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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
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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!
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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
40

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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Ještě toho nemáte dost?
Vyzvedněte si zdarma tištěné číslo
u na některém z distribučních
míst a vychutnejte si zbytek obsahu.
Seznam distribučních míst naleznete na:

www.qmag.cz/distribuce

