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O září se říká, že je to máj podzimu. Plný barev, hřejivých objetí a naděje. Naděje, že to špatné odvanou první 
sychravé dny a to dobré povzbudí praskající krb a hrnek vlažného kakaa. 

Pro nás je podzim časem krátkého zastavení a bilance. Září je totiž v Quartieru měsícem narozeninovým – letos 
slavíme už pět let. A protože nejlepší způsob, jak s námi naše polokulatiny oslavit, je pořádně se začíst, zveme vás 
na magickou 112 stránkovou pouť. Tentokrát vás vezmeme proti proudu času do dějin výroby svíček, zasvětíme 
vás do moci drahých kamenů a odhalíme, jaké kulinářské skvosty lze vytěžit ze „žlutého zlata“. Zjistíte také, že 
chumlání nebylo nikdy stylovější i pár tipů na to, co si „přichumlat“ s sebou. Jak je u nás už dobrým zvykem, 
vyzpovídaly jsme pro vás také řadu zajímavých osobností z východních Čech, vysypaly jim kabelky a zjistily, bez 
čeho prostě a jednoduše nemohou být.

Nechť je váš letošní podzim hřejivý, barevný a očistný a nechť ho strávíte ve společnosti Quartieru. 

Ty nejkrásnější dny přejí,

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky

Michaela Zumrová
šéfredaktorka
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MN: Už  jako dítě. Po  rodičích  jsem podědil 
dvě  pianina  –  jedno  značky  Petrof  a  druhé 
Rössler. Obě  stály u babičky,  kde  jsem  jako 
malý trávil hodně času. Petrof je pro mě dět-
ství.

Přestože jste mezi piány Petrof také 
vyrůstala, vaše cesta k nim tak přímá 
nebyla. Vystudovala jste farmacii a do 
rodinné firmy vstoupila symbolicky na 
začátku nového milénia. Bylo pro vás 
těžké vzdát se svého snu a převzít „ro-
dinné žezlo“?

ZCP: Jakmile se jednou pro něco rozhodnu, 
už si za tím jdu. Nicméně udělat to rozhod-
nutí a opustit svůj původní obor těžké bylo, 
protože jsem ho opravdu chtěla dělat. Už od 
šesti let jsem si doma hrála na lékárnu a snila 
o farmacii. Když už se ten sen měl konečně 
stát  skutečností,  začal  tatínek  privatizovat 
továrnu.  Přišla  sametová  revoluce,  já  byla 
zrovna  ve  třetím  ročníku  a  kolem budouc-
nosti bylo najednou víc otázek než odpovědí. 
Když  jsem  pak  úspěšně  odpromovala,  byla 
už privatizace v plném proudu a  tatínek za 
mnou přišel s tím, že potřebuje pomoc. Řekl 
mi, že potřebuje pokračovatele. Sestra  teh-
dy  žila  v Kanadě  a  já  dostala  rok,  abych  se 
rozmyslela. Nakonec u mě zvítězila rodinná 

Vzpomenete si ještě, kdy jste se poprvé 
potkali? 
ZCP:  Poprvé  jsem  Matyáše  potkala  ještě 
jako  malého  chlapce  v  našem  Pianosalonu 
v Hradci na Střeláku. Moje mamka tam teh-
dy pracovala jako vedoucí a Matyáš jednoho 
dne přišel s maminkou a chtěl si zahrát. Od 
první chvíle bylo jasné, že má obrovský talent 
a baví ho to, a tak se domluvili, že k ní bude ve 
volných chvilkách chodit na naše klavíry hrát. 
Přicházel  čím  dál  častěji,  až  se  obě  rodiny 
spřátelily. A troufám si říct, že patříme mezi 
největší  Matyášovy  fanoušky,  přes  všechno 

nadání a profesionalitu je to totiž především 
skvělý a skromný člověk. 
MN: Je to tak, jako dítě si pamatuji spíš Zuzči-
ny rodiče, my dva spolu intenzivně spolupra-
cujeme posledních zhruba osm let. Když se 
ohlédnu zpět, mám pocit, že jsem nechyběl 
u  žádných  významných  okamžiků  poslední 
dekády Petrofu –  znovuotevření Pianosalo-
nu  nebo  slavnostní  otevření  Petrof  Gallery 
- a toho si nesmírně vážím. 
ZCP: To je pravda, u těch prvních okamžiků 
se snažíme být společně. 

Když jste u těch prvních okamžiků, 
kdy jste se poprvé setkal s nástrojem 
značky Petrof? 

hrdost, nechtěla  jsem zahodit práci tatínka, 
ani všech generací Petrofů před námi. Byl to 
ale velký krok do neznáma, protože nejenže 
jsem nebyla z oboru, ale neměla jsem vystu-
dovaný ani obchod, ani ekonomii. Takže jsem 
měla od začátku co dohánět.  

Jaké ty začátky pro vás byly? 
ZCP: Cítila  jsem velký závazek,  ale naštěstí 
jsem si start ve firmě mohla, jak se říká, „na-
dávkovat“. Začínala  jsem v oddělení propa-
gace, ta mi byla nejvíc blízká. Dostala jsem za 
úkol naplánovat a zrealizovat uvedení nové 
řady klavírů s rozměry do té doby pro Petrof 
atypickými a s o třetinu vyšší cenou. Museli 
jsme tehdy vymyslet název i způsob, jak dát 
o téhle novince světu co nejrychleji vědět. 
MN: Nejednalo se o tu celosvětovou soutěž, 
ze které vzešel budoucí Mistral? Na tu si to-
tiž vzpomínám. 
ZCP: Přesně tak, to byl můj první projekt ve 
firmě  –  soutěž  „Vyber  mi  jméno“.  Obeslali 
jsme  tisícovku  ZUŠek  po  celém  světě,  po-
psali  jim  nový  nástroj  a  vyzvali  je,  aby mu 
vymyslely  jméno. Tehdy končila řada Mon-
dial, na kterou jsme chtěli navázat, takže se 
hledal  další  název  na  písmeno  M.  Odmě-
nou byly ony nové klavíry – jeden pro školu 
a druhý pro konkrétního žáka,  jehož návrh 
vybereme.  Vrátila  se  nám  takřka  polovina 
odpovědí,  soutěž  nakonec  vyhrála  žákyně 
jedné  soukromé  školy  poblíž  Varšavy.  Zví-
tězil  název  Mistral,  který  odstartoval  naši 
budoucí  „větrnou  sérii“. Od  té  doby  se dr-
žíme tradice a jméno novému klavíru vybírá 
veřejnost.  Třeba  Storm  zvolili  návštěvníci 
veletrhu ve Frankfurtu, Monsoon zase naši 
zaměstnanci. 

Její firma mistrovské nástroje vyrábí, on je s nevídaným talentem rozeznívá. Nejen láska k pianinům a klavírům, ale také 
k tradicím a příběhům spojuje představitelku páté generace proslulého hradeckého rodu Petrofů Zuzanu Ceralovou 
Petrofovou a talentovaného klavíristu Matyáše Nováka z Hradce Králové. „Hodnoty se dnes ve společnosti rozplývají 

a je na každém z nás, abychom se to pokusili zvrátit,“ shodují se v exkluzivním rozhovoru pro Quartier. 

Osobnosti čísla

ZUZANA CERALOVÁ PETROFOVÁ & MATYÁŠ NOVÁK:

Ve jménu tradic 
a příběhů

„Číňané dnes dovedou vyrobit opravdu cokoli, ale chybí jim 
příběh, tradice. Ty my máme.“

podzim 2021
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To byly ještě ty hezké, klidné časy. 
O tři roky později se firma dostala do 
existenčních problémů. Jak na tu dobu 
vzpomínáte? 
ZCP: Propagaci jsem se věnovala zhruba dva 
a  půl  roku,  když  mě  tatínek  jmenoval  ob-
chodní ředitelkou. Cítila jsem, že se nemohu 
dost  dobře  věnovat  marketingu  bez  toho, 
abych se potkávala s našimi partnery. Tím, že 
jsem byla z rodiny, jsem také řadu věcí vní-
mala citlivěji a měla potřebu s tím něco dělat. 
Jenže krize nás dostihla dřív. Nejprve přišlo 
11. září 2001, atentát na Dvojčata, který vážně 
ochromil dopravu mezi Evropou a USA. My 
měli  tou dobou na Ameriku navázaných víc 
než polovinu tržeb a poté, co nás klíčový zá-
mořský  partner  odstřihl,  začalo  přituhovat. 
V továrně zůstala nezaplacená piana a rázem 
jsme se dostali do přísného hledáčku našich 
věřitelů  - bank. Ze dne na den nám, hezky 
symbolicky,  v  pátek  třináctého  zablokovaly 
účty. Bylo zrovna před výplatami a pravidel-
nými platbami dodavatelům. To byl skutečně 
„černý pátek Petrofu“. 

V té době jste se stala jednatelkou. 
ZCP:  Odstartovala  náročná  jednání  s  ban-
kami, hrozilo, že jim propadne celá továrna, 
a tak jsem se domluvila s tatínkem, že pokud 
to  mám  všechno  podstoupit,  potřebuji  na 
to mandát. Ten jsem získala, ale chyběly mi 
zkušenosti. Spadli jsme do rizikových úvěrů, 
což v praxi znamenalo, že jsme jezdili pravi-
delně referovat do bank, co přesně děláme, 
jaké máme plány, a přitom jsme nesměli s ni-
čím disponovat. Byla to vyčerpávající - klid-
ně  i  osmihodinová  jednání.  Nasadili  na  nás 
specialistu Angličana a veškeré schůzky pro-
bíhaly v angličtině. Nakonec to dopadlo tak, 
že  jsme  museli  předložit  restrukturalizační 
plán. To pro nás znamenalo velké škrty, co se 
týče pobočních závodů i počtu zaměstnanců 
- museli  jsme zkrátka  snížit náklady napříč 
celým provozem. V průběhu roku jsem byla 
nucena propustit 600 našich  lidí. Házeli na 

mě rajčata, domů mi chodily anonymy. Dce-
ři se ve škole smáli, že firma krachuje. Byla 
to těžká doba, ale naštěstí  jsem se obklopi-
la zkušenými krizovými manažery, právníky 
a ekonomy, s jejichž pomocí jsme Petrof za-
čali budovat nanovo. 

Jak se vám v té době kloubila rodina 
a práce? 
ZCP:  Těžko. Nemít manžela,  který  je  odol-
nější povahy, nevím, jak bych to zvládla. Když 
bylo  nejhůř,  tak  se mnou  pomyslně  zatřásl 
a opakoval, že musím jít dál. Stejně jsem ale 
každý večer usínala s pocitem, že zítra to za-
čne zase nanovo, a netušila, jestli to zvládnu. 
Ale když člověk musí, najde vnitřní sílu a pře-
koná to. Myslím, že jsme silnější, než si myslí-
me. Přesto všechno nakonec dopadlo dobře, 
sice  to  trvalo  déle,  než  jsme  předpokládali, 
ale propluli jsme. Když jsem pak v roce 2014 
přebírala titul Manažerka roku, tak mi onen 
Angličan -specialista z banky- jako první gra-
tuloval. Toho jsem si hodně považovala, pro-
tože nám dával opravdu zabrat. S kolegy jsme 
mu přezdívali Trenér. (smích)

Manžel je lékař. Jak zapadl do vaší mu-
zikantské rodiny? 
ZCP:  Velmi  dobře,  má  paradoxně mnohem 
lepší  hudební  sluch  než  já.  (smích)  Hraje 
skvěle  na  housle,  cit  pro  hudbu má  v  krvi. 
Ostatně tím mě před  lety dostal, když  jsme 
se seznámili, hrál na všech kolejních mejda-
nech. Ve sbírce má nahrávky největších svě-
tových  interpretů,  je  v  tomto  oboru  hodně 
vzdělaný. Řadu pracovních rešerší jsme tvo-
řili  spolu, dost  jsem se v  tomto směru díky 
němu naučila. 

Nabízí se otázka budoucnosti. Přála 
byste si, aby vaše děti jednou ono žezlo 
po vás převzaly? 
ZCP: V to doufám! Dcera před maturitou na 
gymnáziu hodně řešila, jestli má nastoupit na 
medicínu a  jít v  tatínkových šlépějích, nebo 

se dát na zahraniční obchod s tím, že by jed-
nou pokračovala se mnou. Nakonec vystudo-
vala zahraniční obchod, ale ve firmě s námi 
de  facto  funguje už od svých  16  let. Když  jí 
bylo  17, narodil  se mi  syn,  a  tak mě musela 
zastoupit na veletrzích, dokonce za mě vzala 
řeč na konferenci v Šanghaji. V současnosti je 
obchodní ředitelkou a jsem na ni moc pyšná. 
Víte,  Číňané  dnes  dovedou  vyrobit  oprav-
du  cokoli,  všechno  napodobí,  okopírují,  ale 
chybí jim ten kus cesty, který jsme si uběhli 
my. Chybí jim příběh. Tradice. To my všech-
no máme a je potřeba to lidem ukázat. O to 
se stará moje sestra Ivana - ředitelka Muzea 
PETROF.  Hodnoty  se  dnes  ve  společnosti 

rozplývají.  Přeji si, abychom dokázali zařadit 
zpátečku a vrátit se do doby, kdy v ní měly 
své  pevné  místo  a  něco  znamenaly.  Ale  to 
je na každém z nás, abychom se to pokusili 
zvrátit.
MN:  S  tím  naprosto  souhlasím.  Hluboce  si 
vážím věcí s tradicí a  lidí, kteří  ji udržují ži-
vou  pro  další  generace.  V  budoucnu  bych 
chtěl  mít  doma  velkorysý  prostor  -  galerii, 
kde bych  shromáždil nástroje  čtyř  význam-
ných značek, jež působily v Čechách v období 
první republiky. To znamená Petrof, Rössler, 
Scholze  a  Förster.  Každý  nástroj měl  tehdy 
úplně jinou barvu, zvuk a jinak se na něj hrá-
lo. Dnes to hodně splývá, až na Petrof, který 
si  svůj  specifický  rukopis  dokázal  uchovat. 
Chtěl bych je mít na jednom místě a ukázat, 
že už tehdy byla jejich kvalita opravdu vysoko. 

Je pravda, že právě piana a klavíry čas-
to symbolizují kus rodinné historie. 
Něco, co se předává z generace na ge-
neraci. 
ZCP:  Všechny  nástroje,  které  jsme  kdy  vy-
robili,  mají  své  unikátní  rodné  číslo  a  jsou 

Osobnosti čísla

Zuzana 
Ceralová Petrofová

„Ze dne na den nám v pátek 
třináctého zablokovali účty.“

Narodila se 30. 9. 1968 
v Hradci Králové.

Současná prezidentka Petrof 
Pianos, představitelka páté 
generace Petrofů.

Je vdaná a má dvě děti.

podzim 2021
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jsem se nepodíval po železnici, tam jsem vy-
razil na kole. S klidným srdcem mohu říct, že 
mám zdejší luhy a háje opravdu v malíčku. Na 
Mostka jezdím na houby, na Nový Hrádek do 
Podorlicka zase pravidelně vyrážím za přítel-
kyní. Spíš než město mám rád vesnici, takže 
v nějaké vesničce v Podkrkonoší bych ten ži-
vot strávil rád. 

Zaujalo mě, když jste v jednom z roz-
hovorů zmínil, že nejste úplně „sou-
časný člověk“ a občas si připadáte, jako 
byste se narodil málem před 150 lety. 
To byste si s tehdy čerstvým výrobcem 
pian, Zuzaniným prapradědečkem An-
tonínem, asi rozuměl. 
MN: Kdyby to bylo možné, rozhodně bych si 
ho přál poznat. Určitě bych ho požádal o ná-
vštěvu jeho dílny a zeptal se ho, kde by rád 
svůj podnik viděl za 150 let.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

zaznamenané  v  tzv.  opusové  knize.  V  ní  se 
dočtete jména mistrů a další detaily výroby. 
Týdně nám přijde v této souvislosti zhruba 70 
dotazů z celého světa. Zákazníky velmi zají-
má, v jakém roce bylo vyrobeno piáno, které 
mají doma, kdo se na něm podílel, řeší  jeho 
opravu. Naše nástroje jsou pro ně hodnotou, 

dědictvím, vzpomínkou. Stejně jako pro Ma-
tyáše. Za 150 let fungování opustilo naše to-
várny na 635 tisíc nástrojů. 
MN: To  je obrovské číslo.  Jen v naší  rodině 
máme čtyři – dvě křídla a dvě pianina a vní-
mám to také tak – zkrátka k nám patří.  

Panuje mezi vámi symbolická symbi-
óza – Petrof nástroje vyrábí, vy na ně 
hrajete. Zajímáte se z pozice interpre-
ta právě i o jejich „vnitřnosti“, jejich 
výrobu? 
MN: A jak! Klavír jako nástroj je mým obrov-
ským  koníčkem,  už  si  ho  zvládnu  v  rámci 
možností doladit sám a stále koketuji s my-
šlenkou naučit se to profesionálně. Když při-
jede před koncertem ladič,  jsem na vrcholu 
blaha a po celou dobu se od něj nehnu. Je to 
vedle samotného hraní moje další vášeň.
 
Jednou z těch vášní je i chovatelství. 
Co máte momentálně ve svém chova-
telském repertoáru? 
MN: Aktuálně slepice a husy. Slepic mám pět 
plemen, a co se hus týče, věnuji se tradiční-
mu plemenu České huse. Je na červené listi-
ně ohrožených druhů, také se pyšní dlouhou 

tradicí a je ve spoustě věcí specifické. Letos 
se mi dokonce povedl i jejich odchov, z toho 
mám velkou radost. 

Koncertujete od první třídy a sbíráte 
jednu klavírní cenu za druhou. Které si 
považujete nejvíc? 
MN: Co se týče soutěžních úspěchů, tak nej-
víc je to druhé místo z mezinárodní soutěže 
Edvarda Griega v Norsku, kde jsem se ze 132 
klavíristů do 32 let umístil na 2. místě. Ještě 
víc  si  ale  vážím  všech  koncertů,  po  jejichž 
skončení za mnou z publika přijdou a řeknou, 
že to byl nejkrásnější koncert jejich života. To 
jsou ty největší odměny, které může umělec 
dostat. Češi jsou poučené, vnímavé a nároč-
né publikum. Tradice kultury je u nás velmi 
dlouhá a silná. 

Co vy a budoucnost. Plánujete se jako 
klavírista živit do důchodu? 
MN:  To  je  otázka.  Na  rozdíl  od  popových 
zpěváků nebo třeba sportovců, mají klasičtí 
umělci výhodu v tom, že nepotřebují být ex-
trémně mladí ani pohlední, aby mohli vystu-
povat. Důležité jsou zkušenosti. Třeba ruský 
pianista Vladimir Horovitz koncertoval ještě 

v 80  letech, což  je  rarita, ale  jeho nahrávky 
z té doby mají pořád neuvěřitelnou energii. 
Určitě bych se také v budoucnu rád věnoval 
dirigování, to je můj velký sen odmalička. 

Kdybyste se rozhodli, mohli byste 
žít kdekoli na světě. Vy ale zůstáváte 
v rodném Hradci. Proč?  
ZCP: Já se nedávno přestěhovala pět kilome-
trů za město, počítá se to? (smích) Neměnila 
bych, jsem tu spokojeně ukotvená rodinnou 
tradicí. Cítím povinnost se o naši firmu starat 
a v pořádku ji předat dál. Samozřejmě nikdy 
nevíte, co přijde, ale udělám všechno proto, 
abych svůj úkol splnila. Jsem vlastenec, Čes-
kou republiku mám v srdci a budu vždycky 
ctít  vše  české.  Českou  ruční  práci,  umělce, 
sportovce. Zároveň jsem ale doma všude na 
světě,  všude  se  mi  líbí  a  všude  mi  chutná. 
Moc ráda cestuji a svět vnímám jako příleži-
tost. Srdcem jsem ale navždycky Hradečačka.
MN: Vnímám to velmi podobně  jako Zuzka, 
na Českou  republiku nedám dopustit,  cítím 
se být vlastencem a speciálně k našemu vý-
chodočeskému  regionu  mám  opravdu  vře-
lý  vztah.  Rád  jezdím  vlakem,  všechny  tratě 
v našem kraji mám poctivě projeté – a kam 

Osobnosti čísla

Matyáš Novák

Narodil se 20. 6. 1998 v Hradci 
Králové.

Talentovaný klavírista, který 
koncertuje od svých šesti let, 
vítěz mnoha prestižních cen. 
Sólové vystoupení už odehrál 
i v slavné Carnegie Hall v New 
Yorku.

Je součástí volného sdružení 
umělců Petrof Art Family. 

Poslechnout si ho můžete 
naživo první adventní neděli 
v Petrof Gallery.

„Chovám slepice a české husy. Letos se mi dokonce 
povedl jejich odchov.“

podzim 2021
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Quartier

Co si na své kulatiny zaslouží každý oslave-
nec? Pořádný dort, zástup gratulantů a v pří-
padě  Quartieru  i  celou  řadu  inspirativních 
a  úspěšných  osobností  z  východních  Čech. 
Ostatně nic z toho nechybělo na letním před-
stavení  v  pořadí  již  20.  vydání  našeho  ma-
gazínu.  Zdaleka  to  však  nebyl  jediný  důvod 
k  oslavě:  současně  jsme  našim  partnerům, 
ambasadorům  a  přátelům  magazínu  moh-
li osobně představit novou redakci, která se 
začátkem roku otevřela na pěší zóně v Hradci 
Králové. A protože rádi sdílíme, najdete v je-
jích moderních prostorách také Nadační fond 
Aquapura, který pomáhá tromboembolikům, 
a  neziskovou  organizaci  Hradec  si  pomáhá, 
která podporuje lokální podnikatele. Ostatně, 
přijďte se za námi podívat i vy! Těšíme se na 
adrese Švehlova 512.

(red)

Kulaté vydání 
& nová redakce

podzim 2021



Zveme Vás do klubu…

Clubu!

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

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. 2021 – 31. 8. 2022
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Byznys

Upoutá na první pohled, nadchne luxusní adresou a uspokojí i ty nejnáročnější rezidenty. Ambiciózní developerský projekt 
holdingu BICZ  v sobě pojí vše, co se očekává od moderního bydlení 21. století. Důraz na ekologii, design i funkčnost. Poznej-

te s Quartierem budoucí Garden Tower neboli „Zelenou věž“.

Garden Tower – 
bydlení s budoucností

podzim 2021



15

Už samotný název stavby napovídá, že se 
holdingu  BICZ  nelení,  ale  hlavně  zelení. 
Vzrostlé  stromy  na  balkonech,  vestavné 
truhlíky a  integrovaná závlaha  i speciálně 
navržené  nenápadné  otvory  pro  hnízdě-
ní  ohroženého  druhu  rorýse  obecného 
– nejen  tím se bude pyšnit budoucí Gar-
den  Tower,  která  právě  pod  taktovkou 
BICZ začne růst v Koněvově ulici na Pra-
ze  3.  Atraktivní  lokalita,  skvělá  dopravní 
dostupnost  a  blízkost  zeleně  dělá  z  této 
městské  části  skvělou  investiční,  rezi-
denční  i  developerskou  příležitost.  „Je to 
jednoznačně naše nejprestižnější stavba 
zejména svojí polohou. Stavět v naší me-
tropoli je pro nás pocta a velký závazek. 
Vzhledem k tomu, že na projektu spolu-
pracujeme s velmi zkušeným architektem, 
vzniká velmi unikátní a zajímavá stavba, 
u které jsou zelené fasády, vzrostlé stromy 
a hnízdící ptactvo třešničky na pomyslném 
dortu,“  potvrzuje  šéf  představenstva  hol-
dingu Milan Filo.  

Budově dominuje věž, která nejenže vyja-
dřuje prestiž projektu,  ale  také zajistí  lu-
xusní výhled do širokého okolí. Jedinečné 
je pojetí prostoru balkónů, které jsou ote-
vřené, případně řešené jako polootevřené 
lodžie  s  posuvnými  panely.  Uvnitř  vznik-
nou samostatné byty ve vysokém standar-
du splňujícím soudobé nároky na bydlení. 

Kromě  obvyklé  skladby  bytů  v  různých 
dispozicích  počítá  návrh  i  s  prostorný-
mi  penthousy  na  vrcholku  věže.  Střecha 
poskytne  prostor  pro  menší  soukromé 
předzahrádky  a  velkorysou  zahradu  pro 
relaxaci  a  rozvoj  komunitního  života. 
Kombinace  stálezelených  a  opadavých, 
listnatých  i  jehličnatých  kultivarů  zajistí 
v létě přirozený stín a v zimě nebrání solá-
rním tepelným ziskům. O celkovém zlep-
šení tepelného a vlhkostního mikroklima-
tu celé budovy nemluvě. Společné garáže 
a technické zázemí skryje podzemní pod-
laží. V okolí budovy  tak vznikne otevřený 
prostor pro  volný pohyb místních, mobi-
liář  a  další  zeleň.  „Projekt Garden Tower 
je pro nás dalším důkazem ESG přístupu 
ve výnosových nemovitostech. Tedy tvořit 
je odpovědně, udržitelně a s pozitivním 
ekologickým dopadem,“  doplňuje  členka 
představenstva  a  ředitelka  divize  Design 

Daniela Filo s tím, že neoficiálně se jejich 
projektu v Praze už  teď přezdívá  „Zelená 
věž“. 

Kromě příznivců bydlení šetrného k přírodě 
se  o  Garden  Tower  pochopitelně  zajíma-
jí  také  investoři.  Už  teď,  v  raných  stádiích 
příprav, mají v holdingu řadu zájemců. „Ne-
zastírám, že projekt je vzhledem k součas-
ným cenám v Praze a velké kupní síle velmi 
ziskový. Je také zajímavý tím, že ho budeme 
financovat s partnerem, který na sebe vezme 
investiční závazek i riziko času. Holding tedy 
v tomto případě nebude podstupovat klasické 
developerské riziko,“ dodává Robin Šimek, šéf 
divize  Finance  a  člen  představenstva  hol-
dingu. V BICZ tak  znovu dokazují, že atrak-
tivita, luxus a pohodlí mohou jít ruku v ruce 
s přírodou a odpovědným přístupem k okolí. 

Michaela Zumrová 
foto: archiv

Byznys

Nakupují, prodávají a vlastní 
pestré portfolio nemovitostí 
napříč celou republikou. Realitní 
projekty vybírají a modernizují 
tak, aby produkovaly maximální 
možný zisk.

Jsou stabilním hráčem na poli 
nemovitostí, jejichž prostřednic-
tvím zhodnocují finance svých 
partnerů.

Podporují nadace, charitativní 
projekty a iniciativy, jako jsou NF 
Aquapura podporující péči o pa-
cienty s tromboembolií či nadace 
Active HANDY, která pomáhá 
handicapovaným.

O BICZ

„Projekt je pro nás dalším 
důkazem ESG přístupu ve 

výnosových nemovitostech.“ 

podzim 2021



Nová tvář hradecké 
advokacie

V  létě úspěšně složil zkoušky, a  rozšířil tak řady advokátů královéhradecké pobočky  ARROWS advisory group. 
Jaké výzvy čekají specialistu na korporátní, energetické právo a problematiku korporátních dluhopisů Mgr. Lukáše 

Nálevku a jak vzpomíná na své koncipientské roky v jedné z největších poradenských skupin v zemi?  

Jste další advokátskou tváří ARROWS. 
Jaký to je pocit po všech těch letech 
příprav a studia? 
Troufám si říct, že úspěšné složení odborné 
profesní  zkoušky,  ať  už  advokátní,  justiční 
nebo třeba notářské, je pro každého právní-
ka jedním z nejdůležitějších momentů v jeho 
pracovním životě. Je to satisfakce, zúročená 
časová investice do rozvoje sebe sama před-
chozím vysokoškolským studiem, neustálým 
dalším  vzděláváním  se  a  samozřejmě  hodi-

nami  často  mravenčí  a  psychicky  náročné 
práce.

Jak vzpomínáte na svou předchozí 
koncipientskou praxi, kterou jste také 
absolvoval v ARROWS pod taktovkou 
jednoho z partnerů?  
Jako  na  velmi  kvalitní  a  všestrannou  a  své-
mu školiteli JUDr. Lukáši Slaninovi bych za ni 
touto cestou rád poděkoval. Díky ní pro mě 
posun do postavení  advokáta nepředstavuje 

žádný obtížný skok. Na druhé straně nemůžu 
opomenout fakt, že status advokáta s sebou 
nese pro mě veledůležitý aspekt svobody ve 
smyslu možnosti organizovat si ve vyšší míře 
čas podle svého.

Specializujete se na korporátní a ener-
getické právo. Čím vás zlákala právě 
tato kombinace?
S  energetickým  právem  to  v  mém  případě 
byla, jak už to tak v životě bývá, jedna veliká 
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náhoda.  Když  jsem  před  čtyřmi  lety  obdr-
žel  pracovní  nabídku  na  pozici  advokátního 
koncipienta s tím, že by se část mé budoucí 
agendy  měla  týkat  energetiky,  uznávám,  že 
to pro mě tehdy nebyl právě „trhák“. Co mě 
zaujalo, byl fakt, že se jednalo o pozici v ad-
vokátní kanceláři Dohnal Pertot Slanina, kte-
rou  jsem měl delší dobu v hledáčku. Byla to 
zkrátka hozená  rukavice,  kterou  jsem zvedl. 
Později jsem začal přicházet na to, že je v ob-
lasti  energetiky v  jejím nejširším slova  smy-
slu potenciál a začal se o ni zajímat hlouběji. 
Oproti tomu v korporátním právu jsem našel 
zalíbení už při studiích na právnické fakultě. 
Brzy se ukázalo, že výzva v podobě energetiky 
s sebou přináší klienty – obchodní korporace 

podnikající  v  energetických  odvětvích,  kteří 
se bez právního poradenství v záležitostech 
korporátního  práva  neobejdou.  Při  výčtu 
oblastí své specializace ale nesmím zapome-
nout ani na problematiku emisí korporátních 
dluhopisů, která již co do objemu práce příliš 
nezaostává za oběma shora uvedenými kate-
goriemi.

Kdo je tedy váš typický klient? 
Širší  škála  osob od obchodních  společností, 
jejich  společníků,  akcionářů  či  členů  statu-
tárních  orgánů  přes  spolky  nebo  jejich  čle-
ny až po živnostníky. V oblasti energetiky to 
může být jakýkoliv subjekt, který už v ener-
getických  odvětvích  na  základě  udělené  li-

cence  podniká  (typicky  výrobce,  dodavatel, 
nebo  jiný držitel  licence),  ale  i  takový, který 
teprve  hodlá  u  Energetického  regulační-
ho  úřadu  požádat  o  udělení  licence.  Často 
jsou  to  rovněž  regionální podnikatelé,  ať už 
etablované  obchodní  společnosti,  pro  které 
je právní podpora přímo esenciální  součástí 
jejich obchodní činnosti, jelikož by se bez ní 
například  nemuseli  vyvarovat  uzavření  ne-
výhodného  dodavatelsko-odběratelského 
kontraktu. Jsou to také začínající podnikatelé, 
kterým pomáhám  s  výběrem vhodné  formy 
podnikání,  založením  obchodní  společnosti, 
nastavením  vztahů mezi  společníky,  přípra-
vou vzorové smluvní dokumentace a podob-
ně. Daleko častěji než dříve dnes pomáhám 

těmto podnikatelům také s přípravou veškeré 
dokumentace emise korporátních dluhopisů 
a nastavením procesu úpisu dluhopisů. 

Ve své praxi musíte čelit řadě výzev. 
Která byla pro vás zatím ta největší? 
Napadá  mě  jeden  aktuálně  řešený  případ, 
který  je  skoro  dvakrát  starší  než moje  celé 
působení  v ARROWS.  Je  to  svým způsobem 
odstrašující  zkušenost,  avšak  s  pozitivním 
výsledkem v dohledu. Jedná se o sedm let tr-
vající  sérii  šesti nebo sedmi soudních řízení 
(sporných  i  nesporných),  na  jejichž  počátku 
byl  rozkol  jediných  dvou  společníků,  co  do 
velikosti  poměrně  běžné,  obchodní  společ-
nosti. Nefungující  společnost, majetek  ztrá-

cející  na  své  hodnotě,  narůstající  náklady 
účastníků řízení na právní zastoupení a soud-
ní výlohy, kumulující se stres - to vše s sebou 
taková řízení mohou nést. I přes to všechno 
se nám podařilo v posledních měsících oži-
vit naději, že se účastníci na svém vypořádání 
dohodnou  mimosoudně  a  všechna  vedená 
řízení tím budou ukončena. 

Jste rodák z Miletína, studia vás zavedla 
do Olomouce a nyní jste zpět v Hradci. 
Co pro vás znamenají východní Čechy 
– nelákala vás nikdy Praha nebo právě 
třeba Olomouc? 
Východní Čechy, a Miletínsko především, jsou 
pro mě domovem, kde jsem jako kluk vyrostl 
a kam se budu vždycky  rád vracet. Ostatně 
žije  tu  celá moje  rodina.  Lákání  Prahy  jsem 
již jednou neodolal a strávil tam čtyři roky při 
studiu na střední škole. Srdcovou záležitos-
tí  pro mě  ale  zůstává  studentská Olomouc, 
z té se mi po ukončení svých studií na zdejší 
právnické fakultě skutečně odcházelo velice 
těžko.

Když v práci konečně zaklapnete počí-
tač a máte volno, jak ho trávíte?
Záleží  na  tom,  o  jak  dlouhém  volnu  je  řeč. 
Dejte mi dva měsíce a já si ještě dnes zabalím, 
zítra  s  krosnou na  zádech odletím na Nový 
Zéland a nebudu zpět dřív než poslední den 
před půlnocí. (smích) To se mi poštěstilo před 
více než dvěma  lety. Když by  to nebyly dva 
měsíce, ale realističtěji dva týdny, tak ty zase 
s radostí strávím hikingem v národních par-
cích Černé Hory, odkud  jsem se  vrátil  před 
pár dny. Během pracovního týdne a o víken-
du nejraději  trávím čas  s  blízkými,  aktivním 
sportem (jako je běh, fotbal nebo fitko), či re-
laxem s knihou a šálkem dobré kávy.

(red), foto: Jakub Misík
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ARROWS advisory group je pora-
denskou skupinou zaměřenou na 
oblast práva a daní včetně dotační 
a pojišťovací asistence. To vše pod 
jednou střechou. Se svými kance-
lářemi 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.

O ARROWS

„Status advokáta s sebou nese pro mě veledůležitý aspekt 
svobody ve smyslu organizace času podle svého.“
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Na úvod jedna obligátní otázka: inovace 
do firem – to je poměrně široký pojem. 
Co pro klienty v rámci spolupráce za-
jišťujete a v čem konkrétně jim pomá-
háte? 
Zavádíme  do  firem  změny.  Navrhujeme  je 
na základě finančních a nefinačních výsled-
ků, kondice technologického zázemí, funkč-
nosti podnikových systémů a celkové pozice 
společnosti  na  trhu.  Důležité  je  projektovat 
inovace  v  souladu  s dlouhodobými  cíli  spo-
lečnosti. Naším záměrem a hlavním úkolem 
je zvyšovat konkurenceschopnost firem a na-
opak snižovat nepotřebné provozní náklady. 

Přitom změny ze své povahy většinou 
moc populární nejsou. Jsou jim firmy 
i tak otevřené? 
Vždycky se snažím naladit na atmosféru v da-
ném kolektivu a změny dělat citlivě. Většinu 
přesvědčí, když srozumitelně vysvětlím jejich 
cíle,  konkrétní  výhody  i  důvody,  proč  nelze 
pokračovat tak, jak to bylo nastavené dosud. 
Naší  vzácnou výhodou  je,  že dokážeme po-
soudit aktuální stav opravdu objektivně a bez 
emocí,  s vidinou skutečného užitku pro fir-
mu. Tohle dokázat je z pozice majitele nebo 
ředitele samo o sobě poměrně obtížné, tudíž 
s námi přichází i řada „aha momentů“. Chce 
to co největší otevřenost a asertivní komuni-
kaci. V zásadě ale platí, že když mají změny 
pozitivní dopad na zaměstnance, sami je po-
tom chtějí a aktivně k nim přispívají. Vedení 
společnosti chce inovacemi zlepšit výsledky, 
snižovat  zbytné  provozní  náklady,  zkrátka 
maximalizovat ekonomické úspory. Zaměst-
nanci od nich zase čekají ulehčení své práce. 
Naší rolí je tyto dva světy propojovat, aby byly 
spokojené obě strany a firmě se dařilo. Nikdy 
klientům neříkám, že to bude bez práce. Když 
ale vydrží, kýžený efekt se dostaví. Navrhnout 
vhodné  inovace,  odsouhlasit  je  s manažery, 
vtáhnout je do děje, aby motivovali své pod-
řízené,  změny  vyžadovali  a  pomáhali  s  je-
jich realizací –  to  jsou naše úkoly, ale práce 
je to společná. 

Sama přitom čerpáte z bohatých zku-
šenosti z oblasti lean managementu, 
tedy tzv. štíhlého řízení. Jak na tyto 
„zaměstnanecké doby“ vzpomínáte?
Vzpomínám na ně ráda a s vděčností. Nejprve 
jsem se učila tvořit pracovní postupy, kontro-
lovat kvalitu výrobků a stanovovat časy ope-
rací.  Poté  jsem  se  seznámila  s  technickými 
normami a začala pracovat jako interní audi-
torka v různých závodech. To mi hodně ote-
vřelo oči a vlastně z toho čerpám dodneška. 
Naučila  jsem  se  velmi  rychle  vyhodnocovat 
aktuální stav firemních procesů a komplexně 
přistupovat  k  řešení  problémů.  V  roce  2012 

Říká se, že změna je jediná jistota v životě. Simona Bidlová si tohle přísloví 
vzala doslova za své a vybudovala na něm úspěšné podnikání. Dlouholetá 
lean manažerka korporátních společností dnes vzdělává firmy a podnikate-
le a pomáhá jim inovovat na všech úrovních, napříč různými obory. „Nikdy 
klientům neříkám, že to bude bez práce. Ale když vydrží, kýžený efekt se 
dostaví,“ říká v rozhovoru majitelka společnosti INOVACE DO FIREM.

Inovace 
s lidskou tváří

Byznys
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jsem  pak  začala  pracovat  jako  lean  mana-
žerka a mým úkolem bylo minimalizovat úsilí 
v jednotlivých procesech, tedy lidskou práci, 
pro maximální výtěžnost – zisk a šetrné za-
cházení se zdroji. Samozřejmě s ohledem na 
maximální  spokojenost  zákazníků.  A  to  byla 
teprve  škola.  Věnovala  jsem  se  organizaci 
práce,  hlídala,  zda  nastavené  strategie  ve-
dou ke kýženým výsledkům, tvořila metodi-
ky k řešení problémů… Ze své pozice jsem si 
mohla vybrat: buď se budu soustředit na je-
den segment podniku, nebo budu zasahovat 
do všech procesů napříč firmou. Vybrala jsem 
si druhou cestu, protože je z mého pohledu 
nejvíce funkční. To, jak podnik bude, nebo ne-
bude fungovat, totiž není záležitostí jednoho 
procesu, protože problémy většinou nastávají 
na jejich hranicích. To znamená, že každý dělá 
svou práci dobře, ale vzájemně se neprolínají. 
Prací lean manažera je tyto hrany obrušovat 
tak, aby z toho pozitivně těžila celá firma.

Co vás tedy nakonec přimělo přejít na 
„druhou stranu barikády“ a začít pod-
nikat? 
Co mě nakonec vylákalo z té krásné bubliny, 
kde  se  sto  procent  času  věnujete  tomu,  co 
umíte  a  „jen“  se  v  tom  vzděláváte?  (smích) 
Začala  jsem  si  všímat  podobností  interních 
procesů výrobních a nevýrobních firem. Ač-
koli mi všude hned v úvodu řekli,  že u nich 
je to specifické, popravdě je to všude stejné. 
Všechny firmy řeší v nějaké podobě plánová-
ní, objednávání, nákup materiálu nebo logis-
tiku.  Zároveň  pro mě  bylo  výzvou  aplikovat 
tuto standardizaci i mimo mé tehdejší zamě-
ření - automotive. S kolegou finančním ředi-
telem jsme často diskutovali o blahodárném 
vlivu  lean procesů na úsporu nákladů a cel-
kově  dobrou  finanční  kondici  společnosti, 
a tak se zrodila prvotní myšlenka podnikání. 
Nebylo  úplně  jednoduché  najít  formou  ex-
terní spolupráce lean managementu cestičku 
do firem. Nakonec se jako přijatelná varianta 
ukázala realizace jednotlivých projektů. 

Už jste to zmínila, ale váš životopis je 
plný jmen velkých společností z oblas-
ti automotive. To je především mužská 
doména. Jak se vám v takovém klimatu 
fungovalo, bylo v něm snazší nebo na-
opak těžší zavádět nové procesy a na-
vrhovat řešení? 
O zajímavé situace nebyla nouze. (smích) Nic-
méně mužský kolektiv má své nepopiratelné 
výhody: pracuje se v něm rychle. Muži obec-
ně  příliš  nehledí  na  detaily,  chtějí  vědět,  že 
to bude fungovat a  ideálně že to bude brzy. 
Stanovíme si cíle, základní koncept jejich pro-
vedení, zvolíme realizační tým a poté mě ne-
chají s důvěrou pracovat, aniž by do procesu 

příliš zasahovali. A to mi vyhovuje. Samozřej-
mě  to nejde vždy,  když  se  jedná o  složitější 
projekt, nemají takovou trpělivost - ta je spí-
še ženskou doménou. V takových případech 
rozděluji úkoly do dílčích projektů a snažím 
se  vysvětlit,  že  inovační  proces  vyžaduje 
opravdu detailní přípravu a propracovanost. 
To, že  jsem žena, vnímám jako výhodu, baví 
mě přinášet ženský element. Když muži ztrá-
cí trpělivost, mám dost empatie a vůle. Vydr-
žím, dokud nedojdeme do zdárného konce. 

Co tedy bývá většinou prvním impul-
zem k tomu, aby s vámi firma navázala 
spolupráci? 
Obvykle je to nespokojenost. Trápí je firemní 
výsledky,  potřeba  restrukturalizace,  nedo-
statek zakázek, nízké zisky, vysoké provozní 
náklady, nedostatečná konkurenceschopnost 
z  hlediska  cen  nebo  servisních  služeb,  ne-
schopnost dodávat včas své výrobky či služby 
případně možnosti  vlastního  růstu  na  trhu. 
Spolupracujeme s výrobními podniky z růz-

ných  odvětví,  jako  je  automotive  a  průmysl 
obecně, ale také se službami i s neziskovým 
sektorem.  Věnujeme  se  také  jednotlivcům 
v oblastech vzdělávání a profesního rozvoje.

Dá se obecně říct, co tuzemské firmy 
v současnosti nejvíce pálí nebo i v tom-
to případě platí, že co firma to unikát?
Vnímám zvýšený zájem o nastavení dlouho-
dobé firemní strategie, a to především z dů-
vodu  nejistoty  kolem  aktuální  covid  situace 
a  vládních  omezení.  Ze  stejného  důvodu  je 
spousta firem nucena výrazně snižovat pro-
vozní náklady a revidovat kalkulace. Těm se 
speciálně  věnujeme  v  rámci  našich  vzdělá-
vacích programů. Právě kurzy kalkulace ná-
kladů  jsou  velmi  oblíbené.  Učíme  číst  data 
z účetnictví, jak si složit kalkulační vzorec i co 
všechno do své kalkulace zahrnout. Silné fir-
my, které cítí na trhu příležitost, se zase snaží 
získat náskok před konkurencí automatizací 
či digitalizací. 

Díky své dlouholeté praxi máte skvělé 
srovnání. Změnily se podle vás za po-
slední roky potřeby nebo očekávání fi-
rem v oblasti inovativních řešení a pro-
cesů? 
Inovace  dnes  doslova  hýbou  světem,  jsou 
podporované státem i Evropskou unií. V po-

předí je především technické zázemí, ve vel-
kém se prosazuje automatizace a robotizace. 
Vždycky  je  ale na místě dobře vybrat,  co  je 
vhodné právě pro váš podnik. Hodně trendy 
jsou  v  současné  době  produktové  inovace, 
které úzce souvisí se zákaznickým servisem. 
Jsou bezpochyby skvělé, ale někdy jsou změ-
ny  zaváděny  tak  rychle,  že  se  výrobek  ani 
nestihne zabydlet na trhu a už  je nahrazen. 
Výsledky  potom  nejsou  uspokojivé,  takto 
prováděné  inovace  jsou  neekonomické,  ge-
nerují problémy uvnitř organizace a mohou 
ovlivňovat  kvalitu  produktů  a  služeb.  Pozi-
tivní trend pozoruji také v oblasti procesních 
inovací. Firmy se snaží zdokonalovat své pro-
cesy, snižovat množství odpadů a případně je 
recyklovat. Více se mluví o cirkulární ekono-
mice, jako o cestě k udržitelnému průmyslu. 
Velký  rozmach  vnímám ve  využívání  ucele-
ných  podnikových  systémů.  A  to  hodnotím 
velmi dobře. Aktuální jsou také marketingové 
a  organizační  inovace,  díky  kterým  mohou 
firmy efektivně podporovat prodeje výrobků 

a služeb, ale také interní organizaci při home-
-officech v době lockdownu nebo omezování 
prodejů a služeb.

Když spolupráci s firmou navážete 
a rozjedete, v jaký moment z ní opět 
odcházíte? Kdy je takříkajíc hotovo?  
Klientům předáváme běžící projekt, který  je 
vyzkoušený  v  provozu  a  o  kterém  víme,  že 
funguje.  Zároveň  připravujeme  i  potřebnou 
dokumentaci:  pravidla,  směrnice,  návod-
ky  –  vše,  co  po  našem  odchodu  zajistí,  že 
zavedené inovace poběží dál, jak mají. Záro-
veň proškolujeme klíčové činitele. Až teprve 
potom odcházíme. Oficiální předání probíhá 
formou  prezentace  vrcholovému  manage-
mentu. Ukazujeme, co se povedlo, co zatím 
zůstává otevřeno, díváme se na výpočet od-
hadu finančních úspor. To je většinou klíčová 
informace. Jak jsem zmínila v úvodu – v očích 
managementu mají  inovace  generovat  eko-
nomický  efekt,  v  očích  zaměstnanců  zase 
přínos v podobě ulehčení jejich práce. V zá-
věrečné  zprávě  také  doporučujeme  vhodné 
aktivity  pro  další  zlepšování  a možnosti  in-
vestic nebo dalších úspor. 

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

„Na kurzech klienty učíme číst data z účetnictví, jak si složit 
kalkulační vzorec i co všechno do své kalkuce zahrnout.“

Byznyspodzim 2021
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Vyrostla jste ve sportovní rodině. 
Tatínek Jaroslav Mudruňka je jednou 
z nejvýraznějších osobností hradec-
kého fotbalu 70. let. Vy sama jste byla 
členkou basketbalové reprezentace. 
Co pro vás znamená sport? 
Něco  úplně  přirozeného,  běžnou  součást 
života. Doma nás  k němu  se  sestrou  vedli 
odmalička. Začínala jsem s atletikou, poslé-
ze nastoupila do sportovní třídy na ZŠ Sever 
a objevila basketbal. Aktivně jsem hrála sko-
ro do 19 let, než mě zastavilo zranění. Pro-
šla jsem si mládežnickými reprezentačními 
týmy, vzpomínám na ty doby moc ráda!  

Nelákal vás nikdy fotbal? 
To nikdy. Ani taťka mě nepřemlouval, abych 
to  šla  zkusit.  Jako  divák  jsem  ale  chodila 
často a ráda! Dodneška si pamatuju na zá-
pas se Spartou, kde jsme se s holkami z bas-
ketbalu tlačily hned v první řadě za plotem, 
protože byl úplně plný stadion. 

Stadion, který se díky rekonstrukci 
brzy změní k nepoznání. Těšíte se na 
nová malšovická „lízátka“? 
Těším  se moc! Myslím,  že  jít  na  fotbal  už 
dávno  není  pouze  o  tom  jít  za  sportem, 
ale  taky se  jít pobavit – klidně s celou ro-
dinou.  Všichni  víme,  že  současný  stadion 
o zábavě moc nebyl. Pokud tedy nepočítá-
te  to,  že na vás pršelo,  sněžilo nebo pralo 
sluníčko. Nový  stadion  je  skvělou  zprávou 
nejen pro fotbal, ale i ostatní sporty, kultur-
ní a společenské akce. Naše město si podle 
mě zaslouží důstojný stadion. Když to vez-
mu z pohledu své funkce, bude to pro nás 
znamenat  velkou  příležitost  přilákat  nové 
partnery, kterým budeme mít možnost ko-

naopak je to pro mě osobně příjemnější než 
pracovat v ženském kolektivu. Za těch 11 let, 
co tu jsem, jsem se s nimi naučila vycházet 
a funguje to skvěle.

Klub je aktuálně kvůli probíhajícím 
stavebním pracím ve „vyhnanství“. Už 
podruhé v historii hrajete na stadio-
nu v Mladé Boleslavi. Jak to zvládáte? 
Když jsme byli v Boleslavi hosty poprvé, byla 
jsem zrovna na mateřské a nezažila to. Tak-
že pro mě je to vlastně poprvé. Znamená to 
hodně cestování navíc, na druhou stranu to 
ale beru tak, že to do dostavby nového sta-
dionu  prostě  musíme  zvládnout.  Všechny 
nás motivuje vize,  že budeme ve vlastním. 
A mnohem hezčím!  

Michaela Zumrová 
foto: FC Hradec Králové

nečně nabídnout odpovídající VIP prostory, 
reklamní plochy a veškerý související servis. 

Staráte se o VIP klienty a partnery. 
Dostanete se do kontaktu i se samot-
nými hráči? 
Dostanu,  mám  totiž  mimo  jiné  na  starost 
i sportovní vybavení - od dresů po vycház-
kové  oblečení. Myslím,  že mě  kluci  berou 
úplně v pohodě, a i když jsem ženská, máme 
super kamarádský vztah. Ví, že kdykoli něco 
potřebují,  můžou  za mnou  přijít.  Když  od 
nich  naopak  něco  potřebuji  já,  vyjdou  mi 
vstříc. Bez nadsázky říkám, že jsme tu jedna 
velká rodina. 

To je pravda, jste možná jediná žena 
v celém klubu. Jaké to je? 
S paní ekonomkou jsme dvě, takže se tu ne-
bojím.  (smích) Opravdu, vůbec si nestěžuji, 

Když o svém pracovním kolektivu prohlásíte, že jste jedna velká rodina, může se to zdát trochu jako klišé. V případě 
Soni Suché, asistentky vedení FC Hradec Králové, to však platí doslova. Na stadion chodila už jako malá holka, její 
tatínek je jednou z  legend královéhradeckého fotbalu a  dodneška trénuje zdejší Fotbalovou školičku. „Sport byl 
pro mě vždycky přirozenou součástí života,“ říká v  rozhovoru pro Quartier někdejší basketbalová reprezentantka. 

Od basketu 
k fotbalu  

Soňa Suchá s tatínkem Jaroslavem

podzim 2021
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Tonya Graves 

Rodačka ze státu New York, 
která už víc jak 25 let žije 
v Česku. Zpěvačka známá pře-
devším z kapely Monkey Busi-
ness, objevila se ale i v televizi 
nebo na stříbrném plátně. 
Zahrála si například v komedii 
Iguo Igua nebo snímku Jiřího 
Menzela Obsluhoval jsem 
anglického krále, kde ztvárnila 
habešského císaře. V roce 
2019 tančila v soutěži Stardan-
ce. Je jí 51 let a má dva syny. 

Co nosíte v  kabelce? Možná trochu drzá otázka, odpověď na ni ale 
o  člověku hodně napoví. Tentokrát jsme ji vysypali zpěvačce Tonye 
Graves, čerstvé ambasadorce královéhradeckého Nadačního fondu 
Aquapura. A co jsme v ní našli? Mrkněte, bez čeho nevychází z domu 
někdejší členka kapely Monkey Business. 

Ukaž kabelku!

Tonya  nevychází  ven  bez  svých  charak-
teristických  výrazných  brýlí  -  a  je  jedno 
jestli  dioptrických  nebo  slunečních.  Jako 
bezmezná milovnice hudby má vždycky po 
ruce taky sluchátka a telefon. V neposlední 
řadě ji v kabelce vždycky čeká i balíček ka-
pesníčků, dezinfekce a balzám na rty. 

Životní stylpodzim 2021
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Moje místo
Jsou místa, která na vás dýchnou. Místa, která vás chytí za srdce a potom 
místa, která se stanou vaší nedílnou součástí. Jakému místu propadla ředi-
telka Třebechovického muzea betlémů Renata Pazderová a proč stojí za to 

se tam vracet? 

podzim 2021
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prakticky  v  nezměněné  formě  funguje  do-
dnes. Tím činí z této oblasti opravdu jedineč-
né agrární místo. Dvě menší turistické perly 
jsou pak Jelsa a Vrboska. Hvar je také unikátní 
svým  specifickým nočním  životem,  který  je 
jedním z nejbohatších na Jadranu. Město žije 
do pozdních nočních hodin, restaurace, sklíp-
ky,  kluby,  kulturní  akce,  tanec  na mole  nad 
mořem… Do toho všudypřítomná vůně moře. 
A když už jsme u toho - když koncem června 
rozkvete  na  kamenitých  stráních  levandule, 
rozline se její nezaměnitelná vůně po celém 
ostrově. Nejvoňavější levandule v celém Stře-
domoří. Roste na čistém mořském vzduchu 
a má přísun slunečního svitu jako žádná jiná 
na  světě.  Pěstuje  se  především  na  západní 
části ostrova a ty nejkrásnější najdete v ma-
lebné  vesničce Velo Grablje. Každoročně  se 
tu v červnu koná také vyhlášený levandulový 
festival, na kterém samozřejmě nechybí dob-
ré jídlo a zábava.

Je něco, s čím se odtud vyplatí odjet? 
K nejoblíbenějším suvenýrům, které si ná-
vštěvníci  ostrova pořizují,  patří  levandule. 
Ten, kdo ji chce vidět v květu, se musí vy-
dat  například  po  staré  silnici  z  Hvaru  do 
Starého  Gradu,  do  vesnice  Brusje,  za  níž 
jsou v kamenité stráni voňavá políčka. Sáč-
ky  naplněné  levandulovým  květem  (proti 
molům), metličky sušených stonků s květy, 
ale také levandulový olej do koupele, to vše 
v mnoha podobách a baleních lze nakoupit 
prakticky všude. Dalším populárním provi-
antem je olivový olej.

Co je podle vás ten nejsilnější argu-
ment, proč se sem vrátit? 
Jídlo a víno, oblázkové pláže, projížďky na 
lodi a jeskyně. 

Michaela Zumrová 
foto: archiv Renaty Pazderové

Jaké je vaše nejoblíbenější místo a čím 
si vás získalo?
Sveta Nedilja, která se nachází na jižní stra-
ně  ostrova Hvar,  12  kilometrů  východně  od 
hlavního města Hvaru. Rozkládá se pod nej-
vyšším ostrovním vrchem - sv. Nikolou. Osa-
da Svetá Nedelja leží až na samém západním 
konci  silnice  vedoucí  podél  jižního  pobřeží. 
Méně  rušné  místo,  která  si  zachovává  pů-
vodní přírodní ráz a nedotčenou krásu břehů 
Jaderského  moře.  Ze  západní  strany  je  za-
končena molem, které je s pobřežím spojeno 
malým, asi osm metrů vysokým můstkem, ze 
kterého mohou milovníci  odvážnější  zábavy 
skákat do průzračného moře. Východní stra-
na  pěšinky  je  zakončena  příkrými  stěnami 
s neuvěřitelně romantickou osadou, ve které 
se  můžete  oddávat  horolezeckému  sportu. 
Pro mě je Hvar levandulovým ostrovem, a to 
kvůli  nekonečným  lánům  voňavé  levandule 
táhnoucím se napříč ostrovem. Krásné pláže 
i okolní krajina, památky UNESCO a v průmě-
ru nejvíce  slunečních dnů  v  celém  Jadranu. 
Zkrátka dovolenkový ráj. 

Vzpomenete si ještě na jeho úplně prv-
ní návštěvu? 
Psal  se  rok  2013,  když  jsem  vesničku  Sveta 
Nedilja na Hvaru náhodou objevila a byla jsem 
okouzlena.  Vzpomínám  si,  jak  mě  ohromi-
la  nádherná  nedotčená  příroda,  vinohrady, 
které  se  rozprostírají  nad  osadou,  vinař-
ská galerie a malý sklep pod hladinou moře 
v  přístavu,  kde můžete  okusit  vína  z  vinař-
ství Zlatan otok, které vyrábí nejlepší druhy 
chorvatských červených vín. Jedná se o jedno 
z  největších  a  nejoceňovanějších  vinařství 
v celé zemi. Ve znaku má borovici, která roste 
na ostrůvku u mysu ve Sv. Nedjelji. Vila, kam 
jezdím, se nachází přímo u moře s překrás-
ným výhledem, volně stojící v borovém lese 
na konci vesničky. Tady cesta končí, dál už to 
nejde. Za mě ideální místo pro klidnou dovo-
lenou. Navíc tu neprší!

Co si podle vás žádný návštěvník na 
tomto místě nesmí nechat ujít? 
Dvě  nejvýznamnější  města  na  ostrově  jsou 
město Hvar s pevností Spanjola a Stari Grad 
-    nejstarší  ostrovní  osada.  Ostrov  se  také 
chlubí památkou zapsanou na Seznamu svě-
tového  dědictví  UNESCO,  kde  se  od  roku 
2008 vyjímá někdejší řecká kolonie u dnešní-
ho města Stari Grad ze čtvrtého století před 
naším letopočtem. Řekové zde před 2400 lety 
rozparcelovali půdu a začali tu pěstovat olivy 
a víno. Jejich zemědělský systém tady přitom 

Renata Pazderová
ředitelka Třebechovického 
muzea betlémů

podzim 2021



S čím máte spojený podzim? 
Každé roční období mám rád a vlastně je dob-
ře, že žijeme v zeměpisných šířkách, kde pří-
roda střídá čtyři  roční období. Podzim mám 
spojený  hlavně  s  babím  létem,  kdy  sluníčko 
přes den ještě hřeje, ale už se ví, že to nebude 
dlouho trvat, přijde sychravo a deště. Myslím, 
že nejen zima, ale právě podzim se ptá, jestli 
jsme připraveni. Proto si vždycky vzpomenu 
na to, co jsem ještě nestihl. Je to však období, 
kdy se dá ještě alespoň něco stihnout. Podzim 
mám  také  spojený  s Hobitem a Pánem prs-
tenů. Možná proto, že poprvé  jsem Tolkiena 
hltal právě na podzim. A do třetice dávám po-

citově rovnítko mezi podzimem a Anglií. Anglii 
mám zakořeněnou a rád se tam vracím. Skoro 
bych řekl, že  jsem tam žil v minulém životě. 
Miluju jejich tradice a způsob života na ostro-
vech. Myslím, že v Anglii mají podzimní počasí 
velkou část roku.   

Jaký byl váš nejkulturnější zážitek 
uplynulého léta? 
Popravdě moc toho nebylo. Také proto, že se 
nám na léto nahrnuly dva projekty - televizní 
a rozhlasové dokumenty, takže jsme často ze 
střižny ani nezaznamenali, jaké je vlastně ven-
ku počasí. Ale - nedávno jsme byli na premiéře 

filmu o kapele Chinaski. Mám ji rád vlastně od 
začátku. S klukama jsme točili někdy v deva-
desátých letech, když se ještě jmenovali Starý 
hadry. Tenkrát jsem pracoval ve východočes-
ké televizi VIDEO PULS, potom PULS. Tehdy 
jsem tam měl autorský pořad, který se jmeno-
val SMEČ, a nahrávali jsme právě začínajícím 
skupinám na takovou „uměleckou smeč“. Po-
tom jsme se protnuli ještě jednou, když jsem 
se už jako dokumentarista v rámci pořadu 112 
– v ohrožení života ocitnul u tragické havárie, 
která Chinaski zasáhla. Kapelu máme rádi celá 
rodina, pouštíme si je v autě i doma, a tak nám 
film udělal radost. 

Které cestovatelské místo je vaše nej-
milejší? 
Tak teď jsem trochu na vážkách, protože jsme 
si doma řekli, že už o tom nebudu nikde mlu-
vit, aby se nám naše dříve méně známé místo 
neproměnilo  v  místo  přelidněné.  Ale  pro-
zradím to. My jsme nechali srdce na ostrově 
Hvar. Dokonce  uvažujeme o tom, že tam část 
roku budeme žít, což by pro nás nebylo zase 
tak neřešitelné. Je to ostrov veliký tak akorát, 
voní  levandulí a vínem. Protože tam jezdíme 
už dvacet let, a to i několikrát za rok, máme 
tam už řadu dobrých přátel. Hvar je úplně jiný, 
když se na jaře pomalu probouzí, a zase úpl-
ně  jiný na konci sezóny, kdy odjedou turisté 
a všichni se uklidní, hodnotí  sezónu a chys-
tají se na zimu. Nás Hvar  inspiruje,  také mi-
lujeme středomořskou kuchyni a víno, které 
tam pomáhám na podzim česat. Nesmím ale 
zapomenout ani na oblíbenou Anglii. Život je 
tam tvrdší než dole na jihu, její kouzlo je úpl-
ně jiné, ale je úžasná. My máme přes rok tak 
pestrý život, že se jak na Hvar, tak do Anglie 
jezdíme uklidnit. Na naše místa. Ale stejně tak 
miluju, když v naší oblíbené hospůdce najdu 
svoji židli a všichni bez ptaní už vědí, co mně 
mají přinést.  

Jaký je váš největší zahradnický 
úspěch? 
Tak s tím na mě nechoďte. Pocházím ze Stě-
žer u Hradce Králové, na zahradě jsem vlastně 
vyrostl,  ale moc mě  to  nebavilo.  Teď máme 
zahradu,  ale  je  tam  hlavně  trávník.  Stydím 
se před svým tchánem, který dokáže udržet 
pravý anglický  trávník  i mezi vzrostlými bo-
rovicemi. Já jsem pořád pryč, a tak nestíhám 
ani  sekat. S manželkou Danou  jsme se  letos 
dohodli, že půjdeme s dobou, a našemu tráv-
níku jsme začali říkat louka, protože ta se seká 
maximálně třikrát za sezónu. (smích) Baví mě 
ale sázet stromy, hlavně okrasné. Náš sen  je 
vzrostlá sosna, pod kterou se dá sedět ve stí-
nu. 

Na který moment své kariéry nejraději 
vzpomínáte?

Jak dobře znáte osobnosti našeho regionu? Zeptáme se za vás v každém 
Quartieru! Co nám na sebe prozradil Hradečák a oblíbený moderátor Mi-
rek Vaňura? 

10 otázek 
pro… 
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absolutní rovinu a jste v sopečném pohoří, na 
vrchovině, anebo na horách. Nejlépe si to člo-
věk uvědomí z vrtulníku. Kolikrát zapomenu 
natáčet a jen se kochám.  S rodinou rádi jezdí-
me do Krkonoš. Máme rádi Pec pod Sněžkou, 
ale hned potom vyrazíme za boudaři na hře-
beny. Máme mezi nimi dobré kamarády, ať už 
je to Karel Vít na Lyžařské boudě, nebo Naďa 
a Zdenda Niklovi v Chalupě na Rozcestí. Nikdy 
nezapomeneme  posedět  s  chlapy  z  Horské 
služby. Je to tam jiný svět a přitom tak blízko 
od Hradce.  Jinak  ale miluju Hradec Králové. 
Jsem patriot. Rok a půl  jsme bydleli v Praze, 
ale stejně jsme se vrátili k Bílé věži a radši do 
Prahy každý den dojíždím. Hradec je opravdu 
místo, kde se dobře žije a nikomu se to ještě 
naštěstí nepodařilo zkazit. Je to město, kde se 
dokážete schovat, když chcete být sami a na 
druhou  stranu  vždycky  potkáte  známého, 
když máte chuť si popovídat. 

Jaký je váš vztah ke sportu? 
Vyrůstal jsem na vesnici, a to znamenalo dvě 
věci. Za prvé  jsme všichni chodili do Sokola. 
Nikdo se nás neptal  a my  jsme  to brali  jako 
samozřejmost. A další věc, která k tomu pa-
třila,  byla  kolo.  Prostě  jsem  vyrostl  na  kole. 
Ale třeba fotbal mě nikdy úplně nechytil a ani 
další soutěžení. Já byl totiž dítě spíše odkoje-
né hudebkou, kam jsem chodil od svých pěti 
let. Noty jsem uměl asi dřív než číst písmena. 
Jsem taky ukázkový prototyp člověka, kterého 
učitelé ve škole spíše od sportu odehnali. Při-
vedli mě třeba pod koš, ukázali, jak mám míč 
vsítit,  a  hned mě  z  toho  známkovali.  To mě 
štvalo a na sport jsem na chvilku zanevřel. Ale 
někdy před třicátými narozeninami jsem ucí-
til nutkání si jít zaběhat. Najednou jsem viděl, 
jak to je skvělé, a od té doby běhám. Posilovna 
mě také moc nevzala, ale rád si doma zacvi-
čím - neposiluji, jen cvičím. Dneska si vlastně 
život bez ranního běhání neumím představit 
a dělám to spíš než kvůli fyzičce kvůli psychi-
ce. Člověk si přitom srovná myšlenky a je to 
lepší než polykat prášky na uklidnění. Jen jed-
no mně zůstalo, nejsem soutěživý typ. Proto 
běhám sám, a když mě někdo doběhne, klidně 
zpomalím a nechám ho běžet.      

Jaký je vás největší adrenalinový záži-
tek? 
Za těch patnáct let, co dokumentuji práci po-
licie,  hasičů,  záchranářů,  se  dá  říct,  že  jsem 

toho zažil dost. Ale tím největším adrenalinem 
asi  zůstává natáčení na misi  v Afghánistánu. 
Natáčel  jsem  pro  policii,  ale  hlavně  pro  ar-
mádu. Odlétali jsme tam v roce 2011 poslední 
dubnový den a  v Kábulu přistávali  1.  května. 
Na letišti byli i zkušení velitelé zaražení. Už to 
mě zneklidnilo. Tálibán vyhlásil jarní ofenzívu 
a jen pár dní před naším příletem tam přímo 
na  základně  afghánský  pilot  zastřelil  deset 
amerických  vojáků.  Aby  toho  nebylo  málo, 
druhý den Američané vyhlásili, že zastřelili Bin 
Ládina, a jedno z míst, kde se mohlo nacházet 
jeho  tělo,  bylo  právě  letiště  v  Kábulu.  Oka-
mžitě tam začal platit stupeň Charlie, což mi-
mochodem znamenalo, že všichni museli mít 
nabité zbraně. Věřte, že snídat s pohledem do 
hlavně samopalu, který leží vedle vás na stole, 
není dvakrát příjemné. Ale toho, co bych dnes 
popsal slovem „hustý“, bylo víc. Natáčel jsem 
na třech základnách a už jen přelety z jedné 
na  druhou  stály  za  to.  Byl  jsem  už  tenkrát 
zvyklý létat s vrtulníkem záchranky, ale tohle 
bylo něco úplně jiného. O to víc si nepřestanu 
vážit vojáků a taky policistů, kteří tam sloužili. 
Já vím, že to zní pateticky, ale to mně je jedno - 
jsou to prostě borci a hlavně velcí profíci!   

Jaká je vaše představa ideálního víken-
du?
Je to takové sobotní ráno, kdy rodina ještě spí 
a já si jdu zaběhat. Potom se všichni sejdeme 
v obýváku u  kávy,  povídáme  si  a  pak naplá-
nujeme nějakou práci venku, nebo výlet. Ale 
hlavně - když jsme všichni spolu. 

Michaela Zumrová, foto: archiv

Těch momentů je celá řada. Vzpomenu třeba 
na ráno po odvysílání prvního dílu našeho au-
torského pořadu na TV Nova 112 – v ohrožení 
života. Ten projekt jsme na Nově dlouho pro-
sazovali  a  ještě  déle  připravovali.  Když  jsme 
druhý  den  po  premiéře  přijížděli  do  filmo-
vých ateliérů, kde TV Nova sídlí, zazvonil mně 
i Daně telefon a oznámili nám, že budeme mít 
telekonferenci  z  Londýna. Dnes  to  je  běžná 
věc, ale v roce 2006 to bylo něco nečekané-
ho. Když jsme se připojili, tak nám nejvyšší šéf 
společnosti CME, která tehdy Novu vlastnila, 
osobně blahopřál k úspěšné sledovanosti. Na 
první díl se tehdy dívalo 1 600 000 diváků. Stali 
jsem se nejsledovanějším pořadem v celé re-
publice - hned po Televizních novinách a Or-
dinaci v růžové zahradě! A to jsme museli být 
ve vysílání až po dvaadvacáté hodině. Rekord 
ve  sledovanosti  jsme měli  1  700  000  diváků 
na jeden díl. To jsou čísla, o kterých se dnes 
může každému jen zdát. Naše „Stodvanáctka“ 
se  stala  fenoménem,  ale  vydupali  jsme  ji  ze 
země my dva - Dana a já. A na to jsem dodne-
ška hrdý.

Jaký je váš největší kulinářský zážitek? 
Další oblast, která mi není moc blízká, je vaře-
ní. Kuchyň jsem bral spíše jako místnost, kam 
jsem  si  chodil  popovídat  s maminkou,  když 
vařila  nebo  pekla  skvělé  buchty.  Taky  jsme 
tam přitom hodně zpívali, tam jsem se naučil 
chytat druhé hlasy. V tomto ohledu jsem po-
vahou spíše Angličan než Francouz. Nedokážu 
obědvat třeba dvě hodiny, přitom ochutnávat 
a povídat si. Mám to tak, že přijdu, rychle to 
sním a zase jdu. Myslím si však, že jsem vděč-
ný strávník. Nepamatuji se, že by mi v posled-
ní době něco vyloženě nechutnalo. Ale v tom-
to směru mám v životě vlastně štěstí, protože 
maminka je skvělá kuchařka a moje žena také. 
Tou nejlepší kuchařkou v mém životě ale byla 
babička. Svíčkovou od ní už bohužel neochut-
nám,  ale  na  její  skvělou  chuť  nezapomenu. 
Mám  rád  klasická  česká  jídla,  ale  ze  všeho 
nejvíc miluju středomořskou kuchyni, které si 
hojně užívám právě na Hvaru. Naši chorvatští 
přátelé  nás  odnaučili  konzumovat  turistická 
jídla  typu  přesmažených  hranolek  a  ukáza-
li  nám  jejich  pochoutky:  pašticádu,  gregadu 
nebo sarmu - směs mletých mas ve vinném 
listě mohu  opravdu  doporučit.  Ale  nevařím. 
Naštěstí mi šéfkuchař Roman Paulus, se kte-
rým  mám  na  Dvojce  pravidelné  kuchařské 
okénko, řekl, že u mikrofonu to není ani sly-
šet, ani vidět.  

Jaké místo v České republice na vás nej-
víc zapůsobilo?
Já mám opravdu rád celé Česko. Při natáče-
ní jezdím po celé republice a všude je krásně. 
A navíc máme  různorodou  krajinu.  Posadíte 
se  do  auta  a  během hodiny  a  půl  projedete 
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Narodil se v roce 1970 v Hradci 
Králové a pracuje především 
jako moderátor. Dlouhá léta 
spolupracuje s manželkou Danou, 
všechny jejich projekty jsou 
společným dílem. V současné 
době připravuje třetí řadu 
dokumentů pro Českou televizi 
Legendy kriminalistiky, moderuje 
odpolední blok Českého rozhlasu 
Dvojka a připravuje také další 
sérií rozhlasových podcastů 
s názvem Kriminálka. Letos na 
podzim odvysílá Česká televize 
mimo jiné jeho třináctidílný seriál 
Za minutu 12, který přibližuje 
reálné příběhy Policie ČR, 
Hasičského záchranného sboru 
ČR a Zdravotnických záchranných 
služeb.

Mirek Vaňura 

„Myslím, že nejen zima, ale 
právě podzim se ptá, jestli

jsme připraveni.“

podzim 2021
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„Nejíme proto, abychom žili, ale žijeme proto, abychom jedli.“ Ano, skutečně v tomto pořadí hledí na svět všichni milovníci 
dobrého jídla a pití. Jejich cesty řídí chuťové buňky, touha po připomenutí známého i poznávání nového. Za zážitky u prostře-
ného stolu neváhají vážit dlouhou cestu, ale dobře znají i kvalitu, která se skrývá hned za rohem. Kdyby se měli rozhodnout, 
kde si dopřát svou poslední večeři, možná by věděli hned a možná by dlouze váhali. Patříte-li mezi gurmány k těm druhým, 

vezme vás Quartier v každém vydání do bistra, restaurace či baru, za které dává celá redakce ruku do ohně.

Poslední večeře: 
tenkrát v USA
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Vzpomínky na druhou světovou válku poma-
lu bral čas, na předměstích rostly nové čtvrti, 
mámy byly ženuškami v domácnosti a tátové 
obchodníky v obleku, reklamám vládly široké 
úsměvy  a  silnice  brázdila  velká,  nová  auta. 
Těmi  se  dalo  dojet  třeba  až  k  dinerům  se 
světelnými poutači a neonovými reklamami. 
V pohodlí jejich koženkových sedaček chutnal 
den jako pořádný burger, v jukeboxu se otáčel 
Buddy Holly a načesaná servírka s úsměvem 
dolévala kávu z konvice.

50.  léta v USA patřila  i  revolučním změnám 
ve stravování – Američané objevili grilování, 
McDonald‘s  zažíval  raketový  růst  a  výrobci 
limonád  začali  ubírat  cukr. Dinery  se  svými 
steaky, burgery, hranolky a lívanci byly tehdy 
na vrcholu popularity a vlastně jej neopustily 
dodnes. Pár se  jich dokonce objevilo i u nás 
v Česku a jedním se chlubí i východní Čechy. 
U silnice E67 ve Svobodných Dvorech vyrostl 
v roce 2017, otevřel asi  rok na to. Provozuje 
ho síť čerpacích stanic Eurobit pod značkou 
EB Diners. 

Tak jako doma ve Spojených státech patří re-
tro dinery pořád k módě a jejich návštěva je 
zcela běžnou součástí života (vždyť víme, že 
Američané nejsou zrovna typičtí domácí ku-
chtilové),  jsou  i  české  dinery  lákavým  cílem 
návštěv. Kdo by nechtěl  selfie  s  jukeboxem, 
červenou  sedačkou  nebo  servírkou  v  růžo-
vých šatech. A že je tu skutečně na co koukat: 
interiéru vévodí červená, černá a chrom, na 
podlaze hraje klasická černo bílá šachovnice, 
nechybí ani další ozvěny art deca. Křivdili by-
chom ale, pokud bychom zážitek z návštěvy 
české  verze  amerického  dineru  redukovali 

jen na prostředí. To, co se odehrává ve zdejší 
kuchyni, si  totiž  také nezadá s pravou chutí 
Ameriky. 

Diner  jsme navštívili dvakrát. První návštěva 
nás  sem přivedla  na  pozdní  oběd.  Z  nabíd-
ky  zdejších  burgerů  jsme  zvolili  Jack  Dani-
el´s s poctivou 180gramovou porcí hovězího, 
slaninou,  pečenou  cibulí  a  dalšími  nezbyt-
nostmi,  samozřejmě včetně medových  tónů 
legendárního whisky likéru. A pořádné porce 
hranolek.  K  těm  směřuje  jediná  větší  výtka, 
kterou jsme k tomuto jídlu měli – zrovna tady 
by hranolky jistě mohly být křupavější a na ta-

líř se dostat ve vyšší teplotě.  Další americká 
klasika, Club sandwich, byl zcela bezkonku-
renční jak velikostí porce, tak svým vynikají-
cím šťavnatým obsahem. Víc ovoce by se nám 
líbilo v americké  limonádě, ale  to  jen proto, 
že nám tolik chutnala – příjemná změna ve 
srovnání s dnes všudypřítomnými „domácími 
limonádami“ ze sirupů v lahvích. 

Podruhé jsme si přivstali a přijeli na klidnou 
víkendovou  snídani.  Stejný  nápad  nás mělo 
evidentně  víc,  a  tak  diner  praskal  ve  švech. 
I tak jsme ale našli místo a vybírali ze snída-
ňového menu. Chvíli  jsme váhali mezi ame-
rickou snídaní, složenou z míchaných vajíček, 
grilovaných  párků  se  slaninou  a  fazolemi, 

a  lívanečky  s  javorovým  sirupem,  ovocem 
a šlehačkou. Vyhrála to nakonec sladká vari-
anta. Nelitovali  jsme. Čtyři nadýchané lívan-
ce,  vyskládané  na  sobě  a  prolité  javorovým 
sirupem,  kralují  talíři  rámovanému  lesním 
ovocem a šlehačkou, které jsme se nezdráhali 
věřit, že je skutečně domácí, jak slibuje menu. 
A pozor! Pokud jste milovníky v Americe tak 
oblíbeného spojování sladkých a slaných chu-
tí, můžete tu vyzkoušet i lívanečky s javoro-
vým sirupem a opečenou slaninou.

Hradecký EB Diner  je  stará dobrá americká 
klasika, na kterou je spoleh. Trochu jsme po-
šilhávali po konvici filtrované kávy, kterou tak 
dobře známe z amerických dinerů, ale v menu 
ani na baru jsme ji nenašli. Ostatní zážitky ale 
tuhle maličkost spolehlivě překonaly. Jídlo tu 
musí mít  skutečně  rádi,  začínají  od  hovězí-
ho masa na steaky, které pochází z vlastních 
chovů plemene Parthenaise v Železných ho-
rách, a končí již opěvovanou šlehačkou. Roz-
hodně neuděláte chybu, když tu zastavíte na 
svých cestách letošním podzimem.

Emil Stelinger 
foto: Ondřej Šlambora a archiv
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je o restauracích, barech 
a bistrech nejen z východních 
Čech, kde stojí za to jíst. Máte tip? 
Nebo restauraci? Napište nám na 
redakce@quartiermagazin.cz 

Poslední večeře

„50. léta v USA patřila 
i revolučním změnám ve 

stravování.“

podzim 2021



Kultura

Řekni to 
čajem

Ani káva, ani rum. Prim hraje čaj. Hned po vodě 
nejrozšířenější nápoj na světě zažívá s  prvními 
podzimními fujavicemi horký comeback do našich 
jídelen, ložnic a  obýváků. Jeho složení, kvalita 
i způsob přípravy přitom dokážou být tak rozličné, 

až by se jednomu chtělo říct: sto lidí, sto čajů! 



VELKÁ BRITÁNIE 

Čaj o páté. Víc snad k britské tradici popí-
jení  čaje není  třeba dodávat  -  je  totiž  sil-
ná  jako  pravý  anglický  čaj.  Možná  ne  tak 
dlouhá, jak by se mohlo zdát, protože prv-
ní  zmínky o čaji pocházejí  teprve z druhé 
poloviny  17.  století.    „Čínský  nápoj“  totiž 
v  Anglii  masivně  zpopularizovala  až  por-
tugalská  princezna  Kateřina  z  Braganzy, 
která  se  v  roce  1662  provdala  za  Karla  II. 
Stuarta,  krále  Anglie,  Skotska  a  Irska.  Že 
by jeho cesta k chladným britským srdcím 
byla přímá, se říci rozhodně nedá. Rostou-
cí obliba horkého voňavého nápoje naopak 
vyvolávala značné vášně. Někteří tvrdili, že 
čaj společně s kávou a čokoládou vyvolává 
duševní  poruchy,  ba  dokonce  smrt.  Ještě 
v  roce  1822  reformátor  William  Cobbett 
tvrdil, že pití čaje způsobuje u mužů zžen-
štilost a ženy vede ke zhýralosti. 

O  co  později  Britové  s  čajem  začali,  o  to 
důkladněji o tradici jeho konzumace peču-
jí. Podle statistik vypije průměrný obyvatel 
ostrovů až šest šálků denně a co obliby jas-

ně vedou směsi čajů černých. Oči  tu ote-
vírají  s  prvními  doušky  Earl  Grey,  snídani 
zapíjejí Breakfast Tea s mlékem a trochou 
cukru, pokračují zmiňovaným odpoledním 
čajovým  dýchánkem  kolem  páté  a  vrcho-
lí  tzv. High Tea u večeře. Dodnes si  tento 
jedinečný rituál můžete dopřát ve vyhláše-
ných britských hotelech.     

NĚMECKO & RAKOUSKO
Dalšími giganty v popíjení čaje jsou možná 
trochu  překvapivě  Německo  a  Rakousko. 
Tradici silně ovlivnila skutečnost, že Ham-
burg není jen obřím přístavem, ale jedním 
z hlavních čajových center Evropy. V  jeho 
přístavních skladech se trvale nachází cca 
7000-8000  tun  čajových  lístků  z  nejrůz-
nějších  pěstitelských  oblastí.  Největšími 
milovníky čaje jsou lidé v Ostfrísku, kde činí 
spotřeba hlavu až dva a půl  kila  čaje  roč-
ně.  Naopak  ve  východním Německu  je  to 
jen 150 gramů na osobu za rok. V německy 
mluvících zemích jsou obecně konzumová-
ny čaje všech druhů - od černých přes ze-
lené a oolongy až po ovocné a bylinné.

„V Tibetu je zase pozvání 
na čaj samozřejmým proje-

vem pohostinnosti.“

Životní styl
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ASIE

Tradiční  pěstitelské  velmoci  čaje,  jako  je 
Čína,  Japonsko  nebo  Tchaiwan  povýši-
ly svou  lásku k nápoji z čajových  lístků na 
úroveň obřadu. Z pití čaje se tu stalo umění 
a  definice  vlastní  spirituální  cesty.  V Číně 
se zpravidla popíjí zelený čaj mezi jídly, a to 
v kteroukoli denní hodinu a na kterémkoli 
místě. V Tibetu  je zase pozvání na čaj  sa-
mozřejmým  projevem  pohostinnosti.  Jen 
jeho příprava  je pro oko Evropana značně 
nesamozřejmá.  Čajové  lístky  tu  lisují  do 
tvaru  cihličky,  kterou  nasekají  na  kousky 
a  povaří  s  vodou.  Tímto  odvarem  se  poté 
naplní  dřevěný  soudek,  přisypou  sůl,  kozí 
mléko a máslo z jaka, a dřevěnou tyčí zamí-
chají do rozpuštění. 

OD INDIE PO TURECKO
V porovnání s Čínou zhruba o dva tisíce let 
mladší  čajová  kultura  v  Indii  a  Pákistánu 
byla  významně  ovlivněna  anglickou  kolo-
nizací.  Čaj  se  v  Indii  nejen  hojně  pěstuje, 
ale také popíjí. Na severu je populární silný 
assam  s  pořádnou  dávkou  cukru  a mléka. 
V Himalájích je zase připravován s hřejivým 
kardamomem a dalším kořením. V Afgha-
nistánu se stal čaj rovnou národním nápo-
jem. Stejně jako do Íránu, také sem vstoupil 
společně s čajem ruku v ruce také samovar. 
Tuto trojici doplňuje bafající vodní dýmka, 
která  patří  v  místních  čajovnách  k  neod-
myslitelné výbavě. A co v Turecku? V zemi, 
která  je  spojená především s kávou,  je čaj 
nadmíru  populární  a  spotřeba  konkrétně 
černého  čaje  tu  kafe  válcuje. Nejraději  ho 
tu podávají v malých hrníčkách a pořádně 
sladký. 

podzim 2021
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RUSKO 

V  Rusku,  stejně  jako  v  ostatních  státech 
bývalého  Sovětského  svazu,  je  čaj  všudy-
přítomný  a  neodmyslitelně  k  němu  patří 
samovar.  Mnohdy  z  generace  na  generaci 
předávaná  a  bohatě  zdobená  konvička  na 
dřevěné  uhlí  vytváří  silný  čajový  extrakt, 
který se při podávání dále ředí podle chuti. 
Místní milují silné čaje, do kterých si tradič-

ně přidávají cukr nebo lžičku marmelády – 
tzv. vareňje. Jedná se o zavařeninu, ve které 
na  rozdíl  od  džemu  zůstává  ovoce  vcelku 
v  tekutém rosolu. Připravuje se  třeba z  ja-
hod, malin, meruněk, třešní, černého rybízu, 
jablek,  hrušek,  kdoulí,  pomerančů,  citrónů 
či melounu. 

FRANCIE 
Francouzi  to mají  s  čaji  tak:  nepijí  je  příliš 
často,  ale když už, potrpí  si na  ty nejlepší. 
Připravují se tu proto hlavně prémiové sorty 
vysoké kvality,  jako  je Darjeeling nebo Oo-
long. A jestli chcete zažít skutečně prémio-
vý čajový ráj, doporučujeme navštívit Paříž 
a  vybírat  z místní  nabídky  “Salon  de  Thé”. 
Nejedná se o čajovny v pravém slova smy-
slu, ale spíše prostorné a noblesní kavárny 
nebo cukrárny s velmi poklidnou atmosfé-
rou. Čaj  je  tu  servírován  vybraným způso-
bem a můžete k němu rovnou zakousnout 
speciální čajové pečivo, moučník či dezert. 
V 18. a 19. století byly tyto salony plné dam 
z vyšších kruhů, protože to bylo jediné mís-
to, kam mohla žena bez patřičného dopro-
vodu sama, aniž by se musela bát, že přijde 
do řečí.  

AMERIKA
Čaj  je  na  americkém  kontinentu  spojený 
především s Boston Tea Party, která v roce 
1773 odstartovala válku za nezávislost a pad-
ly při ní „za vlast“ stovky beden lisovaného 
čaje.  Víc  než  klasický  vroucí  čaj  v  hrnku 
milují  Američané  jeho  „ledového  bratra“  – 
pořádně vychlazený Ice Tea s plátky citro-
nu a dalšího ovoce. V pomyslném žebříčku 
popularity ale v severní Americe jasně vítě-
zí káva. O trochu radši mají čaj na jihu, kde 
vévodí nápoj maté připravovaný z lístků ce-
smíny paraguayské. 

Michaela Zumrová

Sonnentor  –  česká  firma,  která 
se zaměřuje na bioprodukty. Je-
jich bylinné čaje jsou ideální pro 
každou příležitost. 

Eliya – ručně sbírané čaje přímo 
z plantáží Srí Lanky. Česká značka 
pečlivě hlídá původ, kvalitu  listu, 
nadmořskou výšku i dobu sběru. 

GoodWays  –  brněnská  značka, 
která citlivě vybírá a mixuje pr-
votřídní  čajové  lístky  s  květina-
mi  a  garantuje  jedinečnou  chuť 
i aroma. 

Basilur – čaje ze Srí Lanky přímo 
do vašeho hrnku. V nabídce mají 
v  současnosti  přes  200  druhů 
čajových produktů.

„V Afghanistánu se stal čaj 
rovnou národním nápojem.“

podzim 2021
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Quartier slaví 
5. narozeniny!

Díky, 
že jste 
s námi!

Za tu dobu jsme

pro vás popsali

2260
stran

a představili 

stovky 
osobností a nejen podnikatelských 

příběhů z východních Čech.

vydali

21
čísel
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Pozor, 
posvátná trojice 

přichází! Nečekejte však Tři 
krále ani „ledové muže“ Pankráce, 

Serváce a Bonifáce, nýbrž vítejte husu, 
víno a koláče. Kdo ví, jestli letos přijede Martin 
na bílém koni, určitě ale jako každý rok doveze 
vypečenou husičku s křupavou kůrkou, lahodné 
zelí a poctivé lokše. Samozřejmě za doprovodu 
mladého vína, které se právě na 11. listopadu 
ochutnává poprvé. A do třetice přibalí voňavé 
koláče nadívané mákem, povidly a tvarohem. 

Protože vychází letos svatý Martin na 
čtvrtek, nabízí se jeden tip – dopřejte si 

zasloužený prodloužený víkend. 
Tak ať vám chutná a dobře 

tráví! 





Stala jste se novou tváří AQUAPURY. 
Jak vaše spolupráce vznikla? 
Poprvé  mi  o  AQUAPUŘE  řekla  moje  mana-
žerka, a přiznám se, že jsem si kvůli názvu na 
první dobrou myslela, že jde nějaký o ekolo-
gický projekt. Pak  jsem ale zjistila, že se za-
bývají tromboembolií, se kterou mám osobní 

problematikou už deset let zabývá a věnuje se 
jak pacientům, jejich rodinám, tak i osvětě.  

Když to porovnáte se současností, zlep-
šila se informovanost o tromboembolii? 
Určitě ano, pořád mám ale pocit, že to není 
dost.  Na  to,  jak  je  to  závažné  onemocnění, 
se  o  ní  pořád málo mluví.  Chtěla  bych  při-
spět k tomu, aby se to změnilo. Máme s tý-
mem AQAUPURY před sebou v tomto směru 
ještě hodně práce. 

Jak k tomu plánujete přispět? 
Hlavně prevencí. Ta je podle mě ze všeho nej-
důležitější. Vždycky  je  lepší řešit příčinu než 
následek. To  je potřeba  lidem neustále opa-
kovat  a  předávat  jim  správné  informace.  Já 
osobně jsem o tromboembolii slyšela poprvé 
někdy v roce 1995 v souvislosti s tzv. syndro-
mem turistické třídy. Že na ni zkrátka někdo 
zemřel po dlouhém letu, a to jenom proto, že 
nevěděl,  jak se proti tomu bránit. Netušil, co 
preventivně udělat, aby k trombóze vůbec ne-

došlo. Myslím, že podobně jako vám stevardi 
v  letadle ukazují,  jakým způsobem si nasadit 
dýchací masku nebo kudy vedou únikové ces-
ty, měli by také nabádat, abyste se jednou za 
čas prošli uličkou, kroužili kotníky a zapěstím. 
Zabere  to  pár  minut,  nikoho  to  neobtěžuje 
a vám to může zachránit život. Jsou to drob-
nosti, které ale dokážou velké věci. To samé 
dodržování  pitného  režimu.  Když  někomu 
řeknu, že má denně vypít osm sklenic vody, 
kouká na mě s vyvalenýma očima, že je to pře-
ce hrozně moc. Zkuste ale říct, že má za večer 
vypít osm piv, to je hned jiná. (smích) 

Jedna z ohrožených skupin jsou v tomto 
ohledu mladé dívky v souvislosti s uží-
váním hormonální antikoncepce. Co 
byste vzkázala jim? 
Když už se rozhodnete hormonální antikon-
cepci  užívat,  proberte  to  důkladně  se  svým 
gynekologem. Hodně se ptejte a nenechte se 
odbýt. Dobrý lékař by vás měl odpovídajícím 
způsobem vyšetřit a zjistit, jestli například ne-
máte  tromboembolii  v  rodině.  Když  nebude 
ochoten,  zvažte,  jestli  si  nenajít  jiného.  Pro-
tože za své zdraví musíte bojovat samy, nikdo 
jiný to za vás líp neudělá. 

(red), foto: Ondřej Šlambora

zkušenost. Před  takřka  17  lety  jsem porodila 
syna a bohužel mě potkala hluboká žilní trom-
bóza, na kterou  jsem málem zemřela. Nikdo 
mi tehdy nic neřekl, ani mě nevaroval. Vůbec 
se o  té nemoci nemluvilo. Proto, když přišla 
nabídka spolupráce s nadačním fondem, ne-
váhala jsem. Jsem ráda, že se Aquapura touto 

Královéhradecký Nadační fond AQUAPURA, který se zaměřuje na pomoc 
pacientům s poruchami srážlivosti krve neboli tromboembolií, vstupuje do další 
dekády svého fungování s novou ambasadorkou, zpěvačkou a herečkou Tonyou 
Graves. Ta si před lety touto nemocí sama prošla po porodu syna a ve své práci 
pro fond se chce zaměřit především na prevenci. „Někdy jsou to maličkosti, ale 
můžou zachránit život,“ říká v rozhovoru. 
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S Tonyou

„Při porodu mě bohužel 
potkala hluboká žilní 

trombóza, na kterou jsem 
málem zemřela.“
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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




