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Letošní rok nás znovu přesvědčil, že změna je jediná jistota v životě. Každý ji nakonec musíme přijmout, ať se 
nám to líbí nebo ne. O to víc je ale potřeba poctivě doplňovat zásoby všeho, co nám dělá radost! Vánoční čas je 
pro to ideální příležitostí, a tak si dovolte na pár dní zastavit, zachumlat se a nechat se objímat vším, co máte 
rádi. A kdybyste občas zatoužili po parťákovi, který by vás naladil a inspiroval, sáhněte po Quartieru. 

V rukou držíte zbrusu nových 112 stran čtení nejen z východu Čech, které vás nenechá na pochybách, že se to tu 
šikovnými a inspirativními osobnostmi jen hemží. Také vám dokáže, že nikdy není pozdě objevit a začít zkoušet 
něco nového. Protože i když příroda odpočívá, děje se toho kolem nás tolik, co stojí za (nejen) za přečtení. 

A tak vás srdečně z pohodlí domova zveme na exkurzi do světa vůní, které léčí, na skok do sauny i do ledové vody. 
Uvařte si s námi svařák podle tradičního receptu našich prababiček a naplánujte si v novém diáři nadcházející 
rok 2022. 

Jaký bude? Takový, jaký si ho uděláme. My už se na něj moc těšíme! Stejně jako na nové příběhy, které přinese, 
a které vám budeme moci na stránkách Quartieru vyprávět.

Pohodové Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce přejí,

Monika Staňková
vydavatelka

Michaela Zumrová
šéfredaktorka
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dvacetiletou holku z Kostelce je to prostě 
hodně silný zážitek. Podobné to bylo i na 
Miss Earth, tam je ale jakýkoli úspěch dvoj-
násobné „wow“. Velmi rychle pochopíte, že 
pro spoustu holek tam znamenají soutěže 
krásy skoro až smysl života. Jednu velkou 

už vyhrály a do dalšího úspěchu dávají úpl-
ně všechno. Běžně si najímají učitele chů-
ze nebo rétoriky a úzkostlivě se hlídají, aby 
neudělaly žádnou chybu. Teď si představte, 
že mezi vítězkami je holka ze země, o které 
drtivá většina účastnic ani netuší, kde leží. 
Měla jsem z toho velkou radost. 

Lukáši, vás na přelomu listopadu 
a prosince čeká mezinárodní sou-
těž krásy Mr. Grand International 
v Panamě. Už máte domluveného uči-
tele chůze?
L: Právě jak poslouchám Klárku, začínám 
mít pocit, že jsem to opět nějak prokaučoval. 
(smích) Zatím jsem ve fázi, kdy zoufale shá-
ním národní kroj, do kterého bych se vešel. 
Vážně z toho mám respekt, protože budu 11 
dní úplně sám kdesi na pomezí Střední a Již-
ní Ameriky. Kdyby jel aspoň Slovák…  

Je něco, co byste jako zkušená účastni-
ce podobných klání Lukášovi poradila? 

Lukáši, netajíte se tím, že vás do sou-
těže krásy přihlásili rodiče, ani tím, že 
jste ji pojal tak trochu „punkově“ – na 
volnou disciplínu jste začal trénovat 
jen pár dní před finálovým večerem. 
Nebyla vám účast po chuti?
L: To ani ne, spíš jsem v tomto směru trochu 
prokrastinoval. Naši do mě vandrovali už od 
loňska, pořád mi říkali, ať se přihlásím, až 
jsem to pro klid duše opravdu udělal. Když 
jsem odjížděl z prvního castingu, byl jsem 
navíc přesvědčený, že tam celá moje účast 
končí. Že se dostanu do finálové dvanáctky, 
a dokonce vyhraju, to jsem fakt nečekal. 
Proto jsem se dopředu nijak přehnaně ne-
připravoval.

Vnímal jste velkou konkurenci?
L: Spíš jsem si připadal, že tam vůbec ne-
patřím. Nejsem zrovna somatotyp modela, 
oproti ostatním účastníkům jsem byl výraz-
ně objemnější. 
K: Z prvního castingu jsem měla podob-
né pocity. Finále i zahraniční soutěže byly 
oproti tomu o moc příjemnější. Je to tak tro-
chu „selekce“ a dopředu nevíte, co se bude 
dít. I když na mě byli všichni milí, znovu už 
bych do toho asi nešla. 

Přitom jste celý ročník 2019 vyhrála 
a poté uspěla i v početné zahraniční 
konkurenci a skončila třetí na světo-
vé soutěži krásy Miss Earth na Filipí-
nách. 
K: Na to už se vzpomíná samozřejmě o dost 
příjemněji. Když na finálovém večeru vyhlá-
sili moje číslo, musela jsem se dvakrát po-
dívat, jestli je opravdu moje. Chápejte, pro 

K: Mně se vyplatilo být za všech okolností 
sama sebou. A usmívat se! To mě mnohokrát 
zachránilo. Vzpomínám na takovou úsměv-
nou situaci na Miss Earth, kdy na mě během 
tiskovky plné těch perfektně trénovaných 
krásných holek anglicky zadrmolili, jestli 

bych jim nezazpívala českou písničku. Tak 
jsem nasucho polkla, usmála se a hrdě za-
notovala „Skákal pes“, což bylo jediné, na co 
jsem si v tu chvíli vzpomněla. Mám z toho 
doteď malé trauma, ale na kamerách nebylo 
nic poznat a ještě mi zatleskali! (smích)  

Kromě Miss Earth jste se – paradox-
ně díky pandemii a vynechání další-
ho ročníku Miss – podívala loni i na 
konkurenční Miss Universe a repre-
zentovala Česko na Floridě. Lišily se 
v něčem obě soutěže? 
K: Těžko se to porovnává, protože na Miss 
Earth jsem byla na podzim 2019, v době, kdy 
jsme o nějakém covidu ještě vůbec netušili. 
Miss Universe se oproti tomu konala v hlu-
bokém lockdownu, což ji určitě poznamena-
lo. Na Filipínách jsme hodně cestovaly, vy-
rážely na workshopy, prezentace, přehlídky 
a na hotel se jezdily prakticky jen vyspat. Na 
Floridě jsme naopak musely dodržovat vel-
mi přísná opatření. Veškerý čas jsme trávily 

Ona je současnou a nejdéle úřadující Česko-Slovenskou Miss, on zase nejčerstvějším držitelem titulu Muž roku. 
Co mají kromě úspěchu v soutěžích krásy společného někdejší baletka z Kostelce nad Orlicí a fotbalový obránce 

z Hradce Králové?

Osobnosti čísla

LUKÁŠ VYŠEHRAD & KLÁRA VAVRUŠKOVÁ:

Mr. & Miss 
z východu Čech

„Pro spoustu holek v zahraničí znamenají soutěže krásy 
skoro až smysl života.“

zima 2021/22
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na hotelu a kamkoli jsme se přemisťovaly – 
i třeba jen do restaurace na oběd – musely 
jsme jet společným autobusem, s nikým se 
nedružit a poté jet hned zase zpět. 

Karanténu před vstupem do USA jste 
trávila v Dominikánské republice. To 
nemohlo být tak hrozné, ne? 
K: Byl to hrozný stres. Asi měsíc před sou-
těží jsem na americké ambasádě žádala 
o vstup do Spojených států, který mi byl 
zamítnut, a začal kolotoč vyjednávání. Řek-
li mi, že musím do karantény, a jako místo 
pobytu vybrali Dominikánskou republiku. 
Nejdřív jsem tam měla strávit jen pár dní, 
nakonec z toho byly dva týdny. Vím, zní 
to skvěle, ale zažít 14 dní zavřená v hotelu 
v cizí zemi a úplně sama? Byla jsem z toho 
rozhozená, ale co se dalo dělat. Tak jsem se 
narychlo sbalila a odjela do Vídně, odkud mi 
letěl navazující spoj do Frankfurtu. Cestou 
mi naštěstí napsala Italka, že letí na stejné 
místo. Nakonec jsme celou karanténu strá-
vily spolu a ve finále jsem si to moc užila. 
Doufám, že se tam budu moci ještě vrátit 
a vidět z Dominikánské republiky víc než 
hotelové zdi. 

Pravdou je, že jste uspěli v oboru, kte-
rý více méně stojí na společenských 
událostech a cestování v době, kdy 
bylo obojí buď omezené, nebo přímo 
zakázané. Nevnímáte to jako vyloženě 
špatné načasování? 
L: Já si to asi pořád úplně neuvědomuji. 
Oproti Klárce nejsem tak dlouho „u fochu“. 
Nějaké spolupráce už mi díky soutěži přišly, 
ale nedokážu posoudit, jestli je to vzhledem 
k situaci hodně, nebo málo. Uvidíme, jak se 
to vyvine po soutěži v Panamě. 
K: Nejvíc mě na tom mrzí, že jsem jako ví-
tězka Miss Earth nemohla cestovat. Měla 
jsem domluveno spoustu zajímavých aktivit 
po celém světě – mimo jiné Mauricius, kam 

se běžně jen tak nedostanete. Je to svým 
způsobem hořkosladké, ale situace je, jaká 
je, a je třeba to tak brát. 

O soutěžích krásy se s oblibou říká, že 
jsou plné rivality. Jakou máte zkuše-
nost vy? 
L: Žádné podrazy nebo intriky jsem neza-
znamenal. Z finálové dvanáctky Muže roku 
nás bylo 11 sportovců, takže přirozená riva-
lita a soutěživost v nás byla, ale žádné na-
schvály nebo zákulisní hry neprobíhaly. Šli 
jsme do toho s tím, že musíme podat výkon. 
A pak jsme šli od toho.  

K: Musím souhlasit, s žádnými konflikty jsem 
se nesetkala. Možná jsem měla jen štěstí na 
fajn holky, ale s řadou z nich jsme kamarádky 
dodneška. S jednou finalistkou miss dokon-
ce v Praze bydlím a před pár měsíci mě Miss 
Guam, se kterou jsem se seznámila na Miss 
Earth, pozvala na takový „reunion“ k sobě 
domů. Kvůli pokračující pandemii jsme to 
odložily, ale bylo to od ní moc milé a myslím, 
že to boří mýty o tom, že se missky mezi se-
bou musí nutně jenom nenávidět.  

Možná s vámi Miss Guam sdílí podob-
ný „handicap“ – spoustu lidí určitě 
také neví, kde její země leží.
K: Aspoň může kývat na otázku, jestli mají 
moře nebo oceán. (smích) To byl v souvislosti 
s Českou republikou nejčastější dotaz. Evro-
panky se ještě jakž takž chytaly, ale Ameri-
čanky nebo Asiatky neměly ponětí. Pomůže, 
když zmíníte Prahu. Tu zná z mé zkušenosti 
celý svět. 

S modelingem jste začínala ve 14 le-
tech doma v Kostelci. Jak jste proží-
vala přechod do Prahy, potažmo do 
světa? 
K: Trochu se zdráhám říkat svým předcho-
zím zkušenostem modeling, ve skutečnosti 
jsem šla párkrát do roka přehlídku pro bu-
tiky v regionu. Mamka měla v tomto smě-
ru spoustu kontaktů a čas od času mi něco 
domluvila. 

Taky vás přihlásila do miss maminka 
jako Lukáše? 
K: Přihlásila jsem se sama, ale úzkostlivě 
jsem to tajila. Až když jsem měla odjet na 
casting do Prahy, přiznala jsem to rodičům, 
protože neumím lhát. Ale zapřísáhla jsem 
je, aby to nikomu neříkali. Byli překvapení, 
ale podpořili mě. Ostatním jsem to řekla až 
v momentě, kdy jsem se dostala do finále. 
L: Na druhou stranu jsi byla ušetřena klasic-
kému „já jsem ti to říkala!“. (smích) To jsem 
si vyslechl od mámy já, i když přiznala, že 
během slavnostního ceremoniálu už chtě-
la ze sálu naštvaně odejít, protože vyhlásili 
třetího, druhého a moje jméno pořád nikde.

Osobnosti čísla

„Často se mě ptaly, jestli 
máme v Čechách moře.“

Klára Vavrušková 

Narodila se 29. 7. 1999 
v Kostelci nad Orlicí.

Studovala na UHK obor 
chemie a biologie, nyní 
navštěvuje vyšší odbornou 
školu obor Dentální hygiena. 

V roce 2019 vyhrála Česko-
Slovenskou Miss, tentýž 
rok byla 3. na Miss Earth 
a zúčastnila se také Miss 
Universe. 

zima 2021/22
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řád se za něčím zbytečně honí. Takže přes 
všechny komplikace, které mi to přineslo, 
říkám: všechno zlé je pro něco dobré. Zpět-
ně to vnímám tak, že to nebylo úplně nej-
horší období.  
L: To pro mě to hrozné bylo. Jsem zvyklý 
denně sportovat a být hodně venku. Tak-
že jsem akorát pěkně kynul. Čas s rodinou 
byl fajn, podle mě ale všeho moc škodí. A to 
myslím v tom nejlepším! 

Přitom se blíží svátky. Jak zvládnete 
Vánoce – čas s blízkými a dobrým jíd-
lem všude kolem?   
L: Právě! A to já Vánoce a vánoční pochout-
ky přímo zbožňuji! Problém je, že nemám 
záklopku a jím, dokud mi není špatně. 
Zkrátka do toho jdu naplno jako do všeho. 
(smích) Letos budu mít Vánoce hned dva-
krát – nejdřív s přítelkyní a potom s rodi-
či. Moc se těším a přál bych si jednou na 
svátky sníh. To už se v Hradci nestalo ani 
nepamatuju. 

K: Já doufám, že se ve zdraví sejde celá ro-
dina. Je nás hodně a já si to vždycky moc 
užívám. Obecně mám pocit, že ty Vánoce 
přišly zase nějak moc rychle. Těším se ale 
moc a stejně jako Lukáš na ty dobroty všu-
de. Na kapra, salát a na cukroví. Doufám, že 
babička s dědou dodrží tradici a jako každý 
rok se budou předhánět v bramborových 
salátech. Děda konkrétně jich chystá aspoň 
pět druhů a hledá si neotřelé recepty, kte-
rými by nás ohromil. Babička si z něj vždyc-
ky utahuje, že si váží i tu sůl. 

Nemáte z toho modelkovské úzkosti, 
že v lednu nic neobléknete? 
K: Mám, ale neubráním se. Tohle budu řešit 
až v lednu. Žijeme jen jednou!  

Zní to, že se domů vážně těšíte. Fili-
píny, Panama, Florida, Praha – jsou 
i přesto východní Čechy pořád vaše 
„doma“? 
K: Bude to vždycky moje doma, vždyť já 
z Prahy prchám do Kostelce neustále. Jed-
nou se tam chci vrátit natrvalo. 
L: Mám to úplně stejně, východní Čechy 
a Hradec jsou srdcová záležitost, a až zalo-
žím rodinu, chci určitě žít tam.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

Stejně mě ale překvapilo, že jste jako 
celoživotní fotbalista sáhl ve volné 
disciplíně po kolečkových bruslích. 
L: Vzal bych balon, ale pořadatelé krouti-
li hlavou, že prý je to nuda. Nevěděl jsem 
coby, protože zpívat neumím, ani hrát na 
hudební nástroj nebo tancovat. Tak jsem 
pro inspiraci projížděl různá vystoupení 
v talentových soutěžích a kolečkové brusle 
mi přišly jako to nejmenší zlo. Navíc sto kilo 
na bruslích, to nevidíte každý den!
K: Zpětně jsem vděčná, že jsem nic tako-
vého absolvovat nemusela. Přemýšlím, co 
bych tak předvedla. Možná balet, kterému 
jsem se věnovala od čtyř let až do střední. 
Snad bych si ještě na něco vzpomněla. 

Tak to jste si prošli podobným zá-
palem. Lukáši, vy jste hrál fotbal od 
šesti let až doteď. Proč jste angažmá 
v hradeckém B týmu ukončil? 
L: Už toho bylo zkrátka moc. Poslední roky 
pro mě bylo čím dál složitější skloubit fot-
bal se studiem a prací. Tréninky několikrát 
týdně, k tomu víkendové zápasy. Muž roku 
byl v tomto směru takovým posledním 
hřebíčkem do rakve. Vynechal jsem kvůli 

soutěži část přípravy na novou sezonu a to 
v týmu špatně nesli, takže jsme se nakonec 
domluvili na ukončení. Teď jsem víc v po-
silce než na hřišti a vyhovuje mi to. Vzpo-
mínám na ty roky ale strašně rád, měli jsme 
skvělou partu a zažili toho tolik – to snad 

nemůžu ani nahlas vyprávět. Jasně, bylo to 
svým způsobem náročné, ale když se podí-
vám na svoje vrstevníky, který žádný sport 
nedělali, určitě budu chtít, aby se nějakému 
věnovaly i moje děti. Ostatně i mě k fotbalu 
přivedl táta a jsem za to moc rád. 

Jak prožívali takoví extroverti jako vy 
lockdown? 
K: Byla jsem celou dobu doma s rodinou. 
I když to bylo těžké období, snažím se vi-
dět plusy. Člověk si utřídil priority a zjistil, 
že s blízkými tráví opravdu málo času. Po-

Osobnosti čísla

Lukáš Vyšehrad

Narodil se 24. 2. 1996 v Hradci 
Králové.

V současnosti studuje 
Fakultu tělovýchovy a sportu 
Univerzity Karlovy.

V roce 2021 vyhrál v Náchodě 
titul Muž roku a Českou 
republiku reprezentoval 
na Mr. Grand International 
v Panamě.

„Připadal jsem si, že tam vůbec nepatřím. Nejsem zrovna 
somatotyp modela.“

zima 2021/22
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Quartier

S podzimem přichází každoročně jedna 
velmi příjemná tradice – oslava narozenin 
Quartieru. Tentokrát to byly polokulaté, 5. 
v pořadí a gratulanty jsme přivítali v nád-
herných prostorách Stavby roku Petrof 
Gallery v Hradci Králové. A co by to bylo za 
oslavu bez darů? Ten největší jsme před-
stavili našim partnerům, kolegům a přáte-
lům magazínu ještě v průběhu večera – dal-
ší už 21. vydání Quartieru s podnikatelkou 
Zuzanou Ceralovou Petrofovou a klavíris-
tou Matyášem Novákem.

(red) 
foto: Jakub Misík

Podzim – slávy 
čas! 

zima 2021/22



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. 12. 2021 – 31. 12. 2022



Jeho firma oslavila tři dekády na trhu, radnice ho ověnčila Medailí města a  nedávná rekonstrukce 
galerie, kterou s kolegy vedl, si vysloužila titul Stavby roku. Víc než za sebe se ale podnikatel Petr Kulda 
dívá dopředu. Právě tam ho, jak sám říká, čeká ještě spousta práce. „Především v developmentu máme 

velké plány a cíle,“ říká jednatel hradecké stavební firmy STAKO.

Stavařina 
není pro mladý

STAKO letos oslavilo 30 let. Bilancu-
jete? 
Nemám ve zvyku příliš se ohlížet zpět, trá-
pit se tím, co se nepodařilo, a dojímat se 
z toho, co se povedlo. Podle horoskopu jsem 
tvrdohlavý beran a potřebuji mít vizi a cíl, 
kam směřuji. Je ale pravda, že takové výročí 
si malou bilanci zaslouží. Je za námi 30 let 
tvrdé práce a mám ohromné štěstí, že jsou 
kolem mě báječní spolupracovníci, na které 
se mohu spolehnout a bez kterých by nebylo 

co bilancovat. Myslím tedy, že ohlížení je to 
radostné, a věřím, že celému týmu STAKO 
dává optimismus, sebevědomí a chuť do další 
práce.

Aby těch důvodů k oslavě nebylo málo, 
byl jste v létě  hradeckým primátorem 
oceněn prestižní Medailí města. Ta vy-
zdvihuje významné osobnosti, které se 
zasadily o rozvoj Hradce Králové. Jak 
to na vás zapůsobilo?  

To pro mě bylo opravdu velké překvapení. 
Když mi to asistentka pana primátora volala, 
chvíli  jsem přemýšlel, kdo z kamarádů si ze 
mě chce vystřelit. (smích) V Hradci se totiž 
v minulosti takovéto ceny zpravidla udělo-
valy lidem z oblasti kultury, vědy, lékařství 
nebo sportu. Úplně se však opomíjela oblast 
podnikání, hospodářství a ekonomiky. Tedy 
odvětví, které vytváří nadhodnotu a zjedno-
dušeně řečeno vydělává na chod celé společ-
nosti. Proto jsem moc rád, že si to současné 
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to povedlo, svědčí nejen vítězství v celostátní 
soutěži, ale i spokojenost investora, kterým 
byl Královéhradecký kraj.

Podnikání, zvlášť ve stavebnictví, ale 
není jen o těch příjemných momentech 
a slavnostně stříhaných páskách. Jak 
vzpomínáte na těžší momenty – na-
příklad krizi v letech 2008/2009 nebo 
stále ještě aktuální pandemii covid-19? 
Žijeme v úžasné době, ve svobodě, v blaho-
bytu, v solidární sociální společnosti. Není 
válka, u moci nejsou komunisté ani fašisté. 
To by byl dějinný průšvih. Covid je v porov-
nání s tím jen epizoda, která odezní, a za pár 
desítek let si na ni už nikdo nevzpomene. 
Určitě nechci tento problém bagatelizovat, 
ale současná moderní společnost disponuje 
prostředky, jak dopady pandemie minima-
lizovat. Problém je, že mnoho lidí je zmate-
ných, věří dezinformacím a svým popíráním 
covidu a očkování problém dramaticky zhor-
šuje a prodlužuje čas, který budeme potře-
bovat k návratu do normálu. Ekonomická 
krize vyvolaná covidem nás bude trápit ještě 
dlouho, ale její vývoj se momentálně dá velmi 

těžko predikovat. Krize, která začala v roce 
2008 bankrotem dvou velkých amerických 
investičních bank a která trvala několik let, 
byla pro české stavebnictví zničující. Cel-
ková produkce českého stavebnictví klesla 
o 35 procent a mnoho firem v důsledku toho 
zkrachovalo. Náš obor byl z celého české-
ho hospodářství postižen nejvíc. Přežít tuto 
dobu znamenalo masivně šetřit, omezit ka-
pacity a obrat a smířit se s tím, že budeme 
pracovat bez zisku. 

Jaké jsou vaše vize a plány se STAKO do 
budoucna? 
Dlouhodobě být silnou, spolehlivou a finanč-

ně stabilní regionální stavební firmou, a to jak 
v pozici generálního dodavatele staveb, tak 
v pozici developera - zejména rezidenčních 
projektů. Máme mnoho rozpracovaných sta-
veb a je naším úkolem tyto zakázky dokončit 
kvalitně, včas a za nasmlouvané peníze. V ob-
lasti developmentu máme velké cíle. V sou-
časnosti máme rozpracované projekty za cca 
8 miliard korun, a to hlavně v segmentu rezi-
denčního bydlení. Z projektů, které již staví-
me, bych zmínil Hotel Aldis v Hradci Králové, 
bytový projekt Rezidence Smilova v Pardubi-
cích či soubor bytových domů v Milovicích. 
Ale úplně největším a nejsložitějším úkolem 
na hodně let dopředu bude pro mě předání 
firmy mým synům. Uvidíme, ale ne nadarmo 
se říká, že stavařina není pro mladý, protože 
vyžaduje mnohaleté zkušenosti a praxi v obo-
ru. 

Jak se po 30 letech podnikání hledá 
další chuť a motivace? 
Práce vás musí bavit. To je základ. Musíte mít 
nejenom radost z výsledku, ale zároveň z ka-
ždé překonané překážky. Neúspěchy, a ty se 
najdou vždycky, vás nesmí znechutit. Naopak 

je třeba brát je jako výzvu a poučit se z nich. 
Kdo nemá z práce radost, ať ji raději nedělá. 
Zároveň doporučuji stanovit si něco, co jsem 
si v reminiscenci na hru Václava Havla sám 
nazval „Odcházení“. S přibývajícím věkem je 
třeba pomalu omezovat práci a víc se věnovat 
koníčkům, sportu, rodině a přátelům - a pl-
nit si sny, třeba i ty dětské. Současně ve firmě 
budovat manažerské struktury a předávat 
jim postupně pravomoci a kompetence. No 
a v neposlední řadě si přiznat, že každý je na-
hraditelný.  

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a Tomáš Malý

vedení radnice uvědomilo a začalo vybírat 
nominanty napříč společenským spektrem. 

Jak se Hradec ve smyslu architektury 
a urbanismu změnil od doby, když jste 
tu začínal podnikat? 
Před 30 lety to bylo, ostatně jako celá repub-
lika, šedivé město, kde se po komunistickém 
puči v roce 1948 postavilo minimum archi-
tektonicky kvalitních staveb. To se naštěstí 
začalo měnit a vzniklo mnoho zdařilých poči-
nů. V současnosti Hradci podle mého názoru 
chybí nový územní plán, což je způsobené 
zejména katastrofickým stávajícím stavebním 
zákonem a absencí dlouhodobých vizí rozvoje 
města uskutečňovaných systematicky a trpě-
livě.

STAKO se do tváře Hradce i celého re-
gionu zapsalo velmi výrazně. Na jaké 
realizace jste nejvíce pyšný? 
V každé stavbě s kolegy necháváme kousek 
sebe, kousek srdce. Hrdí jsme na všechny, 
jen některé jsou zkrátka víc vidět. Z těch re-
gionálních bych zmínil například přestavbu 
továrny Vertex na Městskou knihovnu, Vše-
sportovní areál Bavlna, 1. etapu rekonstrukce 
Benešovy třídy a Polyfunkční areál Terezián-
ský dvůr, skládající se ze čtyřhvězdičkového 
hotelu, nové části Divadla Drak a rezidenč-
ních apartmánů. V segmentu výstavby bytů 
je to realizace cca 250 bytů v několika do-
mech v lokalitě u Terronicu a výstavba obyt-
né městské čtvrti Plachta, sestávající z cca 
1000 bytových jednotek. Tyto bytové projek-
ty jsme stavěli buď jako generální dodavatel, 
nebo jako developer a generální dodavatel 
v jednom. Realizovali jsme také řadu staveb 

v areálu hradecké fakultní nemocnice. Z nej-
významnějších bych zmínil Porodnicko-gy-
nekologickou kliniku a Transfuzní oddělení.

Stojíte mimo jiné i za rozsáhlou rekon-
strukcí hradecké Galerie moderního 
umění, která po svém dokončení vy-
hrála cenu Stavba roku. 
Z hlediska ocenění je to nejvýznamnější reali-
zace týmu STAKO. Úkolem bylo podle projek-
tu architekta Pavla Tušla přestavět památko-
vě chráněný secesní bankovní dům Osvalda 
Polívky na galerijní prostor splňující náročné 
požadavky na současnou výstavbu. I když to 
dnes nevypadá, byla budova uvnitř totálně 
přestavěna a rekonstruována. O tom, že se 

Byznys

„V každé stavbě s kolegy 
necháváme kus srdce.“

zima 2021/22





Když 
ŘSD naděluje. Těsně 

před Vánocemi se motoristům 
otevírá dalších 22,4 km dálnice D11. 

Nejnovější úsek spojuje Hradec Králové 
s Jaroměří, práce na něm začaly v roce 2018 

a vyšly na více než čtyři miliardy. Dál by se mělo 
stavět směrem na Trutnov až k polským hranicím. Až 
bude dálnice kompletně hotová, měla by měřit zhruba 
152 km (aktuálně se jezdí přibližně po 91 km). Hradecká 

dálnice z Prahy na východ se začala stavět už v roce 1978, 
její plány ale vycházejí už z roku 1939.  V současnosti 
je součástí mezinárodní silnice E67 Varšava – Praha 
a také součástí globální sítě evropského dopravního 

koridoru Paříž – Norimberk – Plzeň – Praha 
– Hradec Králové – Wroclaw – Varšava 

– Brest – Moskva, který spojuje 
západní a východní Evropu. 

Foto: ŘSD  
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DOSTIHOVÁ TRADICE
Stejně jako v roce 2020 i letos spojili v BICZ 
síly s pardubickým závodištěm a stali se 
hrdými partnery dostihové sezony, která 
vyvrcholila říjnovou Velkou pardubickou. 
Jejich podpora dostihů bude přitom po-
kračovat i v nadcházejícím roce s dvoj-
kami na konci. „Spolupráci s Dostihovým 
spolkem Pardubice jsme navázali proto, že 
jsme vnímali smysl v podpoře dostihového 
sportu jako takového. To není jednorázová 
záležitost, a proto budeme rádi pokračovat 
i v roce 2022,“ potvrzuje předseda před-
stavenstva holdingu Milan Filo. „Spojení 
ušlechtilých koní s hlubokými historický-
mi kořeny tohoto sportu, touha překonávat 
překážky, touha vítězit – to vše rezonu-

je s naší vlastní filozofií. Navíc jsme velcí 
východočeští patrioti, a tak nám dávalo 

smysl spojit své jméno právě s Dostihovým 
spolkem Pardubice a přispět tomu, že tato 
sportovní, kulturní a společenská tradice 
zůstane zachována i pro další generace,“ 
dodává s úsměvem člen představenstva 
BICZ Robin Šimek. 

TISÍCE PRO PEPÍNA
Setkání, která pomáhají dobré věci, si 
v BICZ váží především. A někdy pro ně ne-
váhají urazit klidně tisíce kilometrů. Proto 
nepřekvapí, že nechyběli na startu cyklis-
tického závodu organizace ACTIVE HAN-
DY, která pomáhá lidem s těžkým hendi-
kepem. Úkol zněl jasně: ujet na kole celých 
2 222 km za 111 hodin. Tým BICZ nejen-
že úkol splnil, ale jako bonus si dojel pro 
stříbrnou medaili v kategorii týmů. Hen-
dikepovaný Pepíno, který dlouhodobě trpí 
následky vážné autonehody, a pro nějž se 
celý závod jel, se na slavnostním vyhlášení 
poprvé postavil na vlastní nohy a od pří-
tomných zástupců holdingu převzal šek na 
svou další léčbu. 

Byznys

Vánoce jsou krásným obdobím dávání, v BICZ na něj ale myslí celý rok. Ostatně, společenská odpovědnost patří mezi pevné 
hodnoty holdingu. Kde v roce 2021 mimo jiné zářily jejich zlaté barvy?

BICZ naděluje 
celý rok

„Naše podpora dostihového 
sportu bude pokračovat 

i v roce 2022.“ 

zima 2021/22
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LÉKAŘ ROKU
Již podruhé v řadě se stal holding BICZ 
partnerem prestižní akce Lékař roku, kte-
rá v souvislosti s coronavirovou pandemií 
ještě nabyla na své důležitosti. Kromě od-
borných kvalit lékařů a jejich celoživot-
ního přínosu v oblasti medicíny na akci 
oceňují i významné činy lidskosti. Právě 
Hippokratovu cenu za humanitu dorazili 
předat členové vrcholného vedení BICZ.  

Michaela Zumrová 
foto: archiv BICZ

Byznys

Holding BICZ podniká již řadu let na 
poli výnosových nemovitostí, jejichž 
prostřednictvím zajišťuje svým 
finančním partnerům stabilní zisk. 

Přestože pocházejí z východních 
Čech, nakupují, prodávají a vlastní 
pestré portfolio nemovitostí napříč 
celou republikou. Realitní projekty 
vybírají a modernizují tak, aby pro-
dukovaly maximální možný zisk. 

Dlouhodobě podporují vybrané 
nadace, charitativní projekty a ini-
ciativy napříč Českou republikou.

O BICZ

2022

Na akci Okresní hospodářské komory v Ústí n. Labem předali dar pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. 

zima 2021/22



Právo stavět
Tým advokátní kanceláře ARROWS v  Hradci Králové rozšířil nový 
vedoucí advokát Karel Huneš. V čem spatřuje odborník na stavební 
právo největší pracovní výzvu, jak vnímá aktuální situaci ve své 
specializaci a jak to vypadá s novým stavebním zákonem? „Současnou 

situaci sleduji se značným neklidem,“ říká v rozhovoru.

Vaší parketou je stavební právo. S čím 
nejčastěji klientům pomáháte? 
Mými klienty jsou nejčastěji stavebníci - in-
vestoři, developeři, kterým se nějakým způ-
sobem zkomplikovala příprava a povolování 
jejich investičního záměru a potřebují pomo-
ci při přípravě a povolování těchto projektů. 

Klientům pomáháme i s právními posudky 
před nákupem nemovitostí, například z hle-
diska zastavitelnosti a regulativů jednotlivých 
pozemků. Velmi často řešíme pro naše klien-
ty i kauzy z oblasti přestupkového práva, a to 
nejen z oblasti stavebnictví ale také dopravy, 
životního prostředí či památkové péče. 

Jak ze své pozice vnímáte aktuální 
dramatickou situaci ve stavebnictví? 
Situaci ve stavebnictví, jakož i v celé ekono-
mice, sleduji se značným neklidem. Dodávky 
v podstatě všeho se zpomalují a v některých 
případech chybí základní stavební materiá-
ly. Značné množství komodit ve stavebnictví 
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podražilo až o desítky procent. Doufám, že 
příští rok se situace již stabilizuje. Nicméně 
jsem v souvislosti s nárůstem cen a výpadků 
v dodavatelsko-odběratelských vztazích ve 
stavebnictví zatím zvýšenou nebo specific-
kou poptávku po našich službách nezazna-
menal. Spíše než smluvní vztahy mezi ob-
jednateli a dodavateli materiálů či stavebních 
prací řeším přípravu a povolování stavebních 
projektů, jakož i jejich užívání apod. 

Jak jste se k této specializaci propra-
coval? Bylo to cílené, nebo šlo o sou-
hru náhod? 
Asi kombinace obou. Původně jsem do 
ARROWS nastupoval jako specialista na ko-
munální právo. Ve stavebnictví jsme však po-
stupem času nalezli větší perspektivu a vlast-
ně i poptávku. Nicméně už od mala jsem měl 
o stavařinu zájem, kdysi jsem chtěl studovat 
na střední stavební škole, ale s matematikou 
jsme nebyli zrovna kamarádi, takže nakonec 
jsem šel na gymnázium a potom na práva, kde 
jsem si ke stavebnictví postupně hledal ces-
tičku. 

Zmínil jste své začátky v ARROWS. 
Kdy vaše spolupráce započala? 
Tým ARROWS jsem rozšířil v září 2018. Za-
čátky pro mě byly trochu těžké vzhledem 
k tomu, že jsem přišel z veřejného sektoru, 
kde v některých aspektech platí zcela odliš-
ná pravidla a mentalita, ale myslím, že po pár 
měsících jsem si na tento zcela jiný svět zvykl. 
Dnes bych neměnil. 

Ve své praxi zastupujete jak ambici-
ózní developery, tak klienty, kteří se 
z různých důvodů snaží stavbě zabrá-
nit. Jak se Vám v tomto směru „přepí-
ná“, není to někdy vyčerpávající? 
Určitě je, nicméně doposud jsem měl na am-
biciózní developery štěstí a moji klienti jsou 

většinou velmi rozumní a zastávají určité zá-
sady, což nebývá v tomto oboru pravidlem. 
Dovolím si tvrdit, že s druhou skupinou kli-
entů je to mnohdy i složitější. Někdy je totiž 
hodně těžké klientům vysvětlit, že stavba, 
která jim v sousedství vadí, může legálně 
vzniknout a procesní obstrukce nám více-
méně nic nezískají. S klienty se v této oblasti 
snažím vždy jednat na rovinu a naše „šance“ 
hodnotit objektivně. Nicméně ne vždy to naši 

klienti pochopí. Ono „přepínání“ mi zatím 
problém nedělalo, spíš mi činí problémy dě-
lat práci, o které nejsem přesvědčen, že má 
smysl. 

Co byla zatím z vašeho pohledu ve 
vaší kariéře největší výzva? 
Pravděpodobně jednání s některými velký-
mi městy o podmínkách umožnění realizace 

stavebních záměrů našich klientů. Někdy se 
setkáváme s neočekávanými požadavky a až 
absurdními situacemi, kterým musíme čelit. 
V tomto ohledu mě samosprávy vždy něčím 

překvapí. Velkou výzvou jsou bezesporu v po-
slední době rozšiřující se tzv. Zásady pro spo-
lupráci s investory, kterými především větší 
města odůvodňují výběr tzv. investičních 
příspěvků od developerů včetně stanovení 
dalších podmínek a omezení nad rámec práv-
ních předpisů. 

Blíží se konec roku, začátek nového – 
chystají se ve vaší právní specializaci 

významné legislativní změny?  
Velkým tématem je určitě nový stavební zá-
kon, který má přinést zásadní změny v čes-
kém stavebním právu. Dovolím si tvrdit, že je 
to nejvýznamnější zákon několika posledních 
let. Je však otázkou, zda vůbec nabude účin-
nosti. Nastupující politická reprezentace jej 
totiž v legislativním procesu podrobila silné 
kritice a lze očekávat, že dojde minimálně 
k jeho změně. 

Jak tráví vedoucí advokát volný čas? 
Ve volném čase se snažím věnovat přede-
vším rodině. Máme osmnáctiměsíčního syna, 
který je pro mě nejlepší dobíječkou baterek. 
Dokončujeme rodinný dům, takže práce je 
všude stále dost i ve volném čase a když přeci 

jenom zbyde nějaká chvíle, rád se projedu na 
kole v lese.

(red), foto: Jakub Misík

Byznys

ARROWS ETL Global je poraden-
skou 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„Při jednání s velkými městy se někdy setkáváme s až 
absurdními situacemi, kterým musíme čelit.“

„Nový stavební zákon 
je nejvýznamnějším za 

poslední roky.“ 

zima 2021/22



a úkoly byly jiné, ale ta hlavní linka zůstala 
stejná – starat se, vymýšlet, naslouchat, vy-
lepšovat, plánovat. 

Momentálně řídíte obchodní centrum 
Orlice park shopping. Jaký prostor to 
vlastně je?
My s oblibou říkáme, že je to místo pro ka-
ždodenní nákupy na pohodu. Není to místo 
zábavy, není to místo pro rodinné celodenní 

nákupy. Jsme volbou číslo jedna pro ty, kte-
ří chtějí v klidu, bez front a rychle nakoupit 
a pak pokračovat trávit volný čas a bavit se 
domů, do přírody nebo jinam. 

Takže jen rychle nakoupit a odjet?
Komu to takto vyhovuje, tak ano, ale ne ne-
zbytně. Je tu třeba i kavárna nebo dětský 
koutek a snažíme se stále víc vytvářet příleži-
tosti, jak u nás strávit příjemný čas. Na svaté-

Ředitel obchodního centra – co si pod 
tím představit?
Vlastně úplně všechno. Když jsem v roce 2014 
skončil po 12 letech jako náměstek primáto-
ra a začal jsem řídit první obchodní centrum, 
pochopil jsem velmi rychle, že se mi zkuše-
nosti z komunální politiky budou hodit. Jen 
místo zájmů občana jsem začal řešit zájmy 
zákazníků, provozovatelů obchodů a jejich 
zaměstnanců. Samozřejmě, že okolnosti 

„Obchodní dům Máj, všech Pražáků ráj!“, říkalo se v Praze, když v roce 1975 otvíral na svou dobu unikátní nákupní objekt 
na Národní třídě. O královéhradeckém obchodním centru Orlice park shopping jeho ředitel Martin Soukup zase říká, že je 
to místo pro každodenní nákupy na pohodu. Ptáte se, co spojuje pražský obchodní dům s tím hradeckým? Právě jméno 
Hradečáka Martina Soukupa, který stál v čele pražského Máje a nedávno se ujal řízení hradecké Orlice. „Máj je úžasný 
objekt a Praha má svoje kouzlo, ale doma je doma. Dlouho jsem neváhal,“ říká profesí ekonom a mimo jiné bývalý dlouholetý 
náměstek hradeckého primátora, dnes stále  zastupitel Martin Soukup.

Nákupy 
pod křídly Orlice
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v roce 2002 a charakterizuje jej velmi dobrá 
dopravní dostupnost, ať už hromadnou do-
pravou, nebo samozřejmě i autem, pro která 
tu máme téměř 900 parkovacích míst. Jak už 
jsem říkal, nespecializujeme se na zábavu, 
chceme být skutečnými partnery pro každo-
denní nákupy od potravin v hypermarketu Al-
bert, léků a vitamínů u Dr. Maxe, sportovních 
potřeb ve Sportisimu, kosmetiky v drogerii 
Teta, drobných dárků v Pepcu či domácích 
potřeb v Orionu, přes služby profesionální 
Optiky Doubrava, skvělý květinový koutek, 
Hodinářství Asat nebo trafiky Geco až po 
Vinařství U kapličky či dobroty pro naše zví-
řecí mazlíčky v obchůdku Sirius. U nás také 
najdete Erotic City a venku super mycí linku 
pro auťáky MyjeTo. Na co ale nemohu zapo-
menout je Saunia, která jako jediná výjimka 
potvrzuje moje tvrzení, že za zábavou se 
k nám příliš nechodí. V neposlední řadě bych 
řekl, že Orlice park je obchodní dům s výbor-
ným kolektivem zaměstnanců, kteří mají zá-
jem spolupracovat a skvěle reprezentují svo-
je obchodní značky. Před Vánocemi jsme do 
centra pořídili vánoční stromeček a vyzvali je 
všechny, aby si v centru koupili nebo přinesli 
z domova vlastní vánoční ozdobu, a symbo-
licky tak propojili svůj osobní život s pracov-
ním. Protože přece jen v práci všichni tráví-
me většinu času. Mám kolem sebe skvělé lidi, 
a to je pro ředitele to nejlepší. 

Co vás přivedlo zpátky z Prahy do 
Hradce?
Já jsem především z Hradce nikdy neode-
šel. Nejdřív jsem se v roce 2014 stal ředite-
lem hradeckého obchodního centra Atrium, 
obchodního centra Sever v Ústí nad Labem 
a později jsem začal pracovat v pražském 
Máji, ale pořád jsem do Prahy jen dojížděl. Na 
stěhování jsem nepomýšlel, dojíždění mně 
vvyhovovalo a hlavně v Hradci jsem skutečně 
doma, takže když letos přišla nabídka na ředi-
telské místo v Orlice parku, moc dlouho jsem 
neváhal. Máj je sice úžasný objekt a Praha má 
svoje kouzlo, ale doma je doma. Rád říkám, že 
každá nová pozice znamená novou výzvu. Je 
to především práce s lidmi, která je pokaždé 
jiná, a přece stejná.  

Emil Stelinger, foto: Jakub Macháček

ho Martina jsme podávali husu a mladé víno, 
začátkem prosince přišel s nadílkou Mikuláš, 
před Vánoci budeme plnit nejtajnější tužby 
pod Stromečkem splněných přání, u jehož 
založení jsem před lety stál. Po novém roce 
se chystáme na svatého Valentýna nebo naši 
tradiční Voříškiádu, tedy přehlídku pejsků, 

či na červnový Dětský den s Bambulí. Na 
zpříjemňování atmosféry našeho centra ale 
pracujeme neustále, teď jsme ho třeba nově 
začali oblékat do sezónní výzdoby podle roč-
ních období, také nám to tu profesionálně 
sezónně voní – teď v zimě po skořici, jablku 
a perníku.

Jak byste představil centrum Orlice 
park někomu, kdo tu třeba ještě nikdy 
nebyl?
Je to vlastně jediné nákupní centrum v se-
verozápadní části Hradce Králové, otevřelo 

„Je to především práce 
s lidmi, která je pokaždé jiná, 

a přece stejná.“

Byznys

PROSINEC: Stromeček splněných 
přání

ÚNOR: sv. Valentýn

DUBEN: Voříškiáda 

ČERVEN: Dětský den

Akce v Orlice parku

V popředí ředitel centra Martin Soukup
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Nabídka nemovitostí byla veliká a najít kupce 
podstatně složitější. Také si ještě živě pama-
tuji dobu, kdy si makléři běžně fotili nemo-
vitosti sami bez asistence profesionálních 
fotografů. Nepoužívaly se drony, netvořily se 
žádné videoprohlídky – zkrátka nic z toho, 
co je dnes standardem.  

Jako realitní makléř tedy musí být člo-
věk hodně flexibilní. 

Práci v realitách se věnujete 18. rokem. 
Jak se za tu dobu, než jste „realitně do-
spěla“, váš obor proměnil?
Změnilo se toho hodně – trh, způsob práce 
a jiná jsem samozřejmě i já sama. Když jsem 
v tomto oboru začínala, bylo mi čerstvých 
20 let, s obchodem jsem měla jen krátkou 
zkušenost, ale zase jsem byla velmi ambici-
ózní a měla velkou chuť něco dokázat. Učila 
jsem se pod taktovkou advokáta, který mne 

k podnikání v realitách přivedl a spoustu věcí 
mne naučil. Přesto bylo velmi náročné začít 
podnikat sama na sebe, když jsem o světě 
obchodu ještě věděla tak málo. Ze součas-
ných realitních kanceláří fungoval v té době 
jen velmi malý zlomek a nebylo moc kde se 
inspirovat. Člověk si prostě na všechno při-
cházel tak nějak za chodu, a když nevěděl, 
tak se radil nebo prostě zkoušel. Trh navíc 
fungoval oproti současnosti zcela opačně. 

Že za kvalitu se ručí nejen samotnou prací, ale i jménem, ví moc dobře Petra Veličková - majitelka stejnojmenné realitní 
kanceláře, která se v Hradci Králové pyšní tradicí od roku 2004. Víc než ohromující počty prodejů pro ni znamenají kvalitní 
vztahy a pocit dobře odvedené práce. „Základ úspěchu je  promyšlená prezentace, aktivita, strategie a především zkuše-
ný empatický makléř se zápalem pro věc. Bez opravdu dobrých lidí to nefunguje,“ říká energická podnikatelka.  

Reality ke mně
prostě patří
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Reality ke mně
prostě patří

To platí pro podnikání obecně - nehledě na 
obor, jen v realitách je to možná ještě o něco 
dynamičtější. Jsem toho živým důkazem, 
hned několikrát jsme museli ve firmě přehod-
notit způsob práce a překopat celou strate-
gii. Donutil mne k tomu nejen vývoj trhu, ale 
i různé životní situace, úspěchy i neúspěchy. 
Musíte se zkrátka posunout a pružně reago-
vat na změny, které se dějí. V průběhu let jsme 
k realitní činnosti navíc přidali také financo-
vání nemovitostí a postupně i development, 
ať již prodej nemovitostí pro jiné develope-
ry, nebo vyhledávání vlastních projektů. A to 
s sebou pochopitelně nese další výzvy. Vyu-
žíváme moderních nástrojů, které trh nabízí 
a které považujeme za úspěšné v souvislosti 
se zkvalitněním prezentace a lepším prode-
jem nemovitostí. Vzděláváme se a jsme ote-
vřeni dalšímu vývoji. Považuji zkrátka za důle-
žité nezůstat stát na místě.  

Zmínila jste, že se věnujete i developin-
gu. Co vás k němu přivedlo? 
Čas, zkušenosti a velká záliba v designu. 
V průběhu let jsme hledali způsoby, jak lépe 
prodávat. Někdy se nemovitost zobchodovala 
lépe, když se část pozemku oddělila a navrhl 
se na ni dům, jindy potřeboval klient prodat 
větší pozemek, a tak se rozdělil na více par-
cel včetně zasíťování, případně se rodinný 
dům rozdělil na několik bytových jednotek, 
které se zrekonstruovaly. Vždy to bylo zkrát-
ka o tom nalézt optimální variantu prodeje 
tak, aby byl klient spokojen. V procesu toho 
jsem zjistila, že právě rekonstrukce jsou mojí 
velkou vášní, a začala se v této oblasti vzdělá-
vat. Baví mě vymýšlet, tvořit a realizovat. Po-
stupně jsme začali spolupracovat na prvních 
projektech, až přišel ten první vlastní. Je to 
svébytná disciplína a stres, ale ten pocit, když 
se pak jedete podívat na nemovitost, která 
vznikla z vašeho nápadu, a vidíte za sebou ob-
rovský kus práce, to je k nezaplacení. 

Motto vaší firmy je „bezstarostný pro-
dej vaší nemovitosti“. V čem tkví ona 
bezstarostnost a klientská úleva? 
Řešíme pro klienty vše, co je třeba, a to oprav-
du od A do Z. Za základ úspěšného prodeje 
považuji souhru několika faktorů – zkuše-
ného empatického makléře se zápalem pro 
věc, kvalitní prezentaci, aktivitu, strategie. 
Bez opravdu kvalitních lidí by to ale nikdy ne-
mohlo fungovat. Makléř se musí umět nacítit 

nejen do nemovitosti, tedy co je třeba udělat 
pro to, aby zaujala, ale také do majitelů, do 
jejich představ a očekávání a v neposlední 
řadě do samotných zájemců. Je důležité do-
kázat kupujícím citlivě vysvětlit, že je to ne-
movitost přesně pro ně. (smích) Neobejdete 
se také bez promyšlené prezentace, která 
dokáže zvednout prodejní cenu v řádech 
statisíců. Na druhou stranu si ale musíte udr-
žovat objektivní nadhled. Profesionální fotky 
a home-staging mají nemovitost pozvednout, 
být onou třešničkou na dortu, nikoli pokři-
vovat realitu a na oko vylepšovat skutečný 
stav. Pak je to ztrátou času pro všechny stra-
ny. V našich očích znamená bezstarostnost 
full-servis. Žádná zakázka pro nás není jen 
jednou z mnoha. Reality vnímám z hlediska 
obchodu a prodeje jako pomyslný svatý grál, 
a tak k nim také přistupuji.  

Specializujete se na určité typy nemo-
vitostí? 
Největší objem prodejů realizujeme v oblasti 
bydlení, ale co se týče nemovitostí, nebrání-

me se ničemu. Prodávali jsme už haly, továr-
ny, zemědělské pozemky, chaty… Nejvíce se 
zaměřujeme na lokality od Prahy po Orlické 
hory. Horské oblasti obecně nás v poslední 
době hodně lákají, aktuálně nabízíme i jeden 
vlastní projekt luxusních horských vil. Další 
projekt připravujeme přímo v Praze. V kaž-
dém případě je to ale o tom naladit se s klien-
ty na stejnou vlnu. Jen tak vznikají spoluprá-
ce, které přetrvají roky. 

Skoro dvě dekády v oboru už lákají 
k bilanci. Neměla jste za tu dobu chuť 
pověsit svou práci „na hřebík“? 
Etap proběhlo několik, i s ohledem na různé 
situace v osobním životě, pracovní úspěchy 
i chvíle, kdy jsem došla na rozcestí a musela 
se rozhodnout, kudy dál. Nikdy jsem ale ne-
překročila do fáze, kdy bych obor realit pře-
stala mít ráda. Je to něco, co ke mně patří a je 
pevnou součástí mého života. Jsem pyšná na 
skvělé kolegy, kteří se, možná trochu proti 
své vůli, stali mojí druhou rodinou. (smích) 
Jsem hodně vztahově založený člověk, proto 
nikdy nebudeme patřit k realitkám, které mají 
obrovské portfolio projektů a zakázky přijí-
mají jako na běžícím páse. Vnímám, že to kli-
enti oceňují a v průběhu let se k nám vracejí 
a doporučují svým blízkým. Nezřídka mě jen 
tak pozvou, aby se pochlubili, jak zrekonstru-
ovali dům, s jehož koupí jsem jim pomáhala. 
A to mě nesmírně dobíjí!  

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík

„V našich očích znamená bezstarostnost full-servis. Žádná 
zakázka pro nás není jen jednou z mnoha.“

Byznys

www.reality-velickova.cz

Bezstarostný prodej 
Vaší nemovitosti
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Životní styl

Kapitánkou fotbalistek FC Hradec Krá-
lové jste už pátou sezonu. Fotbalu jako 
takovému se ale věnujete déle. Co vás 
k němu přivedlo? 
Už je to opravdu nějaký pátek, pokud dobře 
počítám, věnuji se mu skoro 19 let. Přivedl mě 
k němu trochu mimoděk táta, když mě s se-
bou brával na zápasy v malé kopané nebo fut-
salu. Opodál jsem si sama kopala, až si jednou 
řekl, že mi to vlastně docela jde a nebylo by 
úplně na škodu, kdybych do toho balonu ně-
kde kopala oficiálně. (smích) Shodou okolnos-
tí narazil na článek v novinách, kde ohlašovali, 
že hradecký tým žen nabírá nové členky. Tak 
mě tam naši vzali, mě to chytlo a dodneška 
nepustilo. 

Jak jako kapitánka vnímáte svoji roli 
v týmu? 
Vzhledem k tomu, že hraji střední zálohu, 
očekává se ode mě, že budu mozek týmu, 
tvůrce hry a pomůžu rozhodovat zápasy. 
Buď tím, že budu sama dávat góly, nebo je 
ostatním připravovat. Kapitánskou pásku 
jsem vždycky vnímala jako velkou poctu, ať 
už v mládežnických kategoriích nebo potom 
v nejvyšších. Je to pro mě znak důvěry týmu, 
který věří ve mě jako člověka a současně v mé 
fotbalové schopnosti. 

Loni jste úspěšně dokončila medicínu. 
Jak se vám kloubilo takto náročné stu-
dium s fotbalem? 

V roce 2018 zažil tým pod vaším vede-
ním ligu. Jak na to zpětně vzpomínáte?  
Na tuhle sezonu nevzpomínám zrovna ráda. 
Za A-tým žen nastupuji od 14 let a zatím se 
s výjimkou jednoho roku v Hradci vždycky 
hrála nejvyšší liga. Podruhé jsme sestoupily 
právě v sezoně 2018/2019, a i když jsem se 
v podzimní části vážně zranila a nedohrála, 
budu pod pádem do druhé ligy jako kapitán-
ka vždycky podepsaná. Celkově to pro nás 
nebylo šťastné období, předváděly jsme sice 
celkem kvalitní fotbal, ale výsledkově se vů-
bec nedařilo. Poté bohužel skončilo hodně 
kvalitních a zkušených hráček, které se nám 
nepodařilo nahradit, což je i jeden z důvodů, 
proč se nám návrat do první ligy nedaří. 

Jak dlouho byste se ještě ráda fotbalu 
věnovala? Přemýšlíte nad „fotbalovým 
důchodem“?
Říkala jsem si, že pokud budu zdravá a vše 
stíhat, nemám důvod s fotbalem končit. Ne-
dávno jsem se ale opět vážně zranila, takže 
uvidíme. Skloubit fotbal s prací snad pro-
blém nebude,  ostatně už rok jsem v pra-
covním zápřahu a zvládám to. Navíc jsem 
si zvolila praktické lékařství, a tak většinu 
času trávím v ordinaci a víkendy mám volné. 
Takže se do sportovního důchodu hned tak 
nechystám.

Michaela Zumrová 
foto: FC Hradec Králové

Bylo to šest let náročného studia, ale měla 
jsem štěstí, že jsem se dostala na lékařskou 
fakultu v Hradci Králové, takže mi odpadly 
starosti s dojížděním na tréninky a zápasy. 
Stíhala jsem všechno jako ostatní hráčky, jen 
během zkouškového to bylo složitější. Občas 
jsem trénink vynechala, ale trenéři s tím pro-
blém neměli. Cítila jsem podporu, že studium 
má přednost. Když na to zpětně vzpomínám, 
tak mi fotbal v těžkém studiu hodně pomá-
hal. Na hřišti jsem vždycky přišla na jiné myš-
lenky, pročistila si hlavu a obklopila se jinými 
lidmi, než které jsem potkávala každý den na 
univerzitě. Bylo to skvělé odreagování a svým 
způsobem odpočinek.

Fotbal je pořád hodně mužské prostře-
dí, jak jste to vnímala vy? Změnilo se to 
nějak v čase? 
Fotbal u nás v Čechách je a asi ještě dlouho 
bude vnímán především jako mužská doména. 
Což je za mě škoda, protože už několik čes-
kých hráček působí v těch nejlepších zahra-
ničních ligách a rozhodně nám nedělají ostu-
du. Jeden by si myslel, že nás mužští kolegové 
budou brát vážně, ale mnohdy to tak není. My-
slím, že každá fotbalistka se alespoň jednou 
za život setkala s posměšky a předsudky vůči 
ženskému fotbalu. Když jsem jako malá někde 
řekla, že hraju fotbal, kluci se mi většinou vy-
smáli. Pak je teda úsměv přešel, když jsme šli 
na hřiště. (smích) Mám ale pocit, že čím jsem 
starší, je situace lepší. Převažuje spíš údiv. 

Věděli jste, že kapitánka hradeckých fotbalistek týmu FC Hradec Králové je zároveň 
lékařkou? Jak se jí povedlo skloubit náročné studium s profesionálním fotbalem a kdy 
plánuje „sportovní důchod“, říká v rozhovoru sedmadvacetiletá Pavla Novotná. 

Doktorka 
na hřišti

zima 2021/22
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NF Aquapura

Nadační fond Aquapura byl 
založen v roce 2011 a za dobu 
své činnosti rozdal desítky 
přístrojů a laboratorního vyba-
vení zdravotnickým zařízením 
po republice, uspořádal řadu 
přednášek a dalších osvětových 
akcí na školách a každoročně 
pořádá sportovní charitativní 
akce ve východních Čechách. 
Odborným garantem je od sa-
mého počátku kapacita v oboru 
hematologie doc. MUDr. Petr 
Dulíček, Ph.D.  Přispět dobré 
věci můžete i vy! Ať už finanč-
ním darem nebo vlastní účastí 
na některé z jejich akcí. Veškeré 
informace najdete na

www.aquapura.cz

Životní styl

Každý konec roku je přirozeně časem bilance. A také dávání. Nadační fond Aquapura Pavla a Moniky Staňkových z Hradce 
Králové má na srdci obojí. Jejich dlouholetou práci pro pacienty s tromboembolickou nemocí můžete podpořit i vy. 

ká oddělení nemocnic. Na zahájení vystou-
pí operní pěvkyně Ema Hubáčková a účast 
přislíbil také primátor města. Akce se koná 
každý den mezi 15.00 a 19.00 hod a poslední 
možnost obdarovat bude v pátek 17. prosince. 
Těšíme se, že se ve zdraví a pohodě v tomto 
magickém předsvátečním čase potkáme.

Michaela Zumrová, foto: Jakub Misík

Uplynulo přes deset, kdy jste založili 
nadační fond, který pomáhá a podpo-
ruje pacienty trpící tromboembolií, 
tedy poruchami srážlivosti krve. Navíc 
je čas Vánoc, a to přirozeně svádí k bi-
lancování. Co se od té doby změnilo? 
PS: Změnilo se toho hodně. Díky vydatné po-
moci partnerů a veřejnosti jsme vybrali a roz-
dali skoro dva miliony korun, které pomáhají 
v nemocnicích po celé republice. Nakoupili 
jsme desítky přístrojů, pořádáme sportovní 
a společenské charitativní akce, které se už 
staly v Hradci oblíbenou tradicí. V letošním 
roce jsme také přivítali novou ambasadorku, 
zpěvačku Tonyu Graves, která si trombózou 
prošla po porodu a má v tomto směru roz-
hodně co říci. Vznikl také dobročinný klip, 
na kterém jsme spolupracovali s hvězdami 
české populární hudby. Jsem pyšný, jaký je za 
námi kus práce. 

MS: Podařilo se nám také významně rozší-
řit povědomí o této nemoci, díky odborným 
přednáškám a osvětovým akcím podporuje-
me prevenci, která je nejen u této nemoci ze 
všeho nejdůležitější. 

To víte sami nejlépe, neboť se s trom-
boembolií oba potýkáte. 
PS: Pravda je, že nic vás o nutnosti pomáhat 
nepřesvědčí víc než vlastní zkušenost. Do 

doby, než jsme Aquapuru s Monikou založili, 
neexistovala žádná takto specializovaná or-
ganizace, která by se touto nemocí zabývala. 
Nejen, že máme tromboembolii diagnosti-
kovanou oba, ale geneticky ji zdědil také náš 
syn, takže to u nás doma bylo přirozeně velké 
téma. A takových rodin je bohužel hodně. 

MS: Když jsme se s nemocí setkali poprvé, 
chyběly nám informace a jak jsme pocho-
pili z reakcí blízkých a přátel, situace byla 
podobná i u nich. Je to běh na dlouhou trať 
a velká výzva zároveň. Proto se snažíme mlu-
vit nejen k rizikovým skupinám, jako jsou dív-
ky užívající hormonální antikoncepci, nebo 
lidé, kteří často a dlouho cestují, ale i k široké 
veřejnosti. 

Konec roku je přirozeně spojen s cha-
ritou, dáváním. Co v tuto dobu chystá 
NF Aquapura?
MS: Letos jsme se připojili ke krásné a ryze 
královéhradecké charitativní akci Stromeček 
splněných přání, která má ve městě dlouhou 
tradici. Srdečně vás tedy zveme od 14. pro-
since do obchodního domu Orlice park,  kde 
můžete udělat radost dárkem pacientům 
s tromboembolickou nemocí. 

PS: Přispět můžete i finanční částkou, výtě-
žek poputuje na přístroje pro hematologic-

Čas splněných přání
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Veronika Lálová

Rodačka z Hradce Králové se 
tanci věnuje už od svých sedmi 
let. Její specialitou je samba, ve 
které je vícenásobná mistryně 
republiky, ostatně zatančila si ji 
i na slavném karnevalu pří-
mo v Rio de Janeiru. Její účast 
sledoval štáb České televize 
v dokumentu Cesta za tancem. 
Celkem třikrát se zúčastni-
la televizní taneční soutěže 
StarDance, v roce 2016 po boku 
Zdeňka Piškuly dokonce vyhrála. 
V současné době se zdokonaluje 
ve flamencu a vede soukromé 
lekce v Hradci a Praze. 

Co nosíte v kabelce? Možná trochu drzá otázka, odpověď na ni ale o člověku hodně napoví. 
Tentokrát jsme ji vysypali profesionální tanečnici Veronice Lálové. A co jsme v ní našli? Mrkně-
te, bez čeho nevychází z domu někdejší vítězka populární soutěže StarDance.

Ukaž kabelku!

„Snažím se z domu hlavně neodcházet bez klíčů. (smích) 
V kabelce nosím stabilně diář, gumovací propisku (jinou 
ne!), mobil, peněženku, kapsičku s pudrem a rtěnkou 
Nuskin. Protože jedině ta mi vydrží na rtech celý den, aniž 
by vysušovala. Chybět nemůže ani parfém, ty střídám pod-
le okolností.“ 

Životní stylzima 2021/22



Životní styl

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 před-
sedkyně spolku Podnikavých žen Pardubického kraje Tereza Všetečková 

a proč stojí za to se do něj vracet? 
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Narodila se v Broumově 
a vystudovala obor Politologie 
na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze. Spolku 
Podnikavých žen Pardubického 
kraje se věnuje od roku 2017, ráda 
tráví čas s rodinou, dětmi a psem, 
také běhá, chodí po horách, lyžuje 
v jednom maličkém lyžařském 
oddíle a čte knihy.

Tereza Všetečková

Životní styl

zná. Jinak je to ale o tom zkrátka zase nasát 
něco, co nás baví, jen k tomu ještě přidat 
nějaké nové oblasti, třeba blíže k Toskánsku.

(red) 
foto: archiv Terezy Všetečkové 

Jaké je vaše nejoblíbenější místo a čím 
si vás získalo?
V České republice mě to táhne do Kuksu, 
barokního areálu u Dvora Králové, na je-
hož revitalizaci jsem se podílela. Pokaždé, 
když jedu kolem, táhne mě to tam zastavit. 
V zahraničí je to severní Itálie. Baví mě jako 
celek: její atmosféra, lidé, jazyk, počasí, jídlo, 
krajina, hory, moře. Konkrétně je to oblast 
Val di Fiemme - městečko Cavalese a pří-
mořské Lignano. 

Vzpomenete si ještě na jeho úplně 
první návštěvu? Kdy to bylo a jaké 
vzpomínky to ve vás nechalo? 
Do Kuksu jsme jezdili na školní výlety už 
jako děti. Co se týče Itálie, začali jsme tam 
s manželem vyrážet jako mladí, svobod-
ní a bezdětní, když nám bylo sotva dvacet, 
a zůstalo nám to dosud. Dneska už tam ale 
míříme s plně naloženým autem. Pamatuji 
si, jak jsme vždycky nadšeně plánovali vý-
lety, vymýšleli, kam ten den pojedeme, jaký 
trek půjdeme, kde si dáme lasagne. Rozdě-
lili jsme spravedlivě hory a moře půl na půl, 
takže pak jsme si po těch horských pocho-
dech jeli zaslouženě odpočinout. Velký do-
jem na mě vždycky udělá tamější moře. Jen 
se k němu projít, nadýchat se vzduchu, za-
běhat si na pláži. Také jsem ve Val di Fiemme 
šla svou první ferratu v životě - první a nej-
těžší. Vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme, 
a do toho přišla bouřka. Naštěstí všechno 
dobře dopadlo. 

Co si žádný návštěvník na tomto mís-
tě nesmí nechat ujít? 
V Kuksu určitě bylinkovou zahradu, když je 
pěkné počasí. V Cavalese, když vyjedete na 
první stanici lanovky Alpe Cermis, tak je tam 
fajn restaurace a krásné hřiště s rybníčkem 
pro děti. Nebo ve ski areálu Alpe Lusia zase 
stojí za návštěvu přírodní dětský vodní park 
Giro d`Ali. No a pro sportovní nadšence ur-
čitě slézt nějakou lehčí nebo těžší ferratu, 
třeba na Torre di Pisa. 

Je něco, s čím se vyplatí odtud odjet? 
Z Kuksu si vozím ručně vyráběná voňavá 
mýdla. Z Itálie zase jídlo - prosecco, prosci-
utto, sýry. Ve městě Cavalese má sídlo firma 
La Sportiva, která vyrábí sportovní oblečení, 
tam se doporučuji podívat jen na vlastní ne-
bezpečí. (smích) 

Co je podle vás ten největší argument, 
proč se na místo vrátit? 
My jsme si jeden takový důvod pro jistotu 
rovnou pořídili - letos jsme si koupili Ital-
ského vodního psa (Lagotto Romagnolo). 
Říkali jsme si, že by bylo fajn ho vzít do jeho 
domoviny. Jak vidí písek a vodu, tak se ne-
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S čím máte spojenou zimu? 
Jednoznačně s Vánocemi. S dětstvím, 
s kouzly, s vůní purpury a františka, s hou-
bovým kubou - jídlem, které mám absolut-
ně ráda a které si jindy v roce nedovolím 
jíst. Také s rybí polévkou, bez které bych 
měla Vánoce zkažené! S tichem, které se 
od první adventní neděle vznáší ve vzdu-
chu… Vzpomínám na babičku a dojímám se. 

Najednou jsem malá holka, co stojí u okna, 
vyhlíží Ježíška a těší se.

Jaký byl váš největší zážitek uplynu-
lého podzimu? 
Určitě narození nádherné vnučky Ronji.

Které místo je vaše nejmilejší? 
To je dost těžká otázka, protože oblíbených 

míst mám mnoho. Dá se říct, že kamkoli 
přijedu, všude jsem nadšená a provolávám, 
bože, to je krása! Ale pokud bych měla pře-
ce jen vybrat jedno, bude to Bali. Země plná 
šťastných a přátelských lidí, země, kde ro-
dina je nade vše, země plná čarokrásné pří-
rody, květin, vůní, ptáků, motýlů, krásných 
staveb, úžasného jídla. Země, v jejímž jazyce 
neexistuje slovo ráj. Balijci ho nepotřebují, 

Jak dobře znáte osobnosti našeho regionu? Pár otázek 
jsme jim položili za vás v  tradiční rubrice Quartieru. Co 
nám na sebe prozradila architektka a designérka Helena 
Dařbujánová?

10 otázek 
pro… 
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Jaké místo u nás na vás nejvíc zapů-
sobilo?
Miluji Kuks. Neuvěřitelný Šporkův koncept, 
atmosféru celého areálu. Místo je neuvěři-
telně krásné ve všech ročních podobách, 
v létě, za husté mlhy, zasněžené. Před lety 
přibyla nádherná bylinková zahrad a restau-
race Baroque, kde končíme každý výlet. Pro-
stě zázrak nedaleko Hradce.

Jaký je váš vztah ke sportu? 
Můj vztah ke sportu nikdy nebyl příliš 
kladný, určitě vím o činnostech, které mě 
vždy bavily víc. (smích) Přesto mám moc 
ráda běžky, na kterých jsem dokonce na-
učila běhat svoje děti, plavání, a to v létě 
i v zimě. Fascinuje mě ten pocit svobody, 
kdy si mohu říct kterýkoliv den v roce – 
dnes je krásně, co kdybych se šla vykoupat. 
A tak si vozím neustále v autě batoh s ruč-
níkem a plavkami. Čemu jsem ale podlehla 
absolutně, je jóga. Věnuji se jí spousty let, 
byla jsem na kurzech v ašrámech v Indii, 

vyléčila jsem si díky ní astma. Nedám na ni 
dopustit.

Jaký byl váš největší adrenalinový zá-
žitek? 
Pravděpodobně jízda na raftu v rozbouřené 
řece Ganga. To už nikdy nechci zažít!

Jaká je vaše představa ideálního ví-
kendu?
Možností je víc, ale co mám opravdu ráda, 
je víkend strávený v Prachaticích u našich 
dlouholetých přátel Zuzany a Jakuba. Krom 
toho, že jsou neuvěřitelní entuziasté, kte-
ří zde založili Galerii designu Neumannka, 
jsou to veselí a srdeční lidé. Dva dny v jejich 
domě jsou pro mou obrodu přínosnější víc 
než měsíc v lázních. A k tomu samotné Pra-
chatice – nádherné město s malebným, po-
klidným náměstím, krásnými renesančními 
domy a šumavskou přírodou kolem. Co víc 
si přát?

(red), foto: Ondřej Šlambora

oni ráj žijí. Právě tam jsem si uvědomila, jak 
málo stačí k lidskému štěstí.

Jaký je váš největší zahradnický 
úspěch? 
Před 25 lety jsem zasadila růže u našeho 
domu a ten jimi postupně zarůstá.

Na který moment své kariéry nejra-
ději vzpomínáte?
Uvědomuji si každý den, jak mám svou práci 
ráda, že je mým koníčkem, že mě naplňuje 
a jak velké štěstí mám. Milým momentem 
bylo, když jsem byla v padesáti letech no-
minovaná na Objev roku v Czech Grand De-
sign, a tím se odstartovala má nová éra - éra 
designu. 

Jaký je váš největší kulinářský záži-
tek? 
Rozhodně návštěva třímichelinské restau-
race Sketch v Londýně. Z mnoha důvodů. 
Za prvé proto, že můj budoár Lola byl kdysi 
součástí jejich interiéru (to když výtvarník 
Martin Creed navrhl interiér této restaurace 
jako expozici designu od 50.let do součas-
nosti a můj budoár byl mezi vybranými kusy) 
a tato restaurace se tak ihned stala mojí sr-
deční záležitostí. (smích) Za druhé jídlo je tu 
famózní, obsluha dokonalá a interiéry, které 
se po zhruba dvou letech mění, vždy velmi 
zajímavé.

Životní styl

Narodila se v Nymburce 
a vystudovala Fakultu 
architektury ČVUT Praha. Je 
architektkou a designérkou. 
V roce 2012 založila vlastní 
značku s příznačným názvem 
,,Helena Dařbujánová“, o dva 
roky později otevřela vlastní 
showroom v Praze. V padesáti 
letech byla nominována na Objev 
roku Czech Grand Design, získala 
taktéž 6 národních cen EDIDA 
(Elle Deco International Design 
Awards). Český design pravidelně 
reprezentuje na výstavách 
a veletrzích v Paříži, Miláně, 
Londýně či Hong Kongu. Výroba 
je manufakturní, využívající 
stávajících lidských zdrojů 
a prezentující tu nejlepší práci 
českých řemeslníků a výtvarníků: 
čalouníků, truhlářů, sklářů, 
šperkařů, ilustrátorů, vyšívacích 
babiček. Jako architektka 
zanechala ve východních Čechách 
výraznou stopu. Spolupracovala 
například na Novém pivovaru 
v Hradci Králové, navrhla 
populární sociální podnik Bistro 
u dvou přátel na témže místě 
a v neposlední řadě je autorkou 
hotelu Rajská zahrada v Novém 
Městě nad Metují.

Helena Dařbujánová

„Balijci slovo ráj nemají ve 
slovníku. Nepotřebují ho, 

protože ho žijí.“

foto Bára Prášilová
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Sow – nah! Nenechte se mýlit, nejde o žádný indiánský pozdrav. Takhle se kdysi dávno ve finšti-
ně vyslovovala sauna. V doslovném překladu znamená lázeň a pro naše tělo je z mnoha důvodů 
jedním slovem blahodárná. Zveme vás na malou exkurzi do světa saunování. Je totiž akorát čas 

na chvíli se vypařit! 

Poťte (se) taky!  
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Řekli byste, že tradice saunování se předá-
vá z generace na generaci už víc než 10 tisíc 
let? V minulosti byly sauny rušným místem 
setkávání, pořádaly se v nich náboženské 
rituály, ženy do nich dokonce chodily povít 
své potomky a starci se v nich zase vydávali 
na poslední cestu. Přestože se v čase měni-
la jejich podoba i forma užívání, jedno zů-
stalo stejné: už naši prapředci dobře věděli, 
že na tom vědomém „ohřívání se“ prostě 
něco je!  

ZAČALO TO DÍROU V ZEMI
První finské sauny byly v podstatě díry 
vyhloubené do země, do jejichž středu se 
pokládaly nahřáté kameny. Otvor nahoře 
se pak přikryl zvířecí kůží. Následovaly po-
zemní tzv. kouřové sauny, které sestávaly 
ze tří stěn, stropu postaveného z kmenů 
a velkých dřevěných dveří. Vnitřek sau-
ny byl obložený kameny a při vyhřívání se 
s otevřených kamen plnil kouřem. Když se 
zhruba po osmi hodinách v místnosti vy-
tvořila ideální saunovací teplota, byly už 
stěny vydatně pokryty sazemi. Přestože šlo 
o rituál značně špinivý, byl zcela hygienický 
– saze jsou totiž sterilní. Ostatně na někte-
rých místech fungují kouřové sauny dodnes 
a pyšní se početnou základnou nadšenců. 

PARNÍ STANY
Prastaré asijské nomádské kmeny zase 
propadly kouzlům parní sauny a úspěšně 

je přinesly i do Evropy. Podle archeologic-
kých nálezů si už v 5. století běžně stavěly 
relaxační stany, do kterých nosily z ohniště 
nahřáté kameny a polévaly je vodou. Pak si 
posedaly do kolečka kolem nich a prostě 
jen odpočívaly. Avšak pozadu jsme v koupe-
lích ve vlastním potu nebyli ani v Čechách, 
kde se první písemné zmínky o saunování 
objevují v 10. století. Slovanské sauny se 
tehdy stavěly ze dřeva s trámy vycpanými 
mechem. Novodobé sauny podobné těm, 
které známe dnes, se začaly budovat až za-
čátkem 19. století. 

Postupem let přivítaly sauny kromě tech-
nických vylepšení také další „sestry“: k su-
ché finské s teplotou okolo 90 stupňů 

a zmíněné parní se přidala například tro-
pická, solná nebo herbal, které benefity 
obou příjemně kombinují. 

TRÉNINK V KLIDU 
Silnější imunita, lepší dýchání, kvalitnější 
spánek. To je jen zlomek z výčtu vědecky 
prokázaných účinků saunování na lidské 

tělo. Pobyt v sauně je svým způsobem tako-
vý trénink – jen hezky v klidu a bez jakékoli 
zátěže. Pomáhá tělu snadněji se vypořádat 
s přechodem mezi vysokou a nízkou teplo-
tou, a tak lépe odolává nachlazení. Zároveň 
také zrychluje krevní oběh, posiluje srdce 
a motivuje imunitní systém vytvářet více 
bílých krvinek. Dýcháním horkého vzduchu 
se navíc zvyšuje vitální kapacita plic a prů-
tok vzduchu. Nehledě na to, že v sauně ze 
sebe prokazatelně vypotíte toxiny a od-
bouráte stres.

Což o to, proč to nezkusit. Zvlášť teď 
v zimních měsících, kdy je každá dávka 
tepla navíc víc než vítaná. Jenže, jak se sau-
nováním bezpečně začít? „Určitě je důleži-

té nic ze začátku nepřehánět, trávit v sauně 
tolik času, kolik je vám příjemné a postup-
ně navyšovat. Dobré je začít s mírnějšími, 
které mají míň stupňů, jako je například 
solná, herbal nebo tropická, která je zase 
vlhčí. Pokud znáte někoho, kdo do sauny 
už chodí, doporučuji návštěvu naplánovat 
společně, nebo se zeptat přímo v sauně, 
kde vám vše vysvětlí,“ říká Jaroslav Zony-

„Peeling představuje ideálního saunového společníka.
Jeho základem je hrubozrnná sůl nebo třtinový cukr.“ 

zima 2021/22 Životní styl
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ga, provozní ředitel saunové sítě Saunia, 
která má svou pobočku přímo v Hradci 
Králové. Jedním dechem dodává, že něco 
jako ideální frekvence návštěv neexistuje 
a záleží, co vyhovuje konkrétnímu jedinci. 
„I tak ale doporučujeme docházet alespoň 
dvakrát až třikrát za měsíc, abyste dosáhli 
dlouhodobých benefitů. Při každé návštěvě 
je dobré absolvovat alespoň tři kolečka, tedy 
sauna-ochlazení-odpočinek. Doba relaxu by 
přitom měla odpovídat zhruba dvojnásobku 
doby strávené v sauně. Zapomínat nesmíte 
ani na pravidelné doplňování tekutin.“ 

NENÍ CEREMONIÁL JAKO 
SAUNOVÝ CEREMONIÁL 
Možná se to nezdá, ale saunování není jen 
o klidném sezení a pozorování stékajících 
krůpějí potu - dokáže být skutečným zá-
žitkem! Důkazem budiž oblíbené saunové 
ceremoniály, které nejenže pobyt v sauně 
zpestřují, ale díky speciálním dovednos-

tem profesionálních saunérů ještě zesílí 
účinky na vaše tělo i psychiku. „Saunové 
ceremoniály by se daly připodobnit k ani-
mátorským akcím, které znáte z dovolených. 
Osobně mám nejradši dynamické ceremoni-
ály, u kterých za doprovodu hudby a speciál-
ních vůní provádí saunér s pomocí ručníků 
nebo vějířů termické nárazy. V Saunii jsou 

zdarma, a tak je může vyzkoušet každý,“ láká 
Jaroslav Zonyga. 

I POKOŽKA SAUNU MILUJE
Saunování si ale hravě zamilujete i pro jeho 
beauty účinky. Pokožku totiž prokrvu-
je, přispívá k obnově buněk, otevírá póry 

„Slovanské sauny se kdysi 
stavěly ze dřeva s trámy 

vycpanými mechem.“

v hradecké Saunii si užijete zaslouženého relaxu

První vstup zdarma
• Otevřeno každý den od 9:00 do 23:00
• Ručník a prostěradlo v ceně vstupu
• Časově neomezený vstup

S A U N O V Ý  S V Ě Twww.saunia.cz
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inzerce

a zlepšuje vstřebávání živin. Saunová kos-
metika složená z vydatných krémů, esenci-
álních olejů a peelingů je tak u návštěvníků 
stále oblíbenější. Právě peeling představuje 
ideálního saunového společníka! Čistí totiž 
pleť, odstraňuje z ní odumřelé buňky, zjem-
ňuje, prokrvuje, vyživuje a sjednocuje její 
barvu. Nejčastěji si přitom můžete vychut-
nat peeling, jehož základem je hrubozrnná 
sůl nebo třtinový cukr. Aby vás „nesedřel 
z kůže“, měl by obsahovat také zvláčňující 
a vyživující složku – v tom dobře poslouží 

zejména med či olej. A kdy je na takovou 
peelingovou kúru v sauně ideální čas? Když 
si lebedíte v klasické sauně či parní lázni. 
Nanášíte ho krouživými pohyby od chodi-
del směrem nahoru a necháte působit po 
celou dobu vašeho pobytu v potní místnos-
ti. Zbytky peelingu se smyjí při ochlazování 
ve sprše. 

Nevíme, jak vy, ale my už si pomalu balíme 
ručník a vyrážíme směr Saunia do králové-
hradeckého Orlice parku. Ačkoli tam mů-

žete přijít i bez něj – vše vám totiž půjčí na 
místě. Co vyrazit hned po práci a večer si 
pak užívat příval endorfinů a tzv. „sladkou 
únavu“, po které se lépe usíná? „Saunování 
je opravdu skvělé a rádi bychom, aby jeho 

kouzlo objevil každý. Nabízíme proto první 
vstup zdarma. Jediné, co musíte, je zaregis-
trovat se na našem webu a dobít si kredit ve 
výši 300 korun, které lze využít na konzu-
maci, nebo případně na další návštěvu. Pak 
už stačí jen vyrazit, protože s sebou nemu-
síte mít opravdu vůbec nic. Zdarma vám 
zapůjčíme prostěradlo a ručník, bar nabízí 
skvělé domácí limonády, čaje, panini anebo 
třeba pivo. Takže neváhejte přijít se vypařit,“ 
dodává Jaroslav Zonyga. 

Michaela Zumrová 
foto: archiv

„Dýcháním horkého vzduchu 
se zvyšuje vitální kapacita 

plic a průtok vzduchu.“

První vstup zdarma
• Otevřeno každý den od 9:00 do 23:00
• Ručník a prostěradlo v ceně vstupu
• Časově neomezený vstup

S A U N O V Ý  S V Ě Twww.saunia.cz

pobočka hradecké Saunie 

zima 2021/22
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Ve jménu tradic 
a příběhů 

Rozhovor se Zuzanou Ceralovou Petrofovou 
a Matyášem Novákem  

Jen záři, podzime! 
Velký podzimní speciál

Fenomén Cartier
Strhující příběh klenotnického domu

Za svitu plamínků  
Magická historie výroby svíček  





www.quartiermagazin.cz

@quartiermagazin

@quartiermagazin

Sledujte nás na sociálních sítích:

K dostání na vybraných místech uvedených na 
qmag.cz/distribuce





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
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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

Byznys

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.“

podzim 2021



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



25

Životní styl

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
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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 

Životní styl

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

Životní styl

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

podzim 2021





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. 

Životní styl

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




