče. Možná jsou napříč generacemi tak oblíbené i proto, že spojují příjemně lechtivou
nostalgii s luxusem současnosti. Lidé narozeni v letech 1967-1979 s rodiči velmi pravděpodobně kempovali dlouhé týdny léto co léto,
jakmile se ale otevřely hranice a letecká doprava se stala dostupnější, vystřídaly poctivý
kempink all inclusive pobyty u moře. Na druhé straně je tu generace Y (narozená v letech

1980-89) a Z (1990-2001), které znají stavění
stanů a řáchání u blízké vody spíš jen z vyprávění, zase se ale zajímají o interior design
a baví je luxusní značky, což je v trendy spojení s pobytem na čerstvém vzduchu nadmíru
lákavá kombinace. Svůj boom zažívá v posledních letech i mezi Čechy a spoustu nádherných glampingových lokalit se nachází i ve
východních Čechách. Tak je neváhejte objevit!
Zkrátka a dobře glamping se stal v moderní
době synonymem odpojení a napojení. Odpojení od pípajících smartphonů a blikajících

obrazovek laptopů a napojení na sebe sama,
přírodu okolo, na vlastní nádech a výdech.
Fenomén glampingu je tak někdy označován
také jako fenomén „escapismu“ neboli „únikářství“. Na glampingových dovolených totiž
víc než kdy jindy unikáme zažité rutině, pravidelným povinnostem a výjevům naší každodennosti. Mizíme do míst, kde nemusíme nic,
a která z vlastní přirozenosti oplývají prostou
nádherou. Nádherou, ze které nás navíc následující týdny nebolí hlava ani záda.
Michaela Zumrová

inzerce

S-Cross 1,4 Boosterjet Hybrid Comfort
s bohatou výbavou

7x Airbag
systém nouzového brzdění (RBS)
LED světla
asistent rozjezdu do kopce
automatická dvouzónová klimatizace
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Dovolená 2021:
čas na změnu
Loňskou dovolenou jsme trávili jinak než většinu předchozích. A tu letošní… tu nejspíš stihne stejný osud. Je těžké
předvídat, co přesně o prázdninách bude a nebude možné, ale jedno je jasné: většina Čechů bude chtít strávit co
možná nejnormálnější dovolenou, ale zároveň zbytečně neriskovat. Jak to udělat? Máme pro vás čtyři tipy, jak strávit
letošní léto v Čechách a zažít přitom něco, co vás dost možná až doteď míjelo.
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vyvolá chvění, slastně přivřou oči a zamyslí
se, kde mají uložené pruhované tričko. Dovolenou na lodi samozřejmě lze strávit třeba
i při plavbě kolem světa, ale pro letošek si
většinou budeme muset vystačit s domácími vodami. Ovšem nemějte strach, neznamená to žádné kompromisy. I u nás můžete
zažít dovolenou na palubě, na kterou budete
dlouho vzpomínat. Motorovou obytnou loď
si můžete půjčit třeba na Slapech, a když si ji
pronajmete na rovný týden, neuděláte chybu.
Čekat vás může plavba na Orlík nebo třeba do
Týna nad Vltavou, pokračovat můžete po Vltavě do Hluboké nebo do Českých Budějovic.
Další lodní tip nás zavede na jižní Moravu, kde
se vám na hladině Baťova kanálu nabízí nefalšovaná dobrodružná plavba. Na zastávkách
vás bude očekávat třeba skanzen ve Strážnici
nebo areál vinných sklepů Petrov – Plže. Můžete také na chvíli zakotvit a na raftu nebo
kánoi se plavit posledním neregulovaným
úsekem Moravy, kde se natáčely exteriéry
slavného filmu Cesta do pravěku, protože
právě tady si řeka a její okolí zachovaly svou
původní tvář. Že jste nikdy loď neřídili? Žádný
strach, lodě určené k pronájmu jsou většinou
vybírány tak, aby zaškolení v jejich užívání
bylo poměrně rychlé a snadné, a každý se tak
mohl stát kapitánem. Navíc je zcela běžné, že
máte po celou dobu dovolené na lodi „přítele
na telefonu“ v podobě servisního technika,
který je připraven vám v případě nesnází pomoct. Větší lodě pak můžete řídit jen s průkazem vůdce malého plavidla. Pronájem lodi
pořídíte v závislosti na konkrétním typu přibližně od 20 tisíc korun za týden.

DOVOLENÁ PRVNÍ: APARTMÁN
NA KOLECH
Zapřisáhlí odpůrci dovolených strávených
na jednom místě, zbystřete! Máme pro vás
řešení. Jmenuje se obytné auto a vysvobodí
vás z dovolenkového stereotypu, který vám
už možná po letech leze na nervy. Obytné
auto vám umožní procestovat během týdne
třeba celou Moravu, aniž byste každý den
museli znovu a znovu balit a vybalovat kufry
v nových a nových hotelech. A vůbec – kdo
ví, jaké by tam byly snídaně! S obytným autem jste doslova pány své dovolené, ať už jde
o místo pobytu, měkké ručníky i kuchyňský
repertoár. Nepředstavujte si ovšem žádnou
přestavěnou dodávku, segment obytných aut
prošel v posledních letech vývojem směrem
k luxusu a pohodlí, které má jejich uživatelům dát pocit srovnatelný s dobře vybaveným
apartmánem. S tím rozdílem, že se může nacházet každý den jinde. Než se pro tento typ
dovolené rozhodnete, je dobré si uvědomit,
že možnost usadit se každý večer na jiném
místě je samozřejmě lákavá a určitě vám ta86

ková dovolená umožní přivézt si řadu neopakovatelných zážitků, ovšem abyste si nepřivezli také ústřižek od pokutového bločku, je
třeba respektovat práva ostatních. Ne každý
majitel louky s kouzelným rozhledem do kraje nebo provozovatel památky, v jejíž blízkosti
byste chtěli nocovat, musí být z vašeho plánu
nadšený. Je třeba také myslet na to, že budete
řídit o poznání větší auto, než jste pravděpodobně zvyklí. Dovolená v obytném autě
vás přijde na podobné peníze, jako kdybyste
ji trávili ve slušném penzionu či hotelu – nabídka začíná přibližně na 3 až 4 tisících korun
za noc.
HODNOCENÍ QUARTIERU:

Dovolená v obytném autě je ztělesněním
nezávislosti - sbalte si, naložte a vyrazte,
kam vás to jen bude táhnout!

DOVOLENÁ DRUHÁ: NA
PALUBU!
Uznejte sami: dovolená na lodi – nezní to
úžasně? Už jen samotné slovo loď v mnohých

HODNOCENÍ QUARTIERU:

Romantická dovolená s vůní dálek, přestože z Čech nebo Moravy nevytáhnete paty.
Dny i noci na vodě mají své kouzlo!

DOVOLENÁ TŘETÍ: CHALUPÁŘI
Tahle dovolená jde naproti všem, kteří jsou
stejně jako většina národa vývojovým druhem člověka, v odborné literatuře nazývaným
Homo Chalupář. Takový jedinec se vyznačuje láskou k roubeným či zděným stavením
z doby, kdy celá rodina spala povětšinou
v jedné místnosti, vařilo se na kachlových
kamnech, záchod byl na dvorku a svítilo se
petrolejkou. Přestože dnešní chalupy jsou
už o poznání modernější, záliba v dovolené
na venkově nebo blízko přírody ve staveních,
která nás vrací do dob minulých, z módy
nevyšla. Tahle česká záliba začala kdysi na
začátku dvacátého století vlnou trempingu
a stavění chat kolem Sázavy, kam lidé z měst
odjížděli stále častěji trávit víkendy a letní
dovolené. Od sedmdesátých let se domácí
chalupaření stávalo s utahujícími se šrouby
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normalizace stále oblíbenějším fenoménem:
nešlo jen o to najít místo, kde strávit dovolenou, ale i mít kam odjet na víkend a často
i na každý možný volný den z panelákového
či jiného městského bytu a z dobové reality
vůbec. A dnes? Chalupaření podle sociologických výzkumů na oblibě neklesá ani nyní,
kdy proti proudu času pro změnu odjíždíme
od moderních technologií. Protože zdaleka
ne každý v tomhle chalupářském národě chalupu vlastní, existuje už nejméně dobrých 25
let poměrně široká nabídka chat a chalup poskytovaných svými majiteli k pronájmu. Mýlil
by se ten, kdo by se obával onoho suchého
záchodu nebo mihotavého světla petrolejky – ačkoliv i takové chalupy v nabídce jsou
a ledaskdo by si jinou nevybral, může vaše
volba stejně tak dobře padnout i na luxusní,
novotou zářící roubenku s vlastním wellness,
moderním vybavením a bazénem. Dovolená
na chalupě začíná na přibližně 200 korunách
za osobu a noc a končí na jednotkách tisíců
za objekt a noc – záleží, jak moc moderními
chalupáři se v létě rozhodnete být.
HODNOCENÍ QUARTIERU:

Tohle je nefalšovaná pohoda a odpočinek - prolenošit celý den na zápraží
nebo se dosyta vyspat v kanafasu tady
není žádný hřích!

DOVOLENÁ ČTVRTÁ: NĚKDO
TO RÁD LUXUSNÍ
Pokud vás neuchvátila možnost cestovat
obytným autem křížem krážem létem, plavit
se na palubě lodi nebo pěkně po česku chalupařit, možná čekáte od letošní dovolené něco
víc. Rozumíme a ani na vás jsme nezapomněli.
Už nějaký pátek u nás roste nabídka luxusních
apartmánů a bytů k pronájmu na zajímavých
místech. Jak si to představit? Prostě smícháte atraktivní lokalitu, nadstandardní vybavení
a ideálně ještě nějaký ten genius loci. A je to,
vaše dovolená jako v bavlnce může odstartovat. Začíná to Prahou a desítkami skutečně
jedinečných apartmánů – můžete si vybrat
mezi výhledem na malostranské střechy, romantikou Nového světa, neokázalou elegancí
secesních činžáků, pohádkovou atmosférou
Kampy, magickými výhledy na Staré město
nebo zvolit skutečný skvost v podobě výsady
vítat nové ráno u otevřeného okna sousedícího s Karlovým mostem. Další nepřebernou
inspiraci nabízejí historická města, kterých
u nás máme naštěstí nepřeberně: budete mít
jen pro sebe romantiku malého domu v historickém srdci Mikulova, Českého Krumlova,
Kutné Hory nebo Lokte? Vydat se můžete
i mimo ruch velkých měst, aniž byste slevili
z nároku na luxus vybavení a exkluzivitu mís-

ta. Čeká vás bio koncept dřevěného domku
v České ráji, pohodlný apartmán na Lipně
nebo neopakovatelný venkovský hotýlek
v Hukvaldech. Rozhodování kam vyrazit vám
závidíme. Přiznáváme však, že jednu vadu
na kráse jsme přece jen našli: tahle dovolená
vás může přijít poněkud draho, ale může stát
třeba také „jen“ jako zmiňovaná loď či obytné
auto. No ale řekněte – nezasloužíte si takový
zážitek?
HODNOCENÍ QUARTIERU:

Luxus milují všichni, a kdo říká, že ne,
ten ho zatím nevyzkoušel. Není letošní
dovolená dobrá přiležitost? Podle nás
zcela ideální!
Emil Stelinger
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Svěže na věže
Možná to víte, a možná taky ne: my Češi jsme jednou ze světových velmocí, pokud jde o rozhledny. Máme jich u nás
na 400. Největší rozmach tento fenomén zaznamenal na konci 19. století společně s masovým růstem obliby turismu,
další desítky nových rozhleden pak vznikají v posledních letech. A platí to i u nás ve východních Čechách. Kromě
klasických rozhleden tu najdeme také řadu různých vyhlídek, bran, zámeckých, radničních, kostelních i jiných věží
a dalších míst, odkud se můžeme jaksepatří porozhlédnout do daleka a široka. Kdy jindy si na ně vyšlápnout než právě
teď, kdy příroda nabírá dech k novému rozpuku a předvádí nám pestrou paletu svých barev. Vyrazme na rozhledny
v přírodě i na věže ve městech a rozhlédněme se. Stojí to za to!
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BÍLÁ VĚŽ V HRADCI
KRÁLOVÉ
Ve městě vás její silueta provází téměř
na každém kroku. K hradeckému panoramatu patří už od roku 1574 a se svou
výškou 72 metrů je nejvyšší stavbou široko daleko. V roce 2015 se otevřela po
dvouleté rekonstrukci, která mimo jiné
do jejího nitra přidala unikátní skleněný
model věže a rozšířila zážitek z návštěvy o interaktivní prohlídky. Z ochozu Bílé
věže se otvírá rozhled korunovaný panoramatem hřebenů Orlických hor a Krkonoš.

ZÁZVORKA V NOVÉM
MĚSTĚ NAD METUJÍ

RADNIČNÍ VĚŽ
V DOBRUŠCE

Její poetické jméno jakoby předurčovalo
výhled, který nabízí. Historické město na
skalnatém ostrohu nad řekou Metují je
nádherné ze země, stejně jako z ochozu
věže Zázvorka, který ze svých 25 metrů nabízí výhled na vrcholky Krkonoš
i Orlických hor. Zázvorka je skutečným
pamětníkem: na jejím místě byl v roce
1501 položen základní kámen města a ve
svých útrobách kdysi skrývala i šatlavu.

Shlížela na dobrušské náměstí, už když
se po něm procházel F. L. Věk, a bdí nad
ním dodnes. Stavba tvořící siluetu města
tu vyrostla v roce 1565 a až do r. 1765 zde
sídlil hrdelní soud, později se stala budova sídlem městské samosprávy. Z mapy
města ji nevymazaly ani dva velké požáry
v 19. století. Její z dálky viditelná, 45 metrů
vysoká věž nabízí výhled na Orlické hory
a Podorlicko, výjimečně dohlédnete i na
Krkonoše.

ZELENÁ BRÁNA
V PARDUBICÍCH
Poslední z městských bran, hrdý pamětník
slavné minulosti i svědek barvité současnosti
Pardubic. Taková je Zelená brána, která symbolicky odděluje historické centrum Pardubic od toho moderního. Z výšky jejích téměř
šesti desítek metrů můžete pozorovat křivolaké uličky starého města, ale dohlédnete i na
celé rovinaté okolí Pardubic. Jedinou výjimkou je samozřejmě Kunětická hora. Stojíte na
místě se skutečnou historickou pamětí, první
brána tu vyrostla už téměř před 700 lety.

STEZKA V OBLACÍCH
NA DOLNÍ MORAVĚ

ROZHLEDNA BÁRA NA
ČERTOVĚ SKALCE

Jsou vám rozhledny a věže málo? Vyrazte rovnou do oblak! Na Dolní Moravě
k nim totiž už od roku 2015 vede 55 metrů vysoká stavba. Nahoru vás dovede 710
metrů dlouhá procházka, dolů pak můžete zcela prozaicky a rychle sjet toboganem. Vyhlídkovou stezku najdete na
kopci vysokém 1116 metrů, který můžete
zdolat lanovkou nebo některou z pěších
tras, včetně speciální cesty pro skialpinisty. Celý masiv Králického Sněžníku
budete mít z vrcholku jako na dlani,
stejně jako Krkonoše nebo Jeseníky.

Seznamte se s Bárou, jednou z těch rozhleden, které nenavštěvujete jen pro to,
abyste se kochali z jejich vrcholu. Bára
je unikátní stavbou z dílny žijící architektonické legendy Martina Rajniše
s atypickou konstrukcí trojbokého komolého jehlanu, vyskládaného z modřínového a dubového dřeva ze zdejších
lesů. V jejím nitru najdete točité schodiště se 78 stupni, po kterých vystoupáte
za výhledem na velkou část Polabí, Orlické, Jizerské i Železné hory, Krkonoše,
Ještěd či Králický Sněžník.
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DOBŘE UKRYTÁ ROZHLEDNA
JÁRY CIMRMANA

KOSTEL NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE V NERATOVĚ

Rozhledna nesoucí jméno českého génia byla v roce 2007 slavnostně otevřena
nedaleko Březové nad Svitavou na místě,
které údajně již o století dříve sám Cimrman navštívil. Výhled na město zastíněný
vzrostlými stromy mu vnuknul myšlenku
zbudovat právě zde vyhlídkovou věž, která si však kvůli nepochopení tehdejších
radních musela na svou realizaci počkat.
Dnes hrdě shlíží do údolí na městečko
z výšky 20 metrů.

Nejkouzelnější z tipů v našem výběru!
Neratovský kostel dvakrát málem zmizel ze světa – přečkal však zásah střelou Rudé armády a jako zázrakem unikl
plánované demolici v době pozdní normalizace. Zásluhou faráře Josefa Suchára a dalších přátel Neratova se podařilo
kostel obnovit a jemu i celé vsi vdechnout doslova nový život. Celý neratovský
příběh mapuje výstava, která vás bude
provázet, pokud vystoupáte na vrchol
kostelní věže a rozhlédnete se po okolí
místa, jež přežilo svůj zánik.

ROZHLEDNA BORŮVKA
U HLUBOKÉ
Modrá není, ale dobrá tahle Borůvka je! Nápaditou konstrukci nejmladší z rozhleden
Toulovcových maštalí najdete jihozápadně od
obce Hluboká, kde zdobí návrší Borek, zvaný
také Na Borůvčí. Povznese vás do výšky 15
metrů, z níž budete moct obdivovat výhled
na malebnou krajinu na rozmezí České tabule
a Českomoravské vrchoviny, na Orlické hory,
Jeseníky či Krkonoše. Veřejnosti začala sloužit v červnu 2005. Tvoří ji 12 smrkových klád,
které svým postavením vytvářejí hyperboloid.

KŘÍŽOVÝ VRCH
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

ROZHLEDNA NA CHLUMU
Dobře se rozhlédněte. Když vystoupáte
na vrchol rozhledny, která ční nad areálem bojiště z roku 1866, vězte, že máte
pod sebou místo, kde prolévaly krev
desítky tisíc vojáků pruské a rakouské
armády. Okolí je dodnes poseté řadou
pomníků a památníků a protkané kilometry naučných stezek. První rozhledna zde byla otevřena v roce 1899, ta
dnešní pak první návštěvníky přivítala
přesně sto let poté. Její vyhlídková plošina se nachází v rovných 35 metrech.

Nejen z rozhleden a věží je krásný pohled
na východočeský svět. Jedním z vyhlídkových míst, která poskytují malebný rozhled do okolí, je Křížový vrch v Moravské
Třebové. Výstup za panoramaty města na
úpatí Hřebečského hřbetu se nese ve znamení baroka. Cesta je lemována několika
barokními kaplemi a nejinak je tomu i na
samotném vrcholu, kterému dominuje
barokní sousoší Kalvárie. Z historického
centra města vás sem kolem zámku zavede
naučná stezka.

STŘÍBRNÁ KRASAVICE
NA ANDRLOVĚ CHLUMU
První rozhledna vyrostla na Andrlově
chlumu nad Ústím nad Orlicí už v roce
1905, ovšem vydržela jen do požáru v r.
1918. Druhá dosloužila v 60. letech a teprve až v roce 1996 vznikla dnešní 52 metrů
vysoká věž. Vyhlídková plošina, umístěná
v 35 metrech, vás po zdolání 183 schodů
odmění širokým výhledem od Krkonoš
až po Železné hory. Tahle rozhledna má
něco, co ostatní ne: na jejím ochozu můžete povečeřet a se sklenkou vína pozorovat západ slunce, v němž bude pod vámi
zlátnout celé Ústí.
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Další tipy na rozhledny
v Pardubickém kraji najdete na:
www.vychodni-cechy.info
a v Královéhradeckém kraji na
www.hkregion.cz
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Vyběhněte s kily
a chmurami
Čau, tak já jdu běhat. Věta, která rozděluje na dva tábory. Jedni ji pronášejí s vášní na rtech, pro druhé je ekvivalentem
ryzího mučení 21. století. Pro stále víc lidí však běh není jen cesta, jak zhubnout, ale vnímají ho také jako meditaci,
terapii. A vědci jim dávají za pravdu.
Bez větší vstupní investice, nutného vybavení
i předchozí přípravy - do běhání se můžete
pustit de facto tady a teď, aniž byste pro to
dopředu museli cokoli udělat. Ano, musíte se
pro to rozhodnout a ano, ideálně byste měli
mít v botníku minimálně pár tenisek, ale to je
tak všechno. Pro začátek.
Podle statistik patří právě běh celosvětově
mezi nejoblíbenější formy aktivního pohybu.
Konkrétně u Čechů zabírá v popularitě stříbrnou příčku hned za cyklistikou v těsném náskoku před plaváním. Běh je silným lákadlem
právě ve své variabilitě a snadné dostupnosti
zároveň. Můžete ho totiž provozovat přesně
podle svého gusta. Běháte radši ráno před
prací, nebo ve stínu odpoledního sluníčka po
návratu domů? Jste vytrvalci a rádi překonáváte vzdálenosti, vlastní fyzično i hlavu, nebo
naopak patříte mezi výbušné závodníky, pro
které je každá vteřina rozhodující? Běh ve
své nejčistší esenci uspokojí každou povahu,
která se rozhodne dát mu šanci. A to, že navíc vyhání starosti, vnitřní bolesti i úzkosti, je
příjemný bonus.

testech na běhajících hlodavcích se dokonce
v čase projevil efekt neurogeneze, tedy tvorby
nových buněk v hippokampu, kde sídlí oblasti
zodpovědné za naši paměť a schopnost učení
se. Výzkumy s dobrovolníky zase potvrdily, že
pravidelný půlhodinový běh výrazně snižuje
stres a projevy agrese, naopak zvyšuje koncentraci, a dokonce dokáže zlepšit průvodní
příznaky u lidí trpících klinickou depresí. Nepleťte si ho však s všelékem, sezení u psychologa ani předepsaná antidepresiva nenahradí.
Jako podpůrná složka ale funguje skvěle. A nic
to nestojí - finančně myšleno.

BĚH JAKO MEDITACE?
O síle meditace se už v lidských dějinách
přesvědčil kdekdo – od vysoko postavených
manažerů a podnikatelů přes politiky, umělce

až po sportovce. Pravidelná, byť krátká meditace, zklidní mysl, srovná myšlenky a navodí
pocit vyrovnanosti. K jejím velkým populizátorům patří i Abhejali Bernardová – první
Češka, která přeplavala La Manche, nebo
keňský maratonec Paul Tergat, kteří oba
svorně tvrdí, že je dokázala naučit přijímat
porážku i posunout hranice vlastního výkonu.
A i na to existují vědecké důkazy. Harvardská
studie například prokázala, že meditace iniciuje změny v šedé kůře mozkové a dokáže
ji i obnovovat. Jiné výzkumy hovoří o změně
geometrie mozku nebo systematickém uvolňování mozkových drah. Negativní prožitky,
stresové zážitky a traumata během meditace
ustupují do pozadí, čímž se uleví přední kůře
mozkové, a mozek je dokáže efektivně zpracovat a uložit do podvědomí.

BĚH JAKO TERAPIE?
Tytam jsou doby, kdy běh znamenal jen hodně upocenou, udýchanou a mnohdy protrpěnou jízdenku k vysněné postavě. Poslední
roky ho povýšily na skoro terapeuticko-meditační činnost a jeho blahodárné účinky na
lidskou psychiku ostatně potvrdila i řada odborných studií. A nejde jen o často zmiňované endorfiny neboli hormony štěstí, které se
člověku vyplavují do mozku při každé delší
sportovní aktivitě. Běh se na našem těle i duši
podepisuje zcela specificky.
Podle vědců má pravidelná běžecká aktivita
pozitivní vliv na naši neuronální plasticitu. Při
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Představujete si při čtení těchto řádků obrázek mnicha zahaleného v tmavém hábitu
se zavřenýma očima a zkříženýma nohama
mumlajícího tiché oooom? Tak si zkuste vybavit jiný obrázek. Jen vy, ubíhající krajina
kolem, ticho, vnitřní klid. Pokud s meditací
začínáte, je těžké představit si provozovat
tuto činnost jinde než v pohodlí domova a při
poslechu hudby. Paradoxně to ale může být
cesta pro ty, kteří se právě v uzavřené místnosti nedokážou uvolnit. Meditační běh není
náhradou meditace klasické, ale spíš její další
obohacující úrovní. Pro začátek zvolte trasu,
která je vám dobře známá a vyvolává ve vás
příjemné pocity. Je to les? Město? Nebo široké polní lány? Počáteční pochyby jsou normální. Berte to tak, že za pokus nic nedáte.

Sport

Že jsme vás namotivovali a máte chuť okamžitě obout běžecké boty a vyrazit ven?
Skvělé, tak jen do toho! A tím, že nevlastníte
značkové boty, hodinky s GPS, pulsmetrem
a dalšími vychytávkami, se vůbec nezabývejte. Až přijde čas (a hlavně, když vás to chytne),
můžete do svého nového koníčku vesele investovat. Do té doby si užívejte všeho ostatního, co běh přináší: úsměvu na tváři, prvních
kil dole, dobrého pocitu sami ze sebe a svěžího jarního vzduchu v plicích.

KAM VYBĚHNOUT?
Boty už jste nazuli a teď nevíte, kam by? Vytipovali jsme pro vás pár tras ve východních
Čechách, kde je radost běhat!

PROTI PROUDU
Jednoznačně doporučujeme jakékoli trasy
podél řeky – a to vlastně odkudkoliv a jakýmkoliv směrem. Zkuste to třeba podél Labe
cyklostezkou do Předměřic (zhruba 10kilometrová trasa z centra města od muzea),
nebo opačným směrem k „železňáku“ u areálu bývalých Sběrných surovin na Pražském
Předměstí a zpět po druhém břehu (asi pět
kilometrů).
Až vás Labe omrzí, zkuste to podél Orlice třeba od Malšovického stadionu směrem k elektrárně Na Mlejnku kolem slepých ramen řeky.
Za vidění stojí malé stanové městečko u vodní
plochy Bejkovna, které budete míjet. A pokud
vám nevadí špinavé boty, běžet lze pořád dál.

NOVOHRADECKÉ LESY
Nekonečná síť zpevněných lesních cest, kde
si můžete volit délku trasy velikostí zvoleného čtverce či obdélníku pro větší jistotu, že
se vrátíte zpět do výchozího bodu. Doporučujeme běhat mimo „profláknutou“ silnici
Hradečnici a vychutnat si pocit lesní samoty.
Stojí to za to.

DO KOPCE A ZASE DOLŮ
Jediným kopcem v Hradci, který se může
tímhle názvem honosit, je Nový Hradec.
Skvělým tréninkem je vyběhnout si párkrát
panelku podél bývalé sjezdovky a zase dolů.
Odměnou každého cyklu je pak fantastický
a zasloužený výhled na celé město. Máte-li to
blíž k Pardubicím, nezapomeňte na Kunětickou horu. To už je docela makačka, kterou do
svých tréninkových plánů rádi zařazují i zkušení běžci.

SCHODY KAM SE PODÍVÁŠ
Zpestřením běžeckých výprav může být i trénink přes hradecké schodiště Bono publico,
Kropáčku, Jižní terasy, Kavčí plácek a schody
do Žižkových sadů. Uvidíte, že si na ně vzpomenete ještě druhý den, až budete vstávat
z postele.

KDO BY NEZNAL PIONÝRKY
Nynější Šimkovy sady, které ještě občas někdo nazve Pionýrkami, jsou skvělým běžeckým okruhem (převážně asfaltovým) nedaleko centra města. Nezdá se to, ale poskytují
bezmála 5 kilometrů chodníčků, aniž byste
běželi nějakou trasu dvakrát. Schválně to můžete vyzkoušet.
Michaela Zumrová
Kryštof Vítek
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FC HK:

Zpátky doma
Před pěti lety z Hradce odešel po dlouhých osmi letech, kopal za tři jiné týmy, aby se loni v létě vrátil a znovu oblékl dres FC Hradec Králové. Se známým fotbalovým „navrátilcem“ přišla i pomyslná nová naděje. Pomůže jeden
z aktuálně nejzkušenějších hráčů týmu postupu do první ligy? „Herně na to určitě máme,“ říká útočník Pavel Dvořák.

Pavel Dvořák
útočník FC Hradec Králové

Loni o prázdninách jste se po pěti
letech vrátil do Hradce. Jak na svůj
návrat v „karanténním roce“ plném
otazníků zpětně vzpomínáte?
Myslím, že můj návrat to nijak neovlivnilo.
Jsem rád, že jsem zpět, spokojenost vládne
jak po stránce fotbalové, tak osobní. Sám
pocházím z Vysokého Mýta, manželka je
přímo z Hradce. Vrátit se na domácí půdu
bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat.

Před svým návratem jste hrál v Olomouci, Jihlavě, Uherském Hradišti.
Jak se liší místní tým oproti vašim
předchozím zkušenostem v těchto
mančaftech?
V Hradci je třeba oproti Olomouci mnohem
rodinnější atmosféra. Každý zná každého a to
mi vyhovuje. Taky se zde, dokud to situace
umožňovala, pořádalo mnohem víc setkání
s fanoušky. To mi všude jinde chybělo. Oproti
mým předchozím angažmá jsem nyní pro mě
nově v roli jednoho z nejzkušenějších hráčů
týmu. I když za Slovácko jsem hrál a už mi
bylo přes třicet, k „mazákům“ jsem nepatřil.

Změnilo se něco od té doby, kdy jste
z Hradce po osmi odehraných letech odešel? Krom toho, že jste starší a zkušenější, samozřejmě a (s)nový
stadion stále nikde.
Nic moc se nezměnilo. V něčem je to dobře,
v něčem je to jedno velké bohužel. To bych
tak řekl k situaci kolem stadionu – bohužel.
Jinak třeba vztahy mezi hráči jsou pořád
hodně kamarádské, tým drží při sobě a kluci spolu rádi tráví volný čas jako za „mých“
dob. To mimochodem taky není všude zvy-

kem. Možná, co se týče fanoušků, tak u nich
pozoruji lehký pokles zájmu o hradecký fotbal. Je to ale pochopitelné, když jsme spadli
do druhé ligy.

proudilo víc peněz. To by nám dál pomohlo
v růstu a posunu vpřed. Bez toho to nepůjde.

Je podle vás návrat do první ligy reálný? Máme na to?

Aby mi vydrželo zdraví, vyhýbala se mi
zranění a abych měl pořád takovou radost
z fotbalu jako teď. Věřím, že tak to mají
i spoluhráči, a když se nám bude dařit držet
dobrou atmosféru v týmu, zvládneme ji přenést i na hřiště a konečně postoupit!

Po sportovní stránce na to určitě máme, ale
se současným stadionem je těžké hrát v nejvyšší soutěži nějakou důstojnou roli. Proto
je podle mě výstavba nového v tomto směru
zásadní. Věřím, že s ním by do Hradce přišli i noví partneři, díky čemuž by do klubu

Kdybyste si pro rok 2021 mohl něco
přát, co by to bylo?

(red), foto: archiv FC HK
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Příliv svěží energie
A teď už opravdu! Zamávejte naposledy zimě a otevřete
mysl, okna i svou peněženku jaru. Vybrali jsme pro vás ty
nejzajímavější novinky, které kvetou, voní, chrání, pečují
nebo jen dělají dny hezčí. Zkrátka jistí všechno, co (nejen)
na jaře potřebujete.

JAK SI KDO USTELE…
Květinové povlečení promění vaši ložnici v rozkvetlou zahradu
plnou pestrých barev. Pokud se chcete i doma cítit svěže
a uvolněně, pak je pro vás květinové povlečení tou pravou volbou.
Inspirujte se nabídkou originálních květinových vzorů, které ve
spojení s okouzlujícími barevnými odstíny dodají vám i vašemu
domovu svěží energii.
www.tchibo.cz

KLASIKA, KTERÁ HÝBE SVĚTEM
Letošní sezónu se rodinka Crocs Classic opět rozrůstá, značka
se tentokrát rozhodla více než kdy dřív zaměřit na individualitu svých zákazníků. Ozdobami Jibbitz si své „crocsy” jednoduše přizpůsobíte přesně podle svého vkusu nebo nálady. Je
jen na vás, zda si vyberete jeden nebo hned několik odznáčků.
Na výběr je takřka nekonečně druhů a kombinací: symboly,
písmena, čísla, vtipné nápisy, zvířata, jídlo, cestování, třpytivé
drahokamy i oblíbení hrdinové filmů a komiksů.
www.urbanlux.cz

FUNKČNÍ MÓDA S MĚSTSKOU DUŠÍ
Značka SegraSegra už více než deset let navrhuje funkční městskou
módu. Jejich výrobky jsou šité v Česku ze špičkových materiálů,
které vznikly například pro kosmonauty nebo letce. V jarním,
na počasí ještě trochu vrtošivém období nás zaujal tento odolný
pršiplášť s nejlepší paropropustností na světě.
www.segrasegra.cz
9300 Kč
96

Tipy

jaro 2021

JAKO DOMA
Nejnovější trendy ze světa bytových doplňků a maličkostí všech
stylů – od Skandinávie přes francouzskou Provence až po anglický
venkov - najdete v obchodě Bella
Rose. Mezi nejoblíbenější značky
patří dánské ikony Green Gate, Ib
Laursen, Madam Stoltz nebo Bloomingville, ale za pozornost stojí
i netradiční a neokoukané značky
ze severní a západní Evropy, které mají osobité kouzlo a originální
myšlenku.
www.bellarose.cz
cena dle výběru produktu

KONEČNĚ SLUNEČNĚ
Zdálo se to jako věčnost, ale dočkali jsme se! Šedé zimní dny jsou
fuč a konečně je slunečno. A protože se blíží Velikonoce, vyzdobte si byt velikonočními zajíčky, roztomilými kuřátky a dalšími jarními dekoracemi evokujícími nový život.
cz.flyingtiger.com
cena dle výběru produktu

ROZTOMILÍ ZAJÍČCI
Oblíbená sada nádobí Spring Fantasy značky Villeroy & Boch je známá svými roztomilými motivy a ladnými křivkami, které nejdou
přehlédnout. I letos se o slovo opět hlásí líbezná zaječí rodinka. Najdete ji na hrncích, talířích, snídaňové misce a dekorativní míse. Nádobí
je vyrobené z kvalitního porcelánu a glazury, takže přežije bez úhony mytí v myčce nebo ohřívání v mikrovlnce.
www.luxurytable.cz
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PÉČE O SEBE. PRO SEBE
Produkty z řady Wellness by Oriflame vám pomůžou v těle udržovat správné množství
vitamínů, minerálů i dalších prospěšných látek. Ačkoli mnoho z nich najdete v běžné
stravě, neuškodí je zařadit do svého jídelníčku i ve formě doplňků stravy.
www.oriflame.cz

NESPOČET ŽIVIN V KAŽDÉ
KAPCE

TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY

Z marocké biosférické rezervace, slavného
arganového lesa a zároveň jediného místa
na světě, kde přirozeně rostou a vzkvétají
arganové stromy, pochází tento organický
arganový olej Melvita. Ve své nejčistší
podobě výjimečně bohatý na esenciální
mastné kyseliny a steroly regeneruje,
zjemňuje a také chrání suchou a citlivou
pokožku.

Jedna z nejpozoruhodnější částí rostliny je pupen. Má schopnost vytvářet kterýkoli další rostlinný orgán: list, kořen, stonek i květ. Ve svém
jádru tedy obsahuje všechny základní prvky potřebné pro život a vývoj rostliny: vitamíny, minerály a mnohé další živiny. A právě koncentrát
vzácných buněk – nektar z pupenů - je základní
účinnou složkou řady Anti-Age Global a nového
dvoufázového regeneračního séra na noc.

Melvita
495 Kč

www.yves-rocher.cz
1190 Kč

HONÍ VÁS MLSNÁ?
Užijte si ovocný dezert. Peeling s přírodním
exfoliantem – cukrem – se postará o hebkou
sladkou pusu a zanechá ji políbenou melounem a růžemi. Stačí nabrat trošku scrubu prstem a jemně jím promasírovat rty. Přebytečnou
dobrotu slízněte a užijte si ovocně sladká hebká
ústa.
www.lush.cz
275 Kč
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NENÍ SEKUNDA JAKO
VTEŘINA
Za pouhou sekundu, navíc s vysokou
přesností a bezdotykově si změříte
teplotu moderním teploměrem Sejoy.
Vyniká
precizním
zpracováním,
snadnou ovladatelností i mnoha
přídavnými funkcemi, třeba možností
uložit do paměti až deset výsledků
včetně údajů o hodině či dni. Kromě
samotného měření tělesné teploty
na čele vám pomůže přesně změřit
například teplotu dětského mléka nebo
vody ve vaně.
Koupíte v lékárně

VŽDY PŘIPRAVEN
Třídílný pojízdný box na nářadí Fieldmann FDN 4150 je vyrobený z kovové bytelné konstrukce. S jeho pomocí snadno, rychle a bez větší námahy dopravíte i větší množství
nástrojů, příslušenství a drobného materiálu na chalupu nebo na stavbu. Kompletní vybavení budete mít vždy připravené v plné sestavě, nemusíte se tedy zdržovat jeho balením
ani přípravou.
www.fieldmann.cz
2490 Kč
inzerce
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Do uší!
Vypadá to, že na živou kulturu si ještě nějaký čas počkáme. Než se tak stane a konečně vyrazíme na první koncert,
divadelní představení nebo festival, přinášíme tipy, do čeho se v dlouhých chvílích zaposlouchat. Od klasiky po novinky,
račte si jen vybrat!

HRRR NA NĚ…!

READY FOR ROMANCE

Jiří Schelinger, F. R. Čech

Modern Talking

V roce dvojitého jubilea nezapomenutelné ikony československého hard
rocku 70. let a majitele nezaměnitelného chrapláku Jiřího Schelingera vychází
LP reedice dnes již kultovního alba ve
spolupráci se Skupinou Františka Ringo Čecha Hrrr na ně…! Návrat v čase
do roku 1977 umocňují včetně různých
průpovídek a špílců také vzpomínkové
texty a dobové fotografie Otty Dlaboly.

Třetí studiové album německého dua
Modern Talking Ready for Romance vyšlo poprvé v únoru roku 1986 a raketovou
rychlostí atakovalo přední příčky tuzemských i zahraničních hitparád. Koneckonců nesmrtelné hity jako Brother Louie
nebo Atlantis is Calling (S.O.S. for Love)
jsou populární i dnes. Další důvod, proč si
je můžete připomenout v novém vydání,
které se letos uskutečnilo u příležitosti
35. narozenin desky, i vy.

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA
ŠVEJKA
Jaroslav Hašek, Jan Werich
Letos to bude už 100 let, kdy poprvé spatřil
světlo světa proslulý humoristický román Jaroslava Haška s již takřka mytologickou postavou Josefa Švejka. Při této příležitosti nyní
vychází kompletní audiokniha ve formátu
2CD – MP3 načtená neméně slavným Janem
Werichem. Užijte si víc než 16 hodin záznamu
této nesmrtelné klasiky včetně bonusů a hlasů Vlasty Buriana, Jiřiny Šejbalové, Ference
Futuristy nebo Františka Filipovského.
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DUETS

PŘÍPITEK S VRAHEM

Sting

I. M. Jedlička

Sedmnáctinásobný držitel ceny Grammy
Angličan Sting ohlásil na letošní rok vydání nového alba, na kterém představí
to nejlepší ze své spolupráce s kolegy
z branže. Těšit se tak můžete na společné skladby It’s Probably Me s Ericem
Claptonem, We’ll Be Together s Annie
Lennox nebo 44/876 se Shaggym. Velkým lákadlem je i dosud nevydaná píseň
September s italským zpěvákem Zuccherem.

Tato audiokniha potěší všechny milovníky detektivek! Nechte se vtáhnout deseti napínavými povídkami na
motivy známých kriminálních případů
ze sedmdesátých a osmdesátých let,
které se odehrály v různých krajích republiky, z pera I. M. Jedličky a v podání
herce Norberta Lichého. Řada z těchto zločinů kdysi doslova otřásla Československem a pátrání kriminalistů
přineslo mnoho šokujících zjištění.

DARKEST SKIES ARE THE
BRIGHTEST
Anneke Van Giersbergen
Nizozemská zpěvačka Anneke vás zase jednou přesvědčí, že na všem zlém se dá najít
něco dobrého. Nová deska někdejší zpěvačky
kapely The Gathering je plná emocí, kontrastů a jak samotný název napovídá, také
optimismu. Hudební kritici ho navíc považují
za vrchol její kariéry. Zaposlouchejte se do
chytlavých singlů jako je Hurricane, Love You
Like I Love You nebo My Promise a vyhlížejte
zářivější zítřky.

CHEMTRAILS OVER THE
COUNTRY CLUB

THE BITTER TRUTH

Lana Del Rey

Po dlouhých čtyřech letech letos na
jaře vydává nové album také americká
skupina Evanescence. Kapela vznikla v roce 1998, prodala miliony desek
a získala dvě sošky Grammy. Deska
s titulem Hořká pravda je jejich pátým studiovým počinem. Těšte se na
dvanáct zbrusu nových singlů v dramatickém a nezaměnitelném podání
frontmanky Amy Lee.

Evanescence

Očekávané album americké divy Lany Del
Rey má pořadové číslo sedm a vychází v polovině března. Už v říjnu přitom zpěvačka
představila pilotní singl Let Me Love You
Like a Woman, ze kterého je nad slunce jasné, že skalní fanoušky newyorská rodačka
rozhodně nezklame. Zaposlouchejte se i do
dalších kousků, jako je White Dress, Breaking Up Slowly nebo Dance Till We Die.

SKORO VŠECHNO
Zdeněk Svěrák
Souhrn veškeré interpretační tvorby Zdeňka
Svěráka s poetickým názvem Skoro všechno
vychází ke konci března jako dárek k autorovým 85. narozeninám. Takřka čtyřiadvacetihodinový komplet je rozdělený do tří CD – první
dvě shromažďují povídky, které Svěrák publikoval a sám načetl. Několika z nich propůjčily
svůj hlas i Daniela Kolářová a Libuše Šafránková. Třetí CD přináší kompletní dětskou tvorbu –
pohádky, písničky a operky, které často vznikaly
ve spolupráci s Jaroslavem Uhlířem.
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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
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Z lásky
k papíru
Přiznejte se, že taky ke každému novému vydání Quartieru lačně čicháte! Vůně papíru je zkrátka návyková, stejně jako
originální kousky, které z něj vznikají pod rukama šikovných tvůrců. Jaro je svěží, jaro je tvůrčí, jaro je plné inspirace.
Tak si s chutí přivoňte a užívejte papírových skvostů, které jsme pro vás vytipovali!

OSOBNÍ DIÁŘ FILOFAX
Klasický osobní kroužkový diář je v myslích mnoha z nás
zkrátka nepostradatelnou klasikou a značka Filofax oblíbenou stálicí. Každý rok představuje nové designy, letos vás
třeba okouzlí zástupce kolekce Saffiano Metallic v barvě
Rose Gold s kontrastním černým vnitřkem. Součástí diáře
je i pravítko, adresář, rozřazovače a týdenní kalendář.
cz.filofax.com
1 275 Kč

DENÍK CHAUKISS
Popusťte uzdu fantazii a plňte stránky tohoto pestrého zápisníku
kreativními nápady ve dne v noci. Popsat a pokreslit můžete 150
volných stran z recyklovaného papíru a díky textilní záložce nikdy
neztratíte nit!
www.chaukiss.cz
290 Kč

PLÁNOVAČ JE TU MILO
Týdenní plánovač z dílny Je tu milo vám konečně dá ten tolik
kýžený pocit řádu a organizovanosti. Kromě „TO DO“ listu poskytuje dost prostoru i na poznámky a nápady všeho druhu. Je
trhací a díky děrování ho pohodlně uchytíte do desek nebo šanonu. Mít ho neustále při sobě tak bude jednodušší než kdy dřív.
www.jetumilo.cz
195 Kč
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DÁRKOVÁ TAŠKA
MANKAIPAPER
Balení dělá polovinu úspěchu
a u dárků přinesených v taškách
od Mankaipaper je to ještě o kus
víc! Originální autorský design,
matné lamino a atlasová stuha
dělají z tašky dárek sám o sobě.
Vybírat můžete z několika vzorů
a barevných variací stuh.
www.mankaipaper.cz
95 Kč

DESKY NA DOKUMENTY VAZÁRNA
Zkroťte jednou provždy povalující se pojistné smlouvy, faktury,
účtenky či dětské výkresy. S praktickými papírovými deskami
z Vazárny to půjde raz dva. Jsou opatřeny gumičkou a vybrat si
můžete z barevného nebo přírodního provedení.
www.vazarna.cz
105 Kč

ILUSTROVANÉ OBÁLKY EPIPÍ
Přijdete si na psaní dopisů už trochu staří? Věřte, že s těmito
ilustrovanými obálkami od papírnictví EpiPí jich dostanete chuť
napsat hned několik. A kdyby ne, poslouží i jako originální obálky
na bankovky nebo přání všeho druhu. Na výběr je z několika
motivů.
www.epipi-shop.cz
od 17 Kč

WATASHI FOTOALBUM YOUNG_BLOCK
Fotoalba zažívají svůj velký boom a není vůbec divu – v záplavě online fotovzpomínek aby ty hmatatelné člověk pohledal. Projděte své mobilní galerie, nechte snímky vyvolat, a než dorazí, vyberte slušivé fotoalbum, které
budete s láskou otvírat. Nás zaujali tvůrci z Litomyšle young_block, kteří
sdílejí vášeň pro papír a spolehlivě jí nakazí i vás. K jejich WATASHI fotoalbům v japonské ruční vazbě balí ještě tematické samolepky a pastelku,
takže okamžitému tvoření nebrání zhola nic.
www.youngblock.cz
od 429 Kč
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Čtení v (roz)květu
Nejvoňavější období roku je tu a my máme po zásluze skvělou náladu! Určitě i proto, že můžeme konečně popadnout
do ruky novou knihu a vyrazit číst na vzduch - do parku, na zahradu nebo třeba jen tak na balkon či terasu.

PORODNÍ SESTRA Z OSVĚTIMI

SKORO ÚPLNĚ NORMÁLNÍ!

ŠEHEREZÁDINY HÁDANKY

Magda Knedler

Hannah Sunderland

Raymond Smullyan

Do Osvětimi směřuje další transport vězňů.
Přiváží i Stanisławu Leszczyńskou, porodní asistentku z Lodže. Ta na vlastní žádost
začne pracovat v nelidských podmínkách:
bez vody, základních lékařských nástrojů
a léků. Porody probíhají na kamnech zakrytých starou dekou. Mnohokrát riskuje
svůj život, když vzdoruje nemilosrdným
příkazům Josepha Mengeleho. Dělá však
vše pro ochranu dětí před jeho krutými experimenty. Navíc se snaží být oporou pro
matky, kterým byly děti násilně odebrány
a poslány do Říše. Nebo na smrt…

Matildě „Effie“ Heatonové se v životě nic
nedaří. Zatímco její kamarádky budují kariéru a oslavují zásnuby, Effie stále bydlí
u rodičů a po večerech brečí nad lahví vína,
protože další z jejích Tinderových rande
skončilo katastrofou. Effie na svém životě
miluje jen jedinou věc, a tou je její práce
v knihkupectví. Tam se může ztratit v cizích příbězích a zapomenout na chvíli na
své trable, tedy dokud nepotká Thea. Není
dokonalý, ale společně jim to docela funguje. Ale až do doby, než se neukáže, že Theo
před Effie něco skrývá…

Po pohádkách moudré Šeherezády přišly na řadu hádanky. Aby nepřišla o hlavu,
musí Šeherezáda vyprávět králi každou noc
jednu a jemu se tak líbí, že hned jak jednu
vyluští, chce vždy slyšet další. Celkem je tak
v knize souhrn 225 hádanek různé úrovně
obtížnosti. Všechny ale rozvíjejí logické
myšlení, někdy vyžadují trochu matematiky, vždy ale postřeh a vtip. Na hádanky
navazují staré historky s hlavolamy, hry
s čísly, logické paradoxy a podobně. Kniha
je určena pro všechny, kdo chtějí rozvíjet
své myšlení a nenechat mozek zlenivět.
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DRBNY Z PŘEDMĚSTÍ

VŠECHNO NEJLEPŠÍ, ANNO

Abbi Waxman

Petra Š. Jirglová

Tahle čtvrť si žila poklidným životem a sousedé mezi sebou měli harmonické vztahy.
To ovšem jen do chvíle, než Frances načapala Annu in flagranti. Anna ovšem není
jediná, kdo před sousedy něco skrývá. Každá rodina má své trable, které by ráda nechala za zavřenými dveřmi. Jenomže všude je spousta upřímných dětí, které toho
prozradí víc, než je rodičům milé. Někde
řeší nevěru, jinde nedostatek sexu, vzpurné potomky a další problémy. Jedna věc je
ale jistá, sousedé jsou na tom vždycky ještě
o něco hůř. A kdyby náhodou ne, pravda se
dá vždycky trochu okořenit.

Osmadvacetiletá Anna bydlí v krásném
bytě s úžasným přítelem, jehož firma je
na vzestupu, a je jen otázkou času, kdy
bude požádána o ruku. Jenomže namísto
zásnub se Anně dostane zjištění, že není
jedinou ženou v životě svého milého, a najednou je postavena do situace, kterou
dlouho nepoznala: musí se o sebe postarat
úplně sama. Rychlý sled událostí ji zavede
na zapadlý anglický venkov jako au-pair
dvou nezvladatelných dospívajících dívek, ve společnosti stejně nezvladatelných
smradlavých psů, hejna slepic a zuřivého
kohouta.

Z MÉHO SEVEROITALSKÉHO
DENÍKU
Marta Kučíková
Jak prožívá těžkou koronavirovou pandemii
v Itálii roku 2020 česká rodina v dolomitském podhůří? I přes velké psychické a fyzické vypětí autorka zapisovala a popisovala každodenně po nejkritičtější dva měsíce
den pod dni. Věrně, bez příkras, samozřejmě s jemným humorem a všeobjímající italsko-českou laskavostí. Její postřehy
a zážitky jsou psány zejména z prostředí za
pultem podhorského krámku, který se stal
po dobu několikaměsíčního zákazu vycházení, mimo lékáren a nemocnice, jediným
centrem dění.

ŠIKMÝ KOSTEL 2: ROMÁNOVÁ KRONIKA ZTRACENÉHO
MĚSTA, LÉTA 1921–1945
Karin Lednická
Zatímco v nově vzniklém Československu nastávají zlaté časy, v Karviné se stále
projevují důsledky dramatického dění z předchozího dílu románové trilogie. Klíčící
naděje na hospodářský rozmach však rázně ukončí krize a vzápětí po ní vzestup
nacionalistických nálad. Zatímco jedni se nadcházející hrozby obávají, jiní probíhající změny vítají jako šanci k odčinění utrpěných křivd. Smršť událostí po nástupu
německé okupace však nakonec smete všechny, protože v tomto regionu i druhá
světová válka probíhala dosti jinak než ledaskde jinde.
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POJÍDAČKA HŘÍCHŮ

HOUPAČKY

Megan Campisiová

Lucie Konečná

PŘÍBĚHY ČESKÝCH KNÍŽAT
A KRÁLŮ

Čtrnáctiletá May je zatčena za krádež
a brzy se dozví rozsudek: stane se pojídačkou hříchů. Jednou z nenáviděných žen,
které musejí poslouchat zpověď umírajících, během pohřebního rituálu sníst jídla
symbolizující hříchy, a odcházejícím duším
tak umožnit vstup do nebe. Když ale začnou za podivných okolností umírat královniny komorné a ona musí z rakví sníst
hříchy, které mrtvé nespáchaly, rozhodne
se May pátrat po tom, proč ženy musely
zemřít a kdo si jejich smrt přál.

Zdena a Jiřina jsou nerozlučné kamarádky,
které nežehrají na svůj pokročilý věk, naopak si chtějí zbytek života pořádně užít.
Ulítávají na erotické seznamce, vychutnávají si víno, hledají vášeň v mužské náruči – a klidně kvůli tomu všemu ujedou na
kole sto dvacet osm kilometrů. Cestu jim
komplikuje jen zdravotní stav Zdeny, která
trpí počáteční fází Alzheimerovy choroby.
Tu však, aspoň na chvíli, zažene omamná
vůně trávy. Protože kdy jindy se odvázat
než teď?

VILY A RODINNÉ DOMY V HRADCI KRÁLOVÉ 1900–1950
Ladslav Zikmund-Lender
Vraťte se na chvíli do doby, kdy v Hradci Králové na nábřeží Orlice začala vyrůstat první
vilová zástavba, a prožijte znovu jejich největší slávu. Kniha „Vily a rodinné domy v Hradci
Králové 1900–1950“ na 160 stranách představuje v 50 heslech na 103 domů rodinného bydlení z let 1900 až 1950. Editorem knihy je historik architektury Ladislav Zikmund-Lender,
který se moderní architekturou ve městě dlouhodobě zabývá, a knihu doplňuje na 120 fotografií Jiřího Zikmunda. Kromě vil je pozornost věnována také fenoménům druhého bydlení, které představují okolní chatařské oblasti, chudinského bydlení, což dokládá unikátně
dochovaná vagónová kolonie v Malšovicích, či dělnického bydlení, jež se projevilo hlavně
ve válečné dělnické čtvrti na Slezském Předměstí. Kniha navazuje na internetovou databázi moderní architektury Královéhradecký architektonický manuál, která shromažďuje
a představuje poznatky o jednotlivých stavbách v Hradci Králové. Součástí knihy je úvodní
studie o vilové architektuře a plánování vilových čtvrtí ve městě, současné snímky, které
představují celkové pohledy na jednotlivé stavby i pozoruhodné detaily a historické plány.
Hana Došlová
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Alena Ježková
Nechte ožít česká knížata a krále. Devět historických příběhů přibližuje život a vládu
českých panovníků, jako byl kníže Oldřich
nebo Břetislav, král Přemysl Otakar II., Jan
Lucemburský či Karel IV., ale také sv. Vojtěch
nebo sv. Anežka Česká. Vyprávění představuje velikány naší historie jako živoucí a nezaměnitelné osobnosti, které stejně palčivě
jako my prožívaly svá vítězství a prohry, lásku, nenávist i pochyby. Bohatě ilustrovaná
kniha je nejen čtenářsky zajímavá, ale může
být i skvělým doplňkem školního učiva.
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To to voní!
Jaro je odjakživa období provoněné novými začátky. Tak proč hned jeden neučinit a start jarní sezóny nepřivítat novou
vůní? Tady jsou tipy na svěží novinky i ostřílené parfémové bestsellery.

9

7

6

8

1 – Narciso Rodriguez Narciso For Her Musc Noir, EDT 100 ml – 3490 Kč, 2 – Paco Rabanne Invictus Victory, EDP 100 ml – 2849 Kč, 3 – Zadig & Voltaire This Is Us, EDT
100 ml – 2490 Kč, 4 – Givenchy Gentleman Intense, EDT 100 ml – 2780 Kč, 5 – Paco Rabanne Olympéa Blossom, EDP 80 ml – 2960 Kč, 6 – Marc Jacobs Daisy Eau So
Fresh Spring, EDT 75 ml – 2129 Kč, 7 – Bvlgari Splendida Patchouli Tentation, EDP 100 ml – 4050 Kč, 8 – Dolce & Gabanna Dolce Rose, EDT 75 ml – 2650 Kč, 9 – Givenchy
L’Interdit Millesime, EDP 50 ml – 2710 Kč
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Zlatá dvacátá
Jak se žilo právě před 100 lety?
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Čechy krásné,
Čechy mé
Cestou létem do Pekla i do ráje

Ice, Ice, baby
Tipy na osvěžující nápoje ze všech
koutů zeměkoule

Léto
navždy
Jak chytit a nepustit
nejoptimističtější období roku

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

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

Jakub Misík
svatební, portrétní
a reportážní fotograf

ARROWS advisory group
komplexní právní služby

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

tel.: 604 780 622, www.jakubmisik.cz

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

Casa del Prosseco
Prosseco bar

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

Great Lenghts
světová špička v prodlužování vlasů

Velké náměstí 137/17, Hradec Králové
tel.: 722 900 915

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

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

Polstrin Design s.r.o.
design interiérů

Oční třídy ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí
nadstandardní zraková péče pro žáky

Topstyl boutique
dámský a pánský boutique

Pražská třída 685, Hradec Králové
www.polstrin.cz

Jiráskovo náměstí 1166, Hradec Králové
www.zsjirasek.cz

Švehlova 321, Hradec Králové
www.topstyl.cz

Kde najdete
V HRADCI KRÁLOVÉ: Alin – moderní byt – Gočárova třída 1208/21 • ARROWS advisory group – Klicperova 1266/1 • Assenza Café & Tapas –
Švehlova 443 • Ateliér salon dagmar popová – Klicperova 263 • BISTRO u dvou přátel – Soukenická 55, Pivovarské náměstí • Café & Bistro
V Pekárně – Františka Halase 1887/12a • Casa del Prosecco – Velké náměstí 137/17 • Dapi – Malé náměstí 129/1• Estela estetické laserové
centum – E. Beneše 1549 (budova Polikliniky III) • FiftyFifty kreativní agentura – Lesní 2080/6a • Filharmonie Hradec Králové – Eliščino nábřeží 5
• FitStyle – Šafaříkova 666 • Fly Zone Park OC Atrium – Dukelská tř. 1713/7 • Galerie Café – Úzká 138/13 • Galerie moderního umění – Velké nám.
139 • Hradec si pomáhá & NF Aquapura & Redakce Q – Švehlova 512 • 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) • 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 • Technologické centrum – Piletická 486/19 – Letiště • TopStyl boutique – Masarykovo náměstí 391/13 • 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 • 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 • Boutique Paradis
Fashion – Sladkovského 767 • Prosekárna – Třída Míru 420 • ProSpánek – S. K. Neumanna 2869 • Ristorante Cartellone – U Stadionu 2030 •
Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek č.p. 2 • Zlatá husa – Třída Míru 60
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 • Spa
resort Tree of Life – Lázeňská 531, Lázně Bělohrad • Studio Marilan – Blato 118, Mikulovice

Sledujte nás
na Facebooku!

/topstylhradec

Těšíme se na vás v centru Hradce Králové

Masarykovo náměstí a Švehlova 321

www.topstyl.cz

Law and tax
Klicperova 1266/1, Hradec Králové

777 118 385
910 058 058
office@arws.cz
www.arws.cz

