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Nevíme jak vy, ale neznáme moc lidí, kteří by se netěšili na jaro. Vždyť i sama příroda je nedočkavá a dychtivě
vystrkuje první zelené lístky na odiv zatím ještě nesmělému slunci. Jaro je pro nás definicí optimismu a nové
naděje po dlouhé a temné zimě. Je to očekávání a inspirace. A jsou to přesně ty věci, které si podle nás v současné
době zaslouží a potřebuje každý z nás.
Držíte v rukou 112 stran, které dýchají tímto svěžím ročním obdobím a oslavují dloužící se večery provoněné
kvetoucími stromy. Dali jsme si v redakci záležet, aby vám nový Quartier dodal notnou dávku všeho, co vám
v návaznosti na události posledních týdnů a měsíců může setsakramentsky chybět. Věříme, že si při jeho
čtení oddychnete, načerpáte nový elán a znovu zjistíte, jak nádherným místem ty naše východní Čechy jsou.
Třeba s námi vyrazíte na tucet jarních výletů, vrhnete se na pěstování krále přírodních antibiotik nebo oslavíte
Velikonoce po vzoru našich prababiček.
A protože jaro je v našich očích zelené nejen všudypřítomně pučícím životem, ale také ve smyslu ekologickém,
připravili jsme pro vás malý „green speciál“. V něm třeba zjistíte, že udělat svou domácnost zelenější nevyžaduje
nutně tolik změn ani návštěvu oddělení barvy-laky v hobby marketu.
Přejeme vám ze srdce, ať je vaše jaro plné slunce, svěží energie a nových začátků!
Vaše
Monika Staňková
vydavatelka
Michaela Zumrová
šéfredaktorka
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Osobnosti čísla

ERIKO ŠPINGLOVÁ ARAKI & FILIP ŠPINGL:

Život je věčné
hledání
Ona se pochází ze skoro čtrnáctimilionového Tokia, on z milionové Prahy. Jejich cesty se nakonec protnuly
v Hradci Králové a před rokem oslavili křišťálovou svatbu. Co kromě příjmení spojuje členy orchestru Filharmonie
Hradec Králové, violistku Eriko Špinglovou-Araki a hráče na lesní roh Filipa Špingla? Láska ke klasice, štěstí na ty
správné náhody a záliba ve věčném hledání.
Viola a lesní roh. To nejsou úplně typické nástroje, na kterých malé děti
začínají svou hudební dráhu. Co vás
k nim přivedlo?
EŠ: Moje maminka si vysnila, že se budu
věnovat baletu, nebo houslím. Široko daleko od našeho domu ale žádná baletní škola
nebyla, tak mi zařídila hodiny houslí. Bylo mi
tehdy asi šest let, ale chytlo mě to hned. Jak
jsem rostla, začala jsem se zajímat o violu.
K ní mě v Japonsku přivedl můj německý
profesor, který mě přesvědčil, že mám na to
perfektní tělesnou konstituci. V porovnání
s Češkami sice moc vysoká nejsem, ale mezi
Japonkami vyčnívám.
FŠ: U mě to byla spíš náhoda. Jako malý
jsem chtěl hrát na příčnou flétnu, tak mě
naši vzali za panem učitelem, který rezolutně prohlásil, že na příčnou flétnu hrají
jenom holky. Dodnes si pamatuju, jak mě
vedl dlouhou chodbou k velké skříni, kde
byla uložena horna. Ukázal na nástroj a řekl:
„Budeš hrát na tohle!“ (smích) Mně se to
ale zalíbilo a už jsem u něj zůstal. To, že na
příčnou flétnu zdaleka nehrají jenom holky, jsem samozřejmě pochopil až později.
Zpětně jsem ale za nekompromisního pana
učitele a celou tu šťastnou náhodu moc rád.

Profesionálně hrajete víc než 20 let. Je
to pořád milovaná práce, nebo se občas ohlásí frustrace a pocit vyhoření?
EŠ: Hodně záleží, kde a co hrajeme za program. Když koncertujeme několik dní za sebou do pozdních hodin nebo venku, tak to
si moc neužívám. Hraní jako takové mě ale
baví pořád i po všech těch letech.
FŠ: Pocit vyhoření se dostaví většinou na

konci sezony, kdy už skoro hrajeme i ze spaní. Ale naštěstí to netrvá dlouho, člověk se
osvěží na dovolené a zase se těší. O tom, jak
moc svou práci máme rádi, nás paradoxně
přesvědčila pandemie covidu. Koncertování nám velmi chybělo a báli jsme se, jestli
se k němu vůbec kdy budeme moci vrátit.
Naštěstí jsme zjistili, že to tak mají i diváci.
První koncert po rozvolnění opatření byl
pro obě strany ve znamení čiré euforie.

Jaké jsou podle vás Hradečáci, potažmo Východočeši, publikum?
EŠ: Řekla bych, že velmi znalé a loajální.
Smyčcové nástroje sedí v orchestru úplně
vpředu, a tak mám perfektní výhled do hlediště. Po očku sleduji reakce, vídám známé
tváře. Řadu pravidelných návštěvníků tak

na Hudební fórum chodí víc a víc mladých.
Snažíme se vážnou hudbu popularizovat
i v rámci výchovných koncertů pro rodiny
s dětmi. To mě baví moc!

Sami máte dvě dcery. Přáli byste si,
aby vás jednou v hudbě následovaly
a také se jí věnovaly profesionálně?
FŠ: Ne, že bychom si to vyloženě přáli, ale
chtěli jsme, aby pochopily, co vlastně děláme. A to se povedlo. Starší dcera hraje na
housle, a dokonce to vypadá, že má ambice
i do budoucna. Mladší hraje na klavír, ale pro
ni je to zatím jen volnočasový kroužek.
EŠ: Důležité je, aby to samy chtěly. Pak je
na tři sta procent podpoříme. Naše děti to
mají o to těžší, že vyrůstají s profesionálními
hráči, což má kromě řady výhod i svá úskalí.

„V Japonsku je česká klasika vyhlášená. První skladby,
které jsem hrála, byly od Smetany a Dvořáka.“

vnímám skoro jako své známé. Sice netuším, jak se jmenují, ale mám velkou radost,
že zase přišli a jsou v pořádku.
FŠ: S tím určitě souhlasím. Místní publikum
rozhodně ví, co chce. Není možná tak rozjásané jako jinde, ale určitě pozná kvalitu.
EŠ: Jen bych si přála, aby chodilo víc mladých lidí. Slibuji, klasika není žádná nuda!
Je to svým způsobem zážitek. Hezky se
obléknete a přitom si poslechnete krásnou
hudbu. Rok od roku je to ale lepší, třeba

Dokážeme řadu věcí pochopit, ale taky poznáme, když to schválně flákají. (smích)

Jestli se ale dá starší dcera opravdu
na housle, bude mít vaše maminka
dvojnásobnou radost. Další generace
houslistek!
EŠ: To rozhodně! Zatím to sleduje z povzdáli a čeká, jak to dopadne. Už na mně si vyzkoušela, že jakmile padne rozhodnutí, není
cesty zpět. Máme to asi v krvi.
7
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Je pravda, že sice jste splnila její sen
a stala se violistkou, zároveň jste se jí
ale kvůli tomu přestěhovala přes půl
světa daleko. Jak to tehdy přijala?

zadržel já! (smích)
EŠ: Dobře, možná jsi na tom měl svůj podíl.
(smích)

EŠ: Nejdřív byla překvapená, ale hned na to
mi gratulovala a přála štěstí. Samozřejmě jí
to ale bylo líto. Oznámila jsem jí to ovšem
až ve chvíli, kdy jsem byla rozhodnutá odejít
a jen jsem hledala, kam konkrétně.

Jak jste se vůbec dali dohromady?

Díky svému talentu jste se hodně nacestovala nejen v rámci rodného kontinentu, ale hrála jste také například
ve Finsku. Co vás nakonec přivedlo
právě do Čech?

„Hudba mezi lidmi boří zdi
a zároveň staví mosty.“
EŠ: Byla to náhoda. Věděla jsem, že chci do
Evropy. Jak už jsem říkala, můj profesor byl
Němec a k české hudbě měl blízko - v Japonsku obecně je vyhlášená. První skladby,
které jsem hrála v orchestru, byly od Smetany a Dvořáka. Japonci tvorbu českých skladatelů milují.

Stejně to ale musela být obrovská změna a kulturní šok. Jak se vám mezi Čechy zapadalo?
EŠ: Přišla jsem si hodně jiná. Asi poprvé jsem
se někde cítila tolik „cize“. Byla jsem z toho
překvapená a smutná. Naštěstí mě zachraňovala hudba. Odstup, který jsem od kolegů
zpočátku cítila, se s prvními tóny rozplýval.
Hudba mezi námi bořila zdi a zároveň stavěla
mosty. Nebýt jí, asi bych odsud brzy prchla.
FŠ: A já si celou dobu myslel, že jsem tě tu
8

FŠ: V práci. Eriko hrála v hradecké filharmonii dřív než já, a když jsem se po konkurzu
připojil k orchestru, stali se z nás kolegové.
Vzpomínám si, že mě dostala svou láskou
k černému humoru. To mě opravdu upoutalo.
EŠ: Určitě tak rok jsme spolu jen kamarádili,
občas si popovídali nebo zašli na kávu. Nikdy
by mě nenapadlo, že zrovna Filip bude můj
budoucí manžel.

Přitom jste manželé už 16 let. Filipe,
jak vzpomínáte na svou vůbec první cestu do Japonska, když jste se jel
představit rodině?
FŠ: Byl jsem hrozně nervózní. Naštěstí část
rodiny jsem znal už z dřívějška, pomyslnou
generálku jsem si odbyl ještě doma v Čechách. Největší strach jsem měl pochopitelně z tatínka. Chtěl jsem na něj udělat dojem,
a tak jsem se žádost o ruku naučil celou
v japonštině, což mě samozřejmě stresovalo o to víc. Dopadlo to ale skvěle a s radostí svolil. O to vtipnější zážitek máme z naší
svatby, kam přiletěl jako zástupce rodiny
ještě s manželčinou sestrou. Na hostině měl
řeč, kterou žena překládala ostatním hostům. Doslova řekl, že ho překvapilo, že jsem
si vzal jeho dceru, když máme v Česku tolik
hezkých holek. (smích)
EŠ: A teď si představte, jak tam stojím v těch
bílých šatech a zrovna tohle překládám!
FŠ: Už asi vím, díky komu inklinuje manželka
k černému humoru.

Je pro vás jako rodilého Čecha velký
rozdíl žít s Japonkou?

FŠ: Určitě jím víc rýže. Jinak mě nic nenapadá. Jsme spolu tak dlouho, že mi náš život
přijde úplně normální. Možná tolik nevyrážíme za turistikou jako většina českých
rodin. Radši trávíme čas na zahradě, ale to
není moc japonské.

Eriko, kromě hudby se také věnujete
tradiční japonské kaligrafii, vyučujete
japonštinu. Jak moc je mezi místními
o tyto aktivity zájem?
EŠ: Samotnou mě překvapuje, jak velký.
I díky covidové pandemii dostala spousta
lidí chuť naučit se japonsky. Zůstali doma,
sledovali na internetu anime a zaujalo je to.
Naopak výuku kaligrafie jsem musela utlumit. Kurzy jsou skupinové, což v covidu nešlo realizovat. Těším se, že se jim brzy budu
věnovat víc.

Od koho jste se toto starobylé umění
naučila?
EŠ: V Japonsku se kaligrafie učí standardně jako předmět ve škole, takže základy
si osvojí všichni. Já jsem měla to štěstí, že
moje babička ji zároveň i učila. Když se mi

Eriko Špinglová Araki
Narodila se v Kóbe a později
žila v Tokiu.
Studovala na Hudební
akademii v Tokiu
a postgraduální studium
u prof. Ulicha Kocha.
Stáž absolvovala na Pražské
konzervatoři a od roku 2001
působí ve Flharmonii Hradec
Králové.
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stýskalo po domově, kaligrafie byla taková
moje terapie. Byla to cesta, jak být na chvíli
zase v Japonsku.

Je dnes pro vás už Hradec domovem?
EŠ: Už ano. Asi nikdy nebudu Češka, to ani
nejde, ale hodně se to u mě změnilo. Když
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pem let už to nejde, protože na to přestáváte fyzicky stačit a nakupí se vám spousta
jiných povinností. Taky záleží, jak náročný
program hrajete. Postupem času jsem zjistil, že trénovat je třeba mnohem efektivněji
než dřív.
EŠ: Hráči na smyčcové nástroje vydrží hrát

„Chtěl jsem na tatínka udělat dojem, a tak jsem se žádost
o ruku naučil v japonštině.“

Filip Špingl
Narodil se v roce 1977 v Praze.
Studoval na Pražské
konzervatoři u prof. Aloise
Čočka a již během studií hrál
v Karlovarském symfonickém
orchestru a ve Státní opeře
Praha.
Od roku 2004 působí ve
Filharmonii Hradec Králové.
Je ženatý a má dvě dcery

přijedu do Japonska, cítím se jinak. Na jednu stranu jsem šťastná, že zase vidím rodinu a kamarády, po pár dnech mi ale začne
chybět Hradec.

déle. I proto máme tolik not, takže mi to
v práci kolikrát i stačí.
FŠ: To je fakt. Stačí, když se podívám k ženě,
kolik toho má odehrát, a točí se mi hlava.

Filipe, jak na vás zapůsobila Země vycházejícího slunce?

Ale ať se nebavíme pořád o práci.
Když už se najde volná chvilka, jak ji
trávíte?

FŠ: Nikdy bych nečekal, jak moc mi zachutná místní kuchyně, která je prostě nepřenosná. Ani do Česka, ani jinam. V Japonsku
chutná japonská kuchyně zkrátka jinak.
Silně na mě zapůsobila také místní příroda.
Byli jsme tam už několikrát a naposledy už
jsem manželku prosil, abychom do města vůbec nejezdili a místo toho chodili po
horách. Jak ji u nás túry moc nebaví, v Japonsku byla ve svém živlu. Děti jsme ráno
poslali do školy a vyrazili na výlet. Ten jsme
pak zakončili horkou lázní, které se říká
„onsen“. Skvělý relax a perfektní zážitek
v jednom.

FŠ: Tak to je zatím asi nejtěžší otázka. Řekl
bych, že společné zájmy pořád hledáme.

EŠ: A já bych dodala, že nás to pořád baví.
Život je vlastně věčné hledání.
FŠ: Souhlasím! A při tom hledání si rádi
dáme dobrou kávu, posedíme na zahradě
nebo navštívíme přátele. Jen tak společně
pobýt u dobrého jídla a pití - to je pro nás
relax a radost zároveň.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora a archiv

Vídáte se v práci i doma. Jak se vám
daří kloubit soukromí a kariéra?
FŠ: Řekl bych, že velmi dobře, dokonce to
vidím jako výhodu. Dokážeme vzájemně
chápat naši hodně specifickou pracovní
dobu, která se navíc různě mění. Občas
jsme pryč o víkendu, večer nebo naopak
dopoledne. Dokážu si představit, že pro
spoustu lidí s pevně nastaveným pracovním
režimem od-do by to byl problém. My si nic
nevyčítáme.
EŠ: Naopak si vyjdeme vstříc, a to i když jeden potřebuje cvičit. Naštěstí máme doma
speciální prostor, kam se můžeme zavřít
a vzájemně se nerušit.

Profesionální hraní včetně přípravy
je hodně psychicky i fyzicky náročné.
Neplánujete brzký „důchod“?
FŠ: Naštěstí nejsme baletky, abychom museli končit ve čtyřiceti. Klíč je v tom se neustále udržovat. Způsoby, jak na to, se věkem
samozřejmě mění. Když je vám dvacet, můžete trénovat i deset hodin denně. Postu11

Svatba – to je jídlo
a zážitek!
Svatební sezona s dvěma dvojkami na konci je za dveřmi. Jak se na ni chystá známý šéfkuchař, co by poradil snoubencům v jejich přípravách a jaká jídla nesmí v posledních letech chybět na slavnostní tabuli? Představujeme osobnost jara,
majitele Eat and Experience catering Petra Lázničku.
Pomalu začíná období, kdy budete každý víkend v terénu. Na co se při plánování hostiny zaměřit?
Každá akce je originál. Občas mi někdo pošle
svatební poptávku a prosí, abych mu poslal
vzorovou nabídku. Já vždy odvětím, že to neumíme. Snažím se každého klienta důkladně
vyzpovídat a zjistit maximum informací. Doporučuji si vždy dopředu ujasnit, jakou máte
představu. Dodavatel cateringu na váš den
potřebuje vědět termín a lokaci svatebního
veselí, počet osob na svatební hostině, přibližnou časovou osu celého dne včetně možných přesunů z místa na místo. Jestli chcete
pro hosty lehké občerstvení před obřadem,
máte zájem o servírovaný svatební oběd
a o kolika chodech. Zda preferujete odpolední či večerní studený raut a grilování, nebo
rožnění, případně jiný gastronomický prvek.
Jestli plánujete vlastní sweet bar nebo zda
máte zájem i o nabídku dezertů. V neposlední
řadě zda poptáváte i teplé, studené, alko i nealko nápoje, anebo máte své vlastní a potřebujete zajistit jejich servis a distribuci. Budou
mezi hosty vegani, vegetariáni, či osoby trpící
na nějaké intolerance suroviny? Také potřebuje vědět, jestli jste spíš na evropskou klasiku nebo rádi objevujete nové chutě.

To je spousta otázek. Co je z vaší zkušenosti zásadní a pozvedne svatební
veselí na další level?
Klíčové jsou podle mě dvě věci: zaprvé koordinátorka nebo pověřená osoba, která bude
12

mít na starost veškerou komunikaci kolem
provozních věcí, aby si novomanželé mohli
užívat jen svého dne a společnosti nejbližších.
Zadruhé: živé vaření. Dovedete si představit
svatbu bez živé muziky? Já ne, stejně jako si
nedokážu představit svatbu bez živého vaření. Dodá totiž vašemu radostnému příběhu
jiný rozměr, správnou rodinnou atmosféru,
energii, dynamiku, vůni a atraktivní podívanou. V názvu naší firmy se zrcadlí dvě stěžejní slova - jídlo a zážitek. To se snažíme ctít
a propojovat.

Lze si u vás objednat i tematické hostiny na způsob Asie nebo Ameriky?
Mám to štěstí, že mě obklopují lidé, kteří
mají za sebou spousty profesních zkušeností
a rádi se gastronomicky rozvíjejí. Díky tomu
můžeme nabízet široká spektra chutí, vůní,
barev, kombinací a technik. Hodně se věnujeme asijské kuchyni, zejména té thajské. Ale
rádi zabrousíme i na jih Ameriky, do Skotska
anebo do Středomoří. Děláme tematická
menu zasvěcená jak kuchyním, tak i surovinám v jejich nejlepší zralosti. Nejlepší je kombinace žhavých asijských woků a rožnění na
dřevu a uhlí.

Jak se za dobu vaší praxe změnily
trendy? Vítězí pořád svíčková a vývar
s knedlíčky?
Přesto, že je naše společnost rok od roku
gastronomicky vzdělanější a hloubavější, ve
většině případů nemůže na servírovaném

poledním menu chybět právě silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky a špikovaný váleček
z hovězí kýty ve „svíčkové“ omáčce s karlovarským knedlíkem. Já jsem patriot české kuchyně, mám rád vydatné polévky a poctivé omáčky, vlastně to chápu. (smích) Na večerní menu
je již poptávka po cizokrajných pokrmech,
k těm nejpopulárnějším patří křupavé jarní
závitky s pekingskou kachnou, mini langoše s hoisin a kantonským vepřovým bůčkem,
thajský salát ze skleněných nudlí s tygřími
krevetami na citronové trávě a zázvoru či
mačkané avokádo s chilli a limetovou šťávou.

Jak dlouho dopředu je potřeba, aby se
snoubenci ozvali, abyste všechno v klidu naplánovali a rozmysleli?
Žádané poskytovatele služeb bych se nebál
oslovit již rok dopředu s volným termínem,
možná klidně dva roky předem a závazně si
zamluvit termín. Vše ostatní již lze domluvit
v čase. Procesy objednávek, příprav a výroby
máme zautomatizované a jakmile získáme od
klienta přesné zadání, umíme připravit akci
na druhé straně republiky prakticky z týdne
na týden. Disponujeme profesionálními technologiemi a plně vybaveným zázemím, což
nám dovoluje realizovat akce, jak rád říkám,
od Lipna až po Jeseníky v maximální kvalitě s důrazem na vysokou hygienu potravin
a hodnotný chuťový zážitek. Děláme to, co
nás baví a děláme to rádi!
Michaela Zumrová
foto: archiv

Zveme Vás do klubu…

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

v období

1. 3. 2022
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Chcete být součástí? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz

BICZ
staví Prahu
Třináct exkluzivních bytů pro třináct exkluzivních klientů. Holding BICZ, který roky podniká
ve výnosových nemovitostech, chystá jedinečný developerský projekt v české metropoli. Na
jedné z nejžádanějších adres v Praze postaví moderní bytový dům vybavený špičkovými technologickými i ekologickými vychytávkami. Zveme vás na úplně první prohlídku!
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JEDINEČNÝ GENIUS LOCI
Šárecké údolí nepatří mezi nejatraktivnější
lokality v našem hlavním městě náhodou.
Tady totiž málem neuvěříte, že jste opravdu v Praze – sotva pár minut od pulzujícího centra. Výhledy plné zeleně, nedaleko
zurčící potok Šárka, jen několik kroků do
Přírodního parku Šárka – Lysolaje, který je
v současné době největším parkem svého
druhu v celé metropoli, tzv. zeleného pásu
Prahy. „Co do lokality a charakteru budovy se jedná o velmi lukrativní rezidenční
a investiční příležitost,“ říká o budoucím
bytovém domě v Dejvicích manažer exkluzivních staveb holdingu BICZ Martin Kvoch
s tím, že celá budova je navržena v souladu s pevnou zásadou holdingu, že každá
nová nemovitost by měla nejen zvyšovat
standard bydlení v dané lokalitě, ale rovněž
splňovat nutné ekologické standardy ve
jménu udržitelnosti. „Ideální volba pro klienty s vysokými nároky na kvalitu bydlení,“
doplňuje.
Šárecké údolí je tak pro holding BICZ dalším dílkem skládačky ESG přístupu ve výnosových nemovitostech - tedy tvořit je
odpovědně, udržitelně a s pozitivním ekologickým dopadem.

VIP SOUSEDÉ
Co do velikosti půjde na poměry holdingu o menší projekt. Tuto skutečnost však
vyvažuje nejen prestižní adresa, ale také
jedinečný design budovy včetně nadstandardní výbavy samotných bytů. A jak
tedy bude budoucí rezidenční novostavba
vypadat? V plánu je celkem šest podlaží
s plochou střechou a dohromady třináct
bytových jednotek s nejmodernějšími „zelenými“ technologiemi včetně inteligentní
domácnosti. Už nyní tak „Šárka“ láká první
investory – i když je v tuto chvíli zatím jen
na papíře. „Již nyní se o tento developerský projekt zajímá několik VIP klientů z řad

jekty v lokalitách s naprostou jistotou poptávky.
Stavět by se přitom mohlo už koncem
roku, na projektu je aktuálně dokončována
smluvní převodní dokumentace. „Odhadu-

„O projekt se už nyní zajímá několik VIP klientů z řad
mezinárodních sportovních superstar.“

mezinárodních sportovních superstar,“ potvrzuje s úsměvem ředitel divize Finance
& Charity a člen představenstva holdingu
BICZ Robin Šimek. Holding tak naplňuje
svoji dlouhodobou strategii – soustředit
se pouze na výjimečné developerské pro-

jeme, že stavební povolení získáme na podzim. Samotné dokončení stavby je v plánu
koncem roku 2023, případně v první polovině roku 2024,“ dodává Martin Kvoch.

O BICZ
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 produkovaly maximální
možný zisk.
Dlouhodobě podporují vybrané
nadace, charitativní projekty
a iniciativy napříč Českou republikou.

Michaela Zumrová
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Ušli jsme
kus cesty
Advokát, filantrop, politik, ale také podnikatel, manžel a otec. Pavel Staněk zažil v uplynulém roce řadu důležitých momentů. Jeho advokátní kancelář ARROWS přivítala strategického partnera, výrazně rozšířil své charitativní aktivity a ani ne
po osmi letech začal opět zasedat v Poslanecké sněmovně. Co pro něj nové výzvy znamenají a jak se mu je daří kloubit
s běžným životem doma v Hradci?
Značka ARROWS je na trhu teprve od
roku 2018, přitom v závěru loňského roku přivítala velkého hráče - ETL
Group. Co pro vás jako zakládajícího
partnera toto spojení znamená?
Vždycky jsme měli velké ambice zasáhnout
do advokátního trhu. To byl koneckonců i jeden z motivů spojení našich dříve fungujících
16

advokátních kanceláří, který vyústil ve vznik
ARROWS. Spojení s německou společností
ETL tak vnímám jako ocenění naší dosavadní
práce, neboť jejich výběr padl právě na nás,
a důvěra, kterou do nás jako mladé značky
vložili, je velmi přesvědčivá. Byla to také reakce na snahu o vytvoření vlastní mezinárodní
sítě ARWS International. Zároveň to vnímám

jako obrovskou příležitost naši firmu rozvinout a posunout mnohem rychleji dál k vytyčeným cílům. Tedy nabídnout klientovi komplexní právní a daňovou službu, tj. veškerý
servis, který potřebuje pro své podnikání, ale
i třeba v jeho soukromých otázkách a tématech pod jednou střechou. V neposlední řadě
musím toto spojení vnímat i tak, že může být
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dobrou příležitostí pro jiné, podobně smýšlející advokáty a kanceláře přidat se k nám. To je
ostatně i záměr ETL, za pomoci svého kapitálu rozvinout a „naboostovat“ naši společnou
kancelář. Kromě nových akvizic chceme ale
dát příležitost i lidem zevnitř, aby i oni věděli,
že se mohou stát společníky firmy a mohou si
s námi sednout k jednomu stolu a podílet se
na řízení společnosti. Myslím, že je to solidní
motivace.

cie v roce 1996 vstoupil jako advokátní koncipient, tak se digitalizace teprve probouzela,
technika nebyla úplně běžným vybavením
kanceláří, texty podání se psaly na psacích
strojích, nebo je advokáti diktovali do diktafonů a nechali je přepisovat. Vrcholem techniky byl tehdy fax. Veškerá spisová evidence
se vedla jen fyzicky, v papírové podobě. To
je samozřejmě dávno pryč. Stroje nahradily laptopy a advokátní spisy kanceláře vedou

lockdownu a covidových okolností jsem přemýšlel, jak rychle a účinně pomoct živnostníkům, drobným podnikatelům i větším firmám
v Hradci, kteří ze dne na den měli najednou
zavřeno a ocitli se často bez příjmů. Ostatně,
měl jsem to z první ruky, moje manželka má
obchod s oděvy a zůstala doma. Pomoc státu
byla opět kdesi v dálce, a než se nastartovala,
museli si lidi pomoct sami. Tehdy jsem si všiml webu Olomouc si pomáhá a řekl si, že když

Jak moc se za těch pět let podle vás
ARROWS změnila?
Myslím, že za to relativně krátké období firma
skutečně ušla obrovský kus cesty. ARROWS
vznikla ze tří menších regionálních kanceláří s celkem sedmi společníky, navíc samými
chlapy. Už to samo o sobě je dost úspěch,
udržet na uzdě svoje ega a vydržet s tím tak
dlouhou dobu. (smích) Hodně tomu pomohla
právě společná myšlenka, které jsme od počátku všichni věřili a věříme jí dosud. Podařilo se nám nejen obsadit své místo na trhu,
několikanásobně zvýšit obrat, ale především
upevnit náš tým a získat nové talenty. Vlastně teď, když o tom přemýšlím, tak i díky naší
osobnostní jinakosti jsme oslovili zcela rozdílné cílové skupiny klientů, které bychom možná třeba v původních kancelářích nepotkali.  

Jako jeden ze zakládajících členů musíte
mít ke své firmě téměř otcovský vztah.
Kde byste ji rád viděl v budoucnu?
Určitě mezi lídry trhu, na špici. A to nejen
z pohledu velikosti kanceláře, výše obratů,
v počtech zrealizovaných obchodů a mandátů nebo rychlosti, ale především v kvalitě
poskytovaných služeb. Stejně tak si přeju,
aby ARWS byl pro klienta partnerem, na kterého se může obrátit s důvěrou skutečně ve
všech svých životních situacích. A konečně,
přeji si i to, aby byl skvělým a vyhledávaným
zaměstnavatelem, tedy aby se naši lidé u nás
cítili dobře a věřili DNA naší značky. To se samozřejmě nutně projeví i v jejich práci, neboť
jenom spokojený a dobře naladěný advokát
či poradce může být dobrým partnerem pro
naše klienty.

Za roky vašeho působení v advokacii se změnilo mnohé, ostatně po víc
než čtvrt století praxe můžete skvěle
srovnávat. Jak moc se změnil váš obor
v oblasti digitalizace a moderních technologií, které jsou v současné době
skloňovány na každý pád napříč různými obory?
Advokacie je velmi přísně regulovaná disciplína a ve využívání moderních technologií
značně pokulhává. Určitě má v tomto směru
co vylepšovat, pokud chce držet krok s ostatními odvětvími služeb. Když jsem do advoka-

„ARROWS ušla velký kus cesty. Má pevné místo na trhu,
několikanásobně zvýšila obrat a láká nové talenty.“
v elektronické podobě. To samozřejmě přináší velkou výhodu - na základní digitalizované
podklady od klienta může v ten samý okamžik
nahlížet více právníků a vůbec na celém spise může pracovat současně celý tým. Stejně
tak komunikace s klientem přešla většinově
do elektronické podoby, což výrazně zrychlilo a také zlevnilo celý proces. Díky kompletní digitalizaci naší kanceláře se významně
usnadnila práce našim lidem, ti teď nejsou zatěžováni interními procesy a mohou se zcela
věnovat práci pro klienta.

Mimo ARROWS se věnujete také charitě a filantropii obecně - v Nadačním
fondu Aquapura pomáháte společně
s manželkou od roku 2011 pacientům
s tromboembolií a v projektu Hradec
si pomáhá druhým rokem zase pandemií zkoušeným podnikatelům ve vašem
rodném regionu. Co pro vás s odstupem času tyto aktivity znamenají?
Tak na tuhle část svého života jsem opravdu
pyšný. Na základě našich společných zkušeností se nám podařilo vybudovat (svým zaměřením na pacienty s tromboembolií dost ojedinělý a unikátní) nadační fond, který nejen
pomohl vybavit řadu zdravotnických zařízení
po celé republice potřebnými přístroji na měření hladiny srážlivosti krve, ale také edukovat prostřednictvím sportovních, kulturních
a osvětových akcí i veřejnost. Jako velmi přínosné vnímám i naše přednáškové aktivity na
školách. Sluší se poděkovat nejenom našemu
odbornému garantovi docentu Petru Dulíčkovi z královéhradecké fakultní nemocnice,
celému týmu, který s námi po celou dobu
spolunaplňoval cíle fondu, ale taky našim
partnerům a podporovatelům, kteří uvěřili našim plánům a jsou s námi dodnes. Rádi
je i letos přivítáme na golfovém turnaji 31. 8.
v Golf Resortu Kunětická Hora. Co se mého
druhého neziskového projektu týče, myšlenka na něj přišla na jaře 2020. Pod tlakem

to jde na Moravě, můžeme to zkusit i v Čechách. A tak jsem, po domluvě s olomouckými autory, přišel s tím, že by si i Hradec mohl
pomáhat. Nejdřív vznikl web, kde se velmi
rychle nashromáždila víc než stovka místních
obchodů, služeb a řemesel, a z jejich nabídky mohli Hradečáci vybírat a podpořit je. Teď
jsme už mnohem dál než v Olomouci, máme
i mobilní aplikaci, kde poskytovatelů i uživatelů utěšeně přibývá, a navíc jsme vytvořili
unikátní přehled kulturních, společenských
a sportovních akcí konaných nejen v Hradci,
ale v podstatě v celém regionu. Rád bych, aby
chuť pomáhat si a podporovat se v našich aktivitách v rámci regionu zůstala i nadále.

Na podzim jste byl zvolen poslancem,
do výčtu vašich aktivit tak přibyl další
velmi významný bod. Jak se kloubí veřejná funkce s prací advokáta, podnikatele, ale také manžela a otce?
Práce poslance, člena legislativního orgánu,
jde s prací advokáta a podnikatele skloubit
velmi dobře. Vlastně je to i moje výhoda. Znalost práva, znalost úskalí podnikání jsou pro
mne dovednostmi, z nichž mohu ve Sněmovně čerpat a které mi mohou skvěle pomoct
při orientaci v řadě schvalovaných předpisů.
V nové Sněmovně nyní zasedá 22 právníků,
tak se to třeba projeví i v kvalitě přijímané
nebo naopak nepřijímané legislativy. Náš
právní řád by si to jistě zasloužil. Za posledních 30 let došlo k jeho zaplevelení víc, než je
zdrávo, a právní džungli, kterou tady máme,
je třeba docela pročistit. Jak se kloubí s rolí
manžela a otce, tak to je otázka hlavně na
mou rodinu. Kvůli často živelnému vývoji ve
Sněmovně se vidíme vlastně opravdu jen ve
dveřích. Ale tady věřím, že se to musí zlepšit,
jinak mě kromě našeho psa Arkisse doma nikdo nebude mít rád. (smích)
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora
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A-STYL:

Klíč k vašemu
„doma“
„Budování domova má být příjemný zážitek, na který budete rádi vzpomínat,“ tvrdí majitelka královéhradeckého A-styl atelier,
s.r.o. Michaela Ondřejka Menoušková a s kolegy ve svém týmu pro to dělá maximum. V rámci jednotlivých divizí řeší klientům
bydlení na klíč a firmu vede v nejlepším slova smyslu jako rodinnou. Vždyť jejich zákazníky jsou často právě rodiny. „I proto naše
kancelář připomíná obývák,“ říká se smíchem projektantka a podnikatelka, která se ve stavebnictví pohybuje od 16 let.

Kořeny A-styl v Hradci sahají až do
roku 1995, kdy svou stavební činnost
začal váš otec, později pod názvem
A-dům, s.r.o. Řekla byste tak o vás, že
jste i po 27 letech plných růstu a změn
pořád rodinná firma?
Je, i když postupem času získala nový rozměr. S tátou se naše cesty částečně rozešly, ale vzápětí se zase sešly s mojí mamkou,
sestrou a manželem. V kanceláři se do telefonu představuje primárně Ondřejka nebo Me18

noušková. (smích) Tím, že mám obě příjmení,
funguju jako takový spojovací článek. Jsem
na ten přívlastek „rodinná“ u naší firmy hrdá.
Dává mi to smysl i ve vztahu k našim klientům, protože jsou to převážně také rodiny.
Na významnou dobu se stáváme součástí
jejich příběhu. Často se nám stává, že spolupráci začínáme s nesezdaným párem, a když
mu po nějakém čase předáváme klíče od jejich nového domova, už má po svatbě a v je
v očekávání dalšího přírůstku. Samozřejmě

rosteme a tým rozšiřujeme, ale pořád to má
u nás silně rodinný nádech. Řešení bydlení
má být příjemnou záležitostí a za mě jsou
příjemné zážitky spojené právě s rodinou.

Neměla jste z tak silné rodinné spolupráce obavy? Přece se říká, že nejhorší
je dělat něco pro příbuzné nebo kamarády, natož pracovat bok po boku.
Musí to mít pravidla. Když jsme v kanceláři
a vedle sedí moje mamka, je to Lenka – ko-

Byznys
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legyně. Člen týmu. Jakmile se ale za námi zavřou dveře studia, je to máma. Stejně to mám
nastavené se sestrou, která je advokátka
a našim klientům řeší právní servis, i s manželem, který vede naše stavby. Vyhradili jsme
si časy, kdy mluvíme o práci, i chvíle, kdy je to
tabu. Stanovit si mantinely je v tomto směru
základ. Sice je to rodinný byznys, ale pořád je
to rodina a byznys. Stejně jako se ta dvě slova
dělí ve větě, je třeba je oddělovat i v reálu. Je
jasné, že se občas v práci pohádáme, ale nesmíme si to s sebou odnést domů. Zní to trochu bipolárně a někdy je to opravdu na palici,
ale paradoxně je to zároveň jediná cesta, jak
se z toho nezbláznit.

Říkala jste, že plánování bydlení by
měla být příjemná záležitost. Já mám
naopak pocit, že je to spíš stres a obavy.
Jak s tím pracovat?
Takový pocit má spousta lidí. Úplně nejhorší
je, když začnete googlit nebo pročítat weby
o stavbě svépomocí. Tam se dočtete ty nejhorší příběhy a skutečně odstrašující zkušenosti. Doporučuji proto neprojíždět diskuze
a nezanášet si hlavu informacemi, které pro
vás nemusí být vůbec relevantní. Víte, když
jsou lidé spokojení, nemají potřebu to ventilovat. Když už něco napíšou, bývá to kritika.
Postupujte jednoduše: když se rozhodnete
řešit bydlení, najděte si odborníka, který vám
s tím pomůže. Stejně jako když vás bolí zub.
Taky si hned nezjišťujete, jak ho vytrhnout,
ale jdete normálně k zubaři na prohlídku.

O vás se ale nedá říct, že řešíte jen bydlení ve smyslu návrhu a stavby. Klientům nabízíte servis v oblasti financování nebo údržby nemovitosti. Co vás
k tomu vedlo?
Byl to přirozený vývoj. Jako projektanty nás
přestávalo bavit být tím mezičlánkem, který
stojí mezi finančními poradci, realitními makléři a stavebními firmami či zahradními architekty. Zkoordinovat všechny strany stálo
hromadu zbytečného času, který by se hodil
jinde. Rozhodli jsme se proto nabídnout klientům řešení jejich bydlení na klíč a provést
je všemi fázemi v rámci A-stylu. Od získání
pozemku či prodeje nemovitosti přes financování, projekci a stavbu až po řešení interiéru domu a zahrady. U nás otevřete dveře a za
nimi je tým lidí, který nemá potřebu vzájemně si házet klacky pod nohy, všechny práce
na sebe mají logickou návaznost a plánují se
s ohledem na všechny kroky. Není nic horšího
než mít realizaci rozkouskovanou mezi šest
dodavatelů a s každým zvlášť se handrkovat.

Záleží, jakou má klient představu. Jsou klienti, kteří si vyberou typový dům, a v návrhu
upravujeme jen drobné detaily, ale najdou se
i tací, kteří chtějí vyprojektovat dům podle
specifických požadavků. Když jde všechno
dobře, zaberou projekční práce 3-6 měsíců.
Podobně dlouho se řeší stavební povolení na
úřadech a pak nastává samotná realizace – to
je tak na rok. Takže celý proces trvá zhruba
dva roky. Celou tu dobu jsme klientovi po
boku, a když se s námi rozhodne spolupracovat dál – třeba na návrhu zahrady, trvá naše
partnerství i déle.

V oboru se pohybujete už od 16 let,
takže máte srovnání. Změnily se nějak
v průběhu let požadavky klientů?
To je hodně individuální. Spíš mám ale obecně pocit, že si lidi ještě nezvykli na to, že
spousta věcí za poslední dobu zdražila. Proto
jedna z prvních otázek, na kterou se ptám, je:
kolik na to máte peněz? Od toho se v našem
oboru odvíjí úplně všechno.

mi hmatatelný. Z ničeho uděláte něco, to je
prostě parádní pocit. Myslím, že stavařina je
skvělý obor i pro ženy, a musím říct, že jich
přibývá. Sice hlavně v architektuře a projekci,
ale i to se počítá.

Na Vánoce jste dokonce vydala knížku.
Chtěla jste další hmatatelný výsledek
své práce?
Chtěla jsem ukázat všem, co mi to vymlouvali, že to jde. A taky jsem potřebovala originální dárek pro klienty, který by nezapadl
mezi ostatní vína a propisky s logem. Pak
jsem v knihkupectví narazila na ty krásné
kroniky spojené s důležitými životními milníky – svatba, dítě… Říkala jsem si, že podobný „památníček“ by si zasloužilo i budování
domova. Přitom je fuk, jestli se rozhodnete
stavět dům nebo rekonstruovat byt. Domov
je zkrátka domov. V září jsem si usmyslela,
že tu knížku budu do Vánoc mít. Přece nemá
smysl klienty obdarovávat na jaře. Řada lidí
reagovala tak, že jsem se určitě zbláznila – tři

„Postupujte jednoduše: když se rozhodnete řešit bydlení,
najděte si odborníka, který vám s tím pomůže.“
Jak se vám vůbec jako ženě realizuje
v oboru, který je stále ještě spíš mužskou doménou?
Je to super! Nikdo dopředu nečeká, že vím,
co vím. (smích) A je to skvělá motivace neusnout na vavřínech a vědět víc, protože
jinak budete chlapům na stavbě pro smích.
Odmala jsem byla spíš technický typ a ještě
v devítce plánovala matematický gympl. Jenže pak mě vzal táta párkrát na stavbu a bylo
hotovo. Nejvíc mě baví, že pracuji na věcech,
které mají na konci hmatatelný výsledek. Vel-

měsíce do svátků, krize papíru a já si vymyslím knížku! Nakonec jsem ji napsala za jeden
večer a jednu lahev vína, s týmem jsme zajistili grafika, tiskárnu a začátkem prosince
šla opravdu do výroby. Před Vánocemi se už
prodávala na e-shopu. Jsem ráda, že jsem vytvořila i něco jiného než nemovitost a hlavně
zase jednou potvrdila, že slovo „nejde“ prostě
nemáme rádi.
Michaela Zumrová
foto: Marián Dvořák  

Jak dlouhý je to aktuálně proces? Od
chvíle, kdy se rozhodnu vybudovat nový
domov, do momentu, kdy se stěhuji?
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komponovaná přehlídka módy,
designu, hudby, umění a vůně

foto: Alžběta Jungrová, grafická úprava: Róbert Kováč

Ona
stolistá

K vidění a slyšení bude

design Helena Dařbujánová
móda Jitka Šedová
slovo Kateřina Císařová
& Nataša Bednářová
zpěv Zofie Dares
violoncello Bára Vychodilová
klavír Adéla Černíková & PETROF
sochy Michal Gabriel
vůně Kateřina Šantrochová

pořádající

mediální partneři

11. května 2022
19.00 hodin
PETROF gallery, Na Brně 2136/4,
500 06 Hradec Králové

Vstupenky na ticketstream.cz a v obvyklých předprodejích

další partneři
Viktorie
Munzarová
FRANCE CAR
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Jak na jarní
restart v práci
Nové kurzy pro podnikatele, noví lektoři i nové kanceláře. Letošní rok je pro lean manažerku Simonu Bidlovou rokem
velkých výzev. I ve chvílích podnikatelského sprintu ale nezapomíná občas zastavit a někdy prostě jen jít. A to samé
radí i klientům na svých pravidelných konzultacích, které pořádá každé tři měsíce v Hradci Králové. „Hlavní je nezůstat
stát na místě a držet si směr,“ říká podnikatelka a majitelka společnosti Inovace do firem.
Jaro – to je ideální příležitost pro změnu a nový začátek. Nejen v oblasti zdraví a životního stylu, ale také v práci či
podnikání. Čím ideálně začít?
Nejdřív bych doporučovala pomyslně poodstoupit a objektivně se podívat na svoje
výsledky, zkrátka zhodnotit aktuální stav.
Oprostit se od jakýchkoli emocí a položit si
otázku, zda jste skutečně tam, kde jste chtěli
být. Ohlédněte se zpět, co se povedlo a nepovedlo, bez toho, abyste řešili, proč tomu
tak je. Závěr roku byl pro všechny ve znamení
uzávěrek, finalizace a velkého shonu, v lednu a únoru se pomalu rozkoukáváme a vracíme do tempa, a tak je březen šancí otevřít
oči a zhodnotit, jestli opravdu kráčíme vstříc
svým krátkodobým i dlouhodobým cílům.

Radíte se ohlédnout, přitom řada podnikatelů tvrdí, že ohlížení je k ničemu
a je potřeba se dívat hlavně dopředu.
Naopak si myslím, že aby se člověk mohl posunout vpřed, je právě ohlížení se moc potřeba. Když se díváte jen dopředu, můžete za čas
najednou zjistit, že jste úplně jinde, než jste
původně chtěli. Podnikatelé a živnostníci na
sebe bývají obvykle hodně přísní a mají vysoké cíle. To je samozřejmě v pořádku, zároveň
se ale musí naučit být spokojení, i když jich
všech nedosáhnou. Důležité je nezůstat stát
na místě a držet si směr. Nemusíte běžet,
hlavně když jdete. Sama to tak mám – nějaký
čas sprintuji, pak se potřebuji na chvíli zastavit a pak jen jdu.

či nastavení moderních hybridních prací, to
znamená především práce v cloudovém prostředí. Učíme, jak si cloudovou službu správně vybrat, jak zajistit bezpečnost ukládaných
dat a jak vůbec řídit práci na dálku v době stále aktuálních homeofficů. Zároveň připravujeme spuštění e-learningu našich kurzů a seminářů. To je opravdu výzva! V mezičase také
řeším přesun naší kanceláře, která bude nově
kompletně sídlit v Technologickém centru na
královéhradeckém letišti.

S týmem Technologického centra spolupracujete už několik let, vedete pro
ně konzultační dny pro podnikatele.
Jak taková konzultace probíhá?
Z tohoto spojení mám velkou radost, letos
startujeme už čtvrtý rok. Projekt konzultačních dnů vznikl na podporu podnikání,
je zdarma a jednou za tři měsíce se v rámci
něj můžete přijít poradit. Je to šance na ono
ohlédnutí se, zhodnocení. Konzultace probíhá jako rozhovor, kdy se mnou sdílíte své vize
a plány v konfrontaci s výsledky. Výhodou je,
že dostanete okamžitou zpětnou vazbu i návrh možností, jak s tím dál pracovat a posouvat dopředu. Je to vhodná příležitost nejen
pro podnikatele a živnostníky, ale i vedoucí
oddělení, kteří mají zájem zavést mezi kolegy nové prvky. Já poskytuji nezávislý pohled
a srovnání - to je asi ta největší devíza této
akce.

Budete vy osobně letos spíš sprinterem, nebo chodcem?

Mohou konzultačního dne využít i budoucí podnikatelé, respektive zájemci
s myšlenkou na vlastní byznys, kterou
by rádi probrali?

Zatím to vypadá na sprint. (smích) Letošní rok je u nás ve znamení zvětšování týmu
a lehkého rozšiřování portfolia hlavně v oblasti vzdělávání. Zařazujeme nové kurzy pro
podnikatele, ať už na téma začátků podnikání

Určitě, už loni jsem jednu takovou konzultaci
měla a rozjela se ve fungující podnikání. Řada
lidí si myslí, že obecně inovace a zavádění nových procesů je určeno jen pro velké a dlouho fungující firmy, které právě potřebují ony

změny. A právě na začínajících podnikatelích
nebo start-upech, které mentoruji, si ale ověřuji, že to tak není. Naopak je výhoda, když
nastavíte správné procesy už od začátku. Lidem, kteří o podnikání teprve uvažují, umím
pomoct přijít na to, jak své myšlenky realizovat. V návaznosti na jejich dlouhodobé cíle jim
dokážu udat směr a především jistotu, že jejich nápad má právo na život. Konečně to také
bývá to poslední „pošťouchnutí“, které je přesvědčí, že má smysl do toho jít a přetavit svůj
nápad ve vlastní živnost. A to mě baví moc!
Michaela Zumrová, foto: Ondřej Šlambora
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Jedu do plnejch
Svůj první závod odjel jako čtrnáctiletý puberťák na stařičkém Simsonu v tátově kombinéze, teniskách
a lyžařských rukavicích. Od té doby uteklo už 26 let, láska k motorkám a touha dojet jako první ale Patrika
Koláře neopustila. Z nespočtu vyjetých trofejí si nejvíc váží těch, které urval v Hořicích na slavném okruhu
300 Zatáček Gustava Havla. Právě tam si před třemi lety připsal 10. vítězství a vyrovnal tak rekord legendárního motocyklového závodníka Bohumila Staši. „Člověk by řekl, že už budu mít po těch letech rozum,
ale u nás závodníků je to marný,“ říká se smíchem rodák z Třebihošti.

jaro 2022

Životní styl

Další závodní meta je ve vašem případě prostě jasná. Zaútočíte na ni letos
v květnu, kdy se v Hořicích pojede už
59. ročník „zatáček“?
Rozhodně nechci na startovním poli chybět.
Jedenácté vítězství je pořád ve hře. Měl jsem
na to už loni, ale moc jsem taktizoval, a to se
mi nevyplatilo.

Naposledy jste si v Hořicích vyhrál
v roce 2019 a vyrovnal tak rekord okruhu. Cítil jste zadostiučinění?
Upřímně bych potřeboval vyhrát aspoň ještě
jednou, abych ho překonal. Pak se možná zadostiučinění dostaví, nevím. Po tom posledním vítězství jsem cítil spíš úlevu. Byl jsem
rád, že se to povedlo, protože spoustu lidí se
mě na to dokola ptalo a hecovalo mě. Původně jsem si představoval, že vyhraju víckrát,
abych nastavil vyšší laťku, ale tak jednoduché

foto: Martin Peřina

„Hned jsem věděl, že je zle. Na pár vteřin jsem
necítil tělo, pak jen brnění nohou a rukou.“
to není. Člověk musí mít štěstí, aby všechno
vyšlo. Nemůžu říct, že bych někdy zažil klidné Hořice, ať už z pohledu dokonale fungující
techniky nebo ideálního počasí. Desetkrát to
ale klaplo perfektně – ačkoli naposledy jsem
hned v úvodu vyfasoval 20 sekund penalizaci za předčasný start. Naštěstí jsem tím nechtěně zblbnul půlku startovního pole, takže
ji hodně kluků dostalo taky. (smích)

Jak se vůbec rodák z Třebihošti dostane k motoracingu?

Pravda, první Hořice byly docela drsný. Táta
mě tehdy sbíral v lese a tři dny jsem strávil
v nemocnici. Oproti průšvihu v Dymokurech
to ale nic nebylo. Rozdrtil jsem si tam čtvrtý
obratel, při pádu mě trefila vlastní motorka.
Hned jsem věděl, že je zle. Na pár vteřin jsem
necítil tělo, pak jen brnění nohou a rukou.
Pamatuju si přitom úplně všechno, jakoby se
čas v tu chvíli strašně zpomalil. Celé se to seběhlo během pár vteřin, ale mně to připadalo
jako věčnost.

A ani to vás v dalších závodech nezviklalo?

Jednoduše, můj táta závodil. Když se kolem
něčeho motáte odmala, zákonitě se vám to
dostane pod kůži. První malou motorku mi
táta postavil, když mi bylo asi pět. Pak jsem
chvíli jezdil motokáry, ale táhlo mě to spíš
k těm motorkám. Tak jsem kolem nich pořád blbnul, až jsme se doma jednoho večera
dohodli, že zkusím první závod. To mi bylo
14 let. Přes noc jsme dali do kupy naši padesátku Simsona a ráno vyrazili na start do
Českých Budějovic. Měl jsem tenisky, tátovu
kombinézu, lyžařský rukavice a našeho stařičkýho veterána. Dojel jsem ale senzačně
na čtvrtém místě, i když jsem během závodu
dvakrát upadl. (smích) Záhy na to jsem přesedlal na motorky třídy 125 ccm a od té doby
jsem závodit nepřestal.

Police máte za víc než čtvrtstoletí závodění plné pohárů a zlatých věnců.
Které trofeje si ceníte nejvíc?

Pády se vám ale nevyhýbaly ani pak.
V prvním závodě v Hořicích jste skončil s otřesem mozku, v Dymokurech
jste si zase ošklivě poranil páteř.

Nejvíc jsou pro mě všechny Hořice. Podle mého je to nejkrásnější závodní okruh ze
všech. Technicky náročný, plný až strašidelných úseků. Třeba zatáčka u Křížku, když ji
jedete naplno, téměř tam s motorkou skočí-

Už ve špitále jsem prohlašoval, že už na to do
smrti nevlezu. Pak mě to trochu pustilo, protože motorek jako takových jsem se ale vzdát
nechtěl. Chvíli jsem uvažoval, že zkusím motokros. Když jsem to ale prohlásil doma, přítelkyně mi to rychle vysvětlila. (smích) Taky
závodí a rovnou mi řekla, že jestli chci přesedlat, bude lepší, kdy toho radši nechám úplně.
Tím mě samozřejmě nahlodala a další rok už
jsem na tom zase seděl. Sice mám v páteři kus
kovu, ale jinak jsem díkybohu bez následků.

te. Z toho se vám tak zatají dech a zároveň je
vám tak strašně špatně, že teprve v tu chvíli
zjistíte, jak úžasný to vlastně je. Člověk by
řekl, že už budu mít po těch letech rozum,
ale u nás závodníků je to prostě marný.

Nejenže závodíte, ale vlastníte i motoservis. Ve své dílně ve Verdeku vám
parkují desítky motorek. Nelezou vám
už někdy krkem?
To víte, že občas jo. Mám je moc rád, ale někdy je toho zkrátka moc. Na rozdíl od své přítelkyně nemám ani vlastní silniční motorku.
Pozoruju na sobě, že jsem si během let vypěstoval určitou „závodní diagnózu“. Nedokážu se jet jen tak projet. Jakmile sednu na
motorku, závodím. Věkem se to asi trochu
lepší, pořád ale chci jet do plnejch a zjistit, co
v ní je. Pořídil jsem si aspoň jednu motokrosovou, ale stejně jsem se do toho úplně nedostal. Jet lesem, vyjet si kopec, koukat kolem
sebe – to není pro mě. Potřebuju adrenalin.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora a archiv
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Každý nůž
má svůj příběh

Svůj první nůž zkusil vyrobit už ve dvanácti letech, dnes je mu šestnáct a patří
k respektovaným talentům tuzemské nožířské scény. Přesto zná Vojtěcha
Benishe jménem jen málokdo. Pro většinu je to prostě Tučňák. „Tu přezdívku
mi dali kdysi ve skautu a už ke mně zkrátka patří,“ říká student a nadějný nožíř
z Chlumce nad Cidlinou tvořící pod značkou Penguin Knives.
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Jak se to stane, že se člověk ve dvanácti letech rozhodne vyrábět nože?
Od první třídy jsem chodil do skauta a když
mi bylo kolem těch dvanácti, přišel k nám
nový vedoucí, pro kterého byly nože celoživotní vášní. Měl jich spoustu od různých
nožířů z celé republiky. Hrozně se mi to líbilo a chtěl jsem mít taky takový. Jenže jsem
v té době samozřejmě neměl peníze a přát
si od rodičů v páté třídě nůž je trochu divný.

Životní styl

že to byla jasná volba. Kamarádi nožíři mi
dneska ani jinak neřeknou. I po pěti letech,
co se známe a jsme fakt blízcí kamarádi, se
mě u ohně klidně zeptají: „hele, Tučňáku, jak
se vlastně jmenuješ?“ (smích)

Jaká jsou vůbec nožíři komunita? Panuje mezi vámi rivalita?
Ani trochu, nejsme si vzájemně konkurencí,
ale spíš inspirací. Je to skvělá komunita nad-

„Je to skvělá komunita nadšenců, převážně armádních
veteránů, skautů nebo zálesáků.“

(smích) Takže jsem si ho zkoušel vyrobit. Na
Youtube jsem koukal na videa s různými postupy, ale všechny byly v angličtině. Neměl
jsem ani páru o tom, jakou ocel použít nebo
co s tím vůbec dělat. Postupem času jsem se
proklikal na české nožířské fórum, kde už
bylo hodně návodů v češtině. To byl zlom,
protože jsem mohl komunikovat s ostatními
nožíři, radit se a zkoušet.

Od té doby uplynulo pouhých pět let
a už vyrábíte na zakázku.
Pořád je to jen hobby, kterému se věnuji po
škole pro známé a kamarády. Jednou bych se
nožům ale moc rád věnoval naplno! Mojí specialitou je semi-custom výroba. Mám vlastní
designy, které upravuji na míru budoucímu
majiteli. A protože jsem designový fanatik, nedělá mi problém strávit na návrhu i půl roku.
Experimentuji s různými druhy oceli a potahováním v kombinaci s jedinečnými materiály
střenek a rukojetí. Baví mě to a je jedno, jestli
zrovna vyrábím taktický nůž pro kamaráda
vojáka nebo kuchyňský pro mamku. Každý
nůž, který jsem vyrobil, má svůj příběh.

Jak vůbec tenhle váš netradiční koníček
vzali rodiče? Umím si představit, že maminka asi není nadšená, když její dvanáctileté dítě na ponku brousí nože…

šenců, převážně armádních veteránů, skautů
nebo zálesáků. Řekl bych, že nožířství není
úplně typické podnikání. Nůž není jen nějaký
nástroj, který si koupíte v Tescu. Nožíři, které
znám, dávají do každého nože kus sebe. A tak
to mám i já.

Co byla pro vás zatím největší výzva?
Získat respekt u profesionálních nožířů. To je
vlastně i to, čeho si nejvíc vážím. Je to skvělý
pocit, když vás ti borci, na jejichž práci fascinovaně koukáte roky na Youtube, vezmou
mezi sebe, a kolikrát si ještě přijdou pro radu
nebo inspiraci. Přitom jsem kluk z vesnice
s vrtačkou a pilníkem. Dostal jsem se tam,
kam jsem ani nedoufal.

Na čem právě pracujete?
Shodou okolností mám teď na dílně taky jednu velkou výzvu. Dostal jsem možnost otestovat jádrovou nerezovou damaškovou ocel
tzv. Hardcore Futuron – jednu z nejkvalitnějších a nejdražších ocelí na světě. Set, co z ní
tvořím, bude doufám světový unikát. Ta ocel
je opravdu jedinečná.

Necháte si je?

To mě zaujalo – v logu máte tučňáka,
značka se jmenuje Penguin Knives.
Odkud to pramení?

To ne, ačkoli svůj nůž vlastně nemám. V tomhle jsem typická kovářova kobyla. (smích)
Ale s tímhle konkrétním setem mám jiné
plány, věnuji ho do charitativní aukce. Materiál na něj je dost speciální, a tak bude speciální i svým příběhem. Jak jsem říkal, jedná
se o Futuron Forge damašek od kapacity
v oboru - nožíře Milana Pokorného, ke kterému vzhlížím a je to pro mě opravdu pocta.
Dlouho jsem přemýšlel, kam bych vydražené
peníze poslal, ale pořád mě nic dostatečně
neoslovilo. Pak jsem potkal holčinu, která
prodělala rakovinu. Sám jsem po operaci srdce a cítil jsem, že to je ono. Výtěžek podpoří
onkologické pacienty.

Tuhle přezdívku mi dali ve skautu, když mi
bylo asi sedm. Už ke mně prostě patří, tak-

Michaela Zumrová, foto: Ondřej Šlambora a archiv

Mamka je naopak můj největší fanoušek.
Takovou podporu bych přál každému, kdo
se pokouší v čemkoli prorazit. Kdykoli jsem
potřeboval jet na výstavu, vždycky mě odvezla. I kdyby to mělo být na druhé straně
republiky. Dokonce mě pustila s kamarády
na nožířský sraz na Slovensko. Zařídila mi
taky vlastní merch - trička a mikiny s logem.
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Nemůžu žít bez...
Zpěvák, moderátor, Hradečák. Bez čeho a koho si už neumí představit svůj život někdejší frontman hradecké kapely Memphis
Honza Řičař alias CANN, jehož sólové skladby na Youtube už posbíraly přes 10 milionů zhlédnutí? Tady je jeho sedmička
„must have“!

RODINA: Před pár lety jsem si udělal v mobilu
poznámku, že rodinu chci udržet na prvním
místě, i když už nebydlíme spolu. Máme takovou tradici, že se scházíme na nedělní obědy,
tak se to celkem daří.
PŘÍTELKYNĚ: Poprvé mám vedle sebe člověka, se kterým si umím představit zbytek života. Během karantény jsme spolu začali bydlet
a je to jeden z nejlepších životních posunů.
HUDBA: Hudbu jsem miloval od mala, ale
dlouho jsem se nedokázal odhodlat, abych ji
dal na první místo. Nejdřív jsem učil angličtinu, potom vysílal v rádiu a hudbu dělal ve volném čase. Teď každý den vstávám s tím, že jdu
dělat to, co miluju.
BOX: Když jsem byl malej, chtěl jsem boxovat,
ale naši byli proti. Nakonec jsem si k boxu stejně našel cestu. Díky boxu jsem poznal v Hrad-

ci lidi, co mají zkušenosti z UFC a elitních soutěží a dali mi přesah do celého života. Ať už jde
o jídlo nebo jak se chovat k tělu.
CESTOVÁNÍ: Kdysi jsem chodil do hradeckého sboru Boni Pueri. Procestovali jsme doslova celý svět. Na nějakou dobu jsem neměl
potřebu cestovat. Nedávno mi to začalo chybět a začal jsem spojovat hudbu s cestováním
a díky tomu jsme byli v Dubaji, Londýně nebo
New Yorku.
RUMY A DOUTNÍKY: Když se potkáme s klukama, otevřeme kvalitní rum, zapálíme doutník a pustíme Franka Sinatru. Jsou to chvíle,
které jdou špatně popsat takhle v textu. Jde
o jeden z mála okamžiků, kdy nad ničím nepřemýšlím a prostě jsem.

CANN
Sólovou dráhu pod uměleckým
jménem CANN rozjel Honza
Řičař v roce 2018. Znát ho ale
můžete z hudební televize
Óčko, roky také moderoval
na Hitrádiu Černá Hora. Loni
vydal své debutové album,
koncertuje a věnuje se
moderaci soukromých akcí.

(red)
foto: archiv Jan Řičař
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10 otázek
pro…
Jak dobře znáte osobnosti našeho regionu? Pár otázek
jsme jim položili za vás v tradiční rubrice Quartieru. Co
nám na sebe prozradil rektor Univerzity Hradec Králové,
vědec a pedagog Kamil Kuča?

S čím máte spojené jaro?
Jaro mám spojené se sluncem a slunce pak
s teplem. Ti, kteří mě znají, vědí, že zimní
měsíce nepatří zrovna k mým oblíbeným.
Dokonce jsem se dostal do fáze, kdy zvažuji,
že až nebudu rektorem UHK, rád bych zimní
měsíce trávil někde v teple. To, že chmurné
zimní měsíce zrovna nemiluji, je ve mně zakořeněno z dob, kdy jsem celé dětství trávil
na zimních stadionech a hrál závodně hokej. Navíc mám Bechtěrevovu nemoc a její
příznaky se projevují zejména v zimních
měsících. Takže jaro a přidám i léto, ve mně
evokují kromě konce pochmurného počasí
taky květiny, čerstvý jarní vzduch a hřejivé
sluníčko, méně bolesti a lepší náladu, zkrátka
celkovou vzpruhu.

Jaký byl váš největší zážitek uplynulé
zimy? Na co nejraději vzpomínáte?
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Určitě na svou poslední dovolenou v teple.
Dostal jsem ji od své přítelkyně jako vánoční dárek. Původně to mělo být Thajsko, ale
s ohledem na tamní nutnou karanténu po
příjezdu se destinace musela změnit. Nakonec vyhrála Srí Lanka. V minulosti jsem tam
již byl, ale jen na pár hodin během služební
cesty. Teď to bylo něco jiného. Teplo, teplé
moře (opět s ohledem na mou nemoc bych
do studeného moře nešel, tady bylo ovšem
jako káva), impozantní fauna a flora. Miluji cizí kuchyně, takže jsem vyzkoušel snad
všechny druhy jídel. Co bych asi vypíchnul,
tak rozhodně skvělé a srdečné lidi. Opravdu
neuvěřitelně mě to nabilo.

Které cestovatelské místo je vaše nejmilejší?
Ještě minulý rok jsem měl jasno. Mezi mé
oblíbené destinace patřil Singapur a Boston.

Každý z jiného důvodu. Singapur díky kráse
města, multikulturnosti, bezpečnosti a inovacím, které jdou vidět na každém kroku. Do
Bostonu mě přivedla konference, na které
jsem přednášel. Dostala mě návštěva MIT,
de facto jedné ze tří nejlepších technických
škol světa. A při procházkách člověk cíleně
zabloudí i na Harvard - asi nejznámější univerzitu světa. V Bostonu mám navíc kamaráda, který je mi profesně velmi blízko, takže
s ním konzultuji mnoho svých vědeckých témat. Nicméně v minulém roce mě okouzlilo
Španělsko. Konkrétně Barcelona. Po týdnu
v tomto velkoměstě jsem věděl, že chci poznat další destinace v zemi. Takže jsem v minulém roce ještě stihnul Alicante a Granadu.

Jaký je váš největší zahradnický
úspěch?
Tak teď jsem v úzkých. (smích) Musím se
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přiznat, ač mám víkendový dům s velkou
zahradou, nejsem zahradníkem. Se zahradou mi pomáhá sestra a máma. Takže, co se
týče zeleniny a ovoce, jsme v době sezóny
soběstační. A co nemáme my, získáme jako
dar nebo výměnou od sousedů, zkrátka tak,
jak to na vsi chodí. S trochou sebeironie bych
ale asi mohl říct, že platí přísloví: „Čím hloupější sedlák, tím větší brambory!“ Asi protože
svou odborností toxikologa jsem úplně mimo
zahradničení, měl jsem brambory na pozemku vždy opravdu velké.

Na který moment své kariéry nejraději
vzpomínáte?
Asi vás překvapím. Není to získávání titulů,
publikování v prestižních časopisech nebo
získávání velkých projektů, jak by někdo
pravděpodobně čekal. Naopak, velmi rád
vzpomínám na své začátky, kdy jsem byl „vědecký pulec“. Všechno to objevování a nejistota. Mnohokrát jsem se spálil, mnohokrát
něco pokazil, mnoho kolegů asi i naštval.
Možná nejvíc vzpomínám na odesílání svého

až díky vojně a paralelnímu studiu doktorátu. V ten moment jsem se do města zamiloval a dělal vše proto, abych se mu nevzdálil.
A to se mi podařilo! Po působení na Fakultě
vojenského zdravotnictví, kde jsem byl svého času i proděkanem pro vědu, jsem přešel
do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde
jsem spoluzakládal a následně vedl dvě centra - Centrum transferu biomedicínských
technologií a Centrum biomedicínského výzkumu. Hned od roku 2001, kdy jsem poprvé
přijel do Hradce, jsem se s městem a regionem začal čím dál víc seznamovat, až jsem
se tu nadobro zabydlel. Hradec Králové mám
opravdu rád, a byť jsem z Přerova a rád se
tam vracím, považuji se za hradeckého patriota. Hradec je krásně „zelené“ a bezpečné
město, baví mě jeho historický ráz v kombinaci s moderními prvky, soutok řek nebo
blízkost lesů za městem. Z pohledu rektora
mě také baví fakt, že se nám jako univerzitě
do města daří ročně přilákat několik stovek
mezinárodních studentů a Hradečáci je přijímají opravdu hezky a velkoryse.

Jaký je váš vztah ke sportu?

„Byť jsem z Přerova a rád se
tam vracím, považuji se za
hradeckého patriota.“
prvního textu do odborného časopisu. Teď
už ode mě každý očekává dané, ale tenkrát
to byl pro mě krok do neznáma. Přitom hned
ten první rukopis mi vzali! Mnohokrát jsem
pak během své vědecké kariéry přemýšlel, co
bych dělal, kdyby to dopadlo opačně. Jestli
bych vydržel, či bych už dávno vědu nedělal a věnoval se něčemu úplně jinému. Třeba
tomu zahradničení! (smích)

Jaký je vás největší kulinářský zážitek?
Je několik restaurací přímo v Hradci Králové, které rád navštěvuji. Myslím, že se mohou
srovnávat se světovými podniky, které jsem
v životě navštívil. Miluji mořské plody, ale ty
si opravdu musí člověk dávat čerstvé, což je
pro naši zemi v srdci Evropy trochu nevýhoda. I to umocňuje mou oblibu Španělska.
Dva roky zpět jsem také objevil gruzínskou
kuchyni, která je mi dost blízká.

Jaké město v České republice na vás
nejvíc zapůsobilo?
Málo se to o mně ví, já jsem ale v rámci Hradce Králové pěkná „náplava“. Pocházím z Přerova a jsem hrdým absolventem tamního
Gymnázia Jakuba Škody. Mou alma mater
je VŠCHT v Praze. Do Hradce jsem se dostal

Sport miluji, jako malý jsem se mu velmi aktivně věnoval - osm let jsem hrál hokej. Několik let jsem se věnoval i basketbalu, který
dodnes rád sleduji. Zdravotní komplikace
spojené s diagnostikovanou chorobou mi
ale de facto jakýkoliv aktivní vztah ke sportu v současné době odepřely. Takže o to více
sport pěstuji pasivně jako divák. „Aktivního“
pohybu (záměrně dávám slovo aktivní do
uvozovek, protože to tak někdo jiný brát nemusí) si užívám alespoň procházkami po lese
a houbařením. Když jsou, jak už jsem říkal,
teplé bezbolestné měsíce, snažím se hrát rekreačně tenis. A něco málo sportu si užiji se
svými dětmi.

Jaká je vaše představa ideálně stráveného volna?
Volného času vážně moc nemám. A pokud
ano, nejradši si užívám klidu s rodinou, s dětmi. Cest si užiji dost pracovních, a to nejen
v zahraničí, ale i po republice. Takže jsem rád
za trochu pohody s blízkými nedaleko Hradce, kde trávíme víkendy. To si opravdu užívám a je to pro mě veliká vzácnost.
Michaela Zumrová, foto: archiv

Kamil Kuča
Narodil se v roce 1978 v Přerově
a vystudoval obor technologie
organických látek na Vysoké
škole chemicko-technologické
v Praze . Je odborníkem na chemii
a toxikologii, ze které získal v roce
2012 titul profesor. Na UHK
působí od roku 2013, roku 2016
byl jmenován jejím rektorem.
Je uznávaným odborníkem,
přednáší po celém světě a kromě
pedagogické činnosti se stále
věnuje také vědě a podílí se taktéž
na vývoji nových léčiv – například
na Alzheimerovu chorobu.

Jaký je váš největší adrenalinový zážitek?
Tak to vím naprosto přesně. Zvolení rektorem Univerzity Hradec Králové. Dělám si
z toho trošku srandu, ale kolegové rektoři
a kolegyně rektorky by jistě potvrdili, že je
to opravdu pěkně adrenalinová jízda. V době
svého zvolení jsem byl nejmladším rektorem
v České republice, což jsem cítil jako neskutečný závazek. Ze své pozice musím stavět
mosty nejen mezi námi a ostatními institucemi, ale dost často i uvnitř instituce, která
zaměstnává téměř 800 lidí a vzdělává přes 6
000 studentů. Nekonečně mnoho schůzek,
spánkový deficit, zahraniční výjezdy, péče
o vědu, výzkum a výuku na UHK, strategický rozvoj regionální univerzity, mezinárodní
projekty a takto bych mohl pokračovat jako
ve filmu Na samotě u lesa ve scéně s panem
Lorencem. (smích)
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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 ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková a proč stojí za
to se do něj vracet?
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Jaké je vaše nejoblíbenější místo a čím
si vás získalo?
Tahle otázka pro mě není vůbec jednoduchá,
protože cestování je nejen mým koníčkem,
ale i celoživotní profesí. A proto vybrat pouze jedno nejoblíbenější místo je pro mě docela oříšek. Využívám každého volného dne
k tomu, abych objevila něco nového nebo se
vrátila tam, kde to mám ráda. Jedním z míst,
které mě okouzlilo a kde se vždy ráda zastavím, je východočeská Litomyšl. V zahraničí dávám přednost místům, která nabízejí
kombinaci moře a hory, relax a poznávání.
A to stoprocentně splňuje portugalský ostrov
Madeira nebo pro nás dostupnější jižní Dalmácie. Ze světových metropolí jsem dlouhodobě zakoukaná do Paříže, kam se vydávám
poměrně často.

Vzpomenete si ještě na jejich úplně první návštěvu? Kdy to bylo a jaké
vzpomínky to ve vás nechalo?
Na první návštěvu Litomyšle si nevzpomínám, vzhledem k tomu, že ji mám kousek
od domova, tak to bylo asi někdy v raném
dětství s rodiči. Litomyšlský zámek mi vždy
připadal impozantní a na dlouhém náměstí
se mi jako dítěti líbilo podloubí, které propojovalo jednotlivé domy, obchůdky a cukrárnu
se zmrzlinou. Když jsem poprvé přiletěla na
Madeiru, přišlo mi, že jsme omylem přistáli někde na pacifickém tropickém ostrově.
Bylo to v květnu, kdy po vydatných zimních
srážkách Madeira rozkvétá a voní. Vycházky
do hor podél zurčících levád, ohromující výhledy na oceán a k večeři za odměnu místní
ryba espada a vinho verde, na to nezapomenete. V Dalmácii jsem byla prvně ve studentských letech a poznávala ji tím typickým
způsobem pro tento věk - spaní ve spacáku
venku, žádné plány, ale debaty a víno s místními, vůně borovic, chuť čerstvě natrhaných
fíků a naprostá svoboda. A pro mě je tenhle
kus světa druhým domovem právě proto, že
Dalmácii a místní znám trochu jinak než plážoví rekreanti. A Paříž? To byl sen od dětství,
kvůli kterému jsem se začala učit francouzsky
a vyrazila tam hned, jak to bylo možné. Našlapala jsem v ní kilometry a kilometry pěšky,
tehdy bez Google maps v telefonu, jen s tisíckrát přeloženou papírovou mapou a snažila se
vstřebat všechny ty úchvatné památky, o kterých jsem předtím jen snila.

Co si tam žádný návštěvník nesmí nechat ujít?

ristického chrámu Nalezení sv. Kříže, který
přímo navazuje na Klášterní zahrady, ty jsou
obzvlášť v letních měsících místem relaxace
místních i turistů. Na trávníku se můžete líně
povalovat za dohledu soch Olbrama Zoubka.
A rozhodně si nenechte ujít hudební festival
Smetanova Litomyšl, který se koná dva týdny
začátkem léta v historických kulisách zámeckého nádvoří a dalších kouzelných míst. Být
na Madeiře a nejít procházku nebo túru kolem některé z levád, to si neumím představit.
Levády jsou zavlažovací kanály, které byly vybudovány za účelem svedení vody z vlhkého
severu na suchý jih. V současné době se využívají hlavně jako turistické trasy vedené jedinečnou přírodou. V Dalmácii je mnoho míst,
která jsou svým způsobem jedinečná, Diokleciánův palác ve Splitu, který není dokonalou
římskou památkou, ale místem ve kterém se
žije, divoká řeka Cetina, na které si užijete
adrenalinový rafting nebo klidnou projížďku
lodí těsně před tím, než se v Omiši vleje do
moře. Ostrov Vis, kde se zastavil čas a kde je
nejteplejší moře celého Jadranu, ostrov Brač,
kde se těží po staletí bílý kámen, z kterého je
postaven Bílý dům ve Washingtonu nebo parlamenty ve Vídni a Budapešti.

V Litomyšli nelze minout Zámecké návrší
s renesančním zámkem zapsaným již před
více než dvaceti lety na Seznam UNESCO.
V zámeckém areálu se také nachází v bývalém pivovaru rodný byt Bedřicha Smetany. Na
celé návrší je nádherný pohled z terasy pia-

Paříž lze vychutnat i jinak než na klasických
turistických hitech jako je Eiffelovka nebo
Louvre. Vřele mohu doporučit Latinskou
čtvrť s vyhlášenými i neznámými kavárnami, trhy, botanickou zahradou, Sorbonnou,

Pantheonem a oázou klidu v srdci Paříže, Lucemburskou zahradou.

Je něco s čím se vyplatí odtud odjet?
Z Litomyšle odjíždíte s pocitem, že to město
dostalo do vínku zvláštní atmosféru, zvláštního ducha, které sem přitahovalo vždy umělce
a zajímavé osobnosti. Je to město kulturní,
historické a moderní zároveň. A navíc tu na
náměstí koupíte famózní čokoládové pralinky! Z Madeiry se vracíte s pocitem, že z těch
2400 km levád jste neprošli skoro nic a že je
nezbytné se co nejdřív vrátit, možná do batohu přibalíte láhev ponchy (tradiční alkoholický nápoj z aguardente de cana, medu, cukru
a pomerančového nebo citronového džusu).
Dalmácie vám může vonět doma po celý rok
éterickým levandulovým olejem a bez bračského olivového oleje si už nebudete umět
představit oblíbený salát. A z Paříže si přivezete pravý francouzský savoir vivre. Ať vám
dlouho vydrží!

Co je podle vás ten největší argument/
důvod, proč se na místo vrátit?
Na všechna místa, o kterých jsem se zmínila, se vracím proto, že mě vždy něčím dokáží
překvapit a potěšit. Cestováním poznáváme
nové přátele i sami sebe, získáváme zkušenosti, poznatky a hlavně životní nadhled..
(red)
foto: archiv Aleny Horákové
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Rozkveťte
s čočkami
Doba covidová měla přece jen jedno pozitivum – zvedla zájem o kontaktní čočky. Už žádné zamlžené brýle, zato
neomezené zorné pole a pohodlí bez kompromisů, které oceníte nejen při sportu. Uvažujete o jejich nošení i vy? Zeptali
jsme se dlouholeté kontaktoložky a oční lékařky MUDr. Jitky Kalinové z Esvisu, na co si dát při výběru pozor a jaké jsou
v oblasti kontaktních čoček svěží novinky.
Sférické, tórické, bifokální, multifokální. Vítejte v džungli různých typů kontaktních
čoček, ze které vás vyvede jen a pouze zkušený kontaktolog a oční lékař v jednom. Vydávat se do jejích hlubin na vlastní pěst se totiž
nevyplácí, nechcete-li riskovat svůj drahocenný zrak. Ačkoli se podle Jitky Kalinové z
aplikační sítě Esvis, která funguje při očních
32

ordinacích Visus v Královéhradeckém kraji,
informovanost pacientů v čase zvyšuje, pořád je třeba postupovat obezřetně. „Je pravda, že v posledních letech přichází do ordinace
erudovanější pacienti, bohužel nejčastěji čerpají z internetu, kde koluje mnoho nepravdivých informací. Konzultace s odborníkem
je nutná vždy, protože jen lékař dokáže určit

správnou korekci a typ vhodných kontaktních
čoček,“ potvrzuje MUDr. Jitka Kalinová, která
v oboru působí přes 20 let.

LÁSKA NA PRVNÍ NASAZENÍ?
Stejně jako u všech začátků, i první dny
s čočkami mohou být náročnější. Je potřeba

Životní styl
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nacvičit správnou manipulaci, hygienické
i bezpečnostní zásady jejich nošení. S tím
vším vám ale pomohou právě v Esvisu na
úvodní aplikační prohlídce. Máte také jedinečný prostor doptat se na všechny otázky
včetně těch ryze praktických zahrnujících
dennodenní nošení. „Klienti se často ptají,
zda mohou v čočkách spát. V současnosti již
existují silikonové hydrogelové čočky, které
umožňují kontinuální nošení, ačkoli i tyto
vyžadují bezpodmínečnou konzultaci s kontaktologem. Osobně toho nejsem zastáncem,
protože i oči si potřebují odpočinout. Nosili byste snad jedny ponožky několik dní za
sebou?“ doplňuje s nadsázkou MUDr. Jitka
Kalinová.
Stejně jako všude jinde, pokrok neusnul na
vavřínech ani v oblasti kontaktních čoček,
a tak se výrobci utěšeně předhánějí v tom,
kdo přijde na trh s větší novinkou. Můžete se tak setkat s čočkami blokujícími UV
záření nebo multifokálními čočkami, které korigují tzv. presbyopii – tedy přirozené stárnutí oční čočky, která se projevuje
zhoršenou schopností střídavě ostřit na
dálku a na blízko. „Multifokální čočky jsou
u pacientů čím dál oblíbenější. V Esvisu zá-

jemcům nabízíme jednorázové vzorky na
vyzkoušení,“ potvrzuje lékařka.

PRAVIDELNOST NADE VŠE
Stejně jako v případě pravidelné výměny je
nasnadě i pravidelná návštěva pro kontrolu
vašeho zraku. Na tu je ideální zajít jednou za
půl roku. Při té příležitosti si v Esvisu rovnou vyzvednete nové čočky na další měsíce
používání, v rámci věrnostních programů je
navíc pořídíte za výhodnější cenu. „Ačkoli se

„I oči si potřebují
odpočinout. Nosili byste
stejné ponožky několik dní?“

kontaktní čočky stávají finančně dostupnější,
pořád nejde o úplně levnou záležitost. Snažíme se proto ve spolupráci s našimi dodavateli
vytvářet pro naše pacienty finančně sympatické věrnostní programy. Ať už jde o výhodné
balíčky čoček nebo ekonomických balení roz-

toků či páry jednodenních kontaktních čoček
zdarma pro případ náhlé potřeby, jako je třeba
dovolená nebo návštěva vodního světa s dětmi,“ vypočítává lékařka. Takové výhody budete jen těžko hledat u e-shopů, kde jste doteď
(možná) hojně objednávali. U internetových
objednávek čoček také riskujete nejasný původ zboží. Jako zákazník nemáte kontrolu,
jak dlouho a v jakých podmínkách byly čočky
skladovány, ani si dopředu nezkontrolujete
datum jejich expirace. I v tom tkví výhoda
komplexní péče sítě Esvis.
Hledáte ve svém nabitém programu skulinku
na objednání? Neváhejte, prevence je alfou
a omegou zdravého těla i duše! Síť aplikačních center Esvis funguje na 7 místech ve
východních Čechách – konkrétně v Hradci
Králové, Polici nad Metují, Kostelci nad Orlicí, Náchodě, Dobrušce, Opočně a Úpici.
Jejich tým tvoří zkušení lékaři známé sítě
očních pracovišť Visus s víc než 30 let dlouhou tradicí. Vstupní prohlídka u nich v ambulanci vyjde na 500 korun a budete-li chodit
na pravidelné prohlídky, všechny další máte
zdarma.
Michaela Zumrová

inzerce

ŠPIČKOVÁ PÉČE V APLIKACI KONTAKTNÍCH ČOČEK
www.ocni-visus.cz | www.estela.cz | www.esvis.cz
VE
VÝCHODNÍCH ČECHÁCH!
Oddělení VISUS spol. s.r.o. v Polici nad Metují bylo historicky prvním soukromým očním
lůžkovým zařízením v České republice. zkušení lékaři a zdravotnický tým VISUS se starají
o zrak pacientů na 8 pracovištích ve východních Čechách – v Náchodě, Opočně, Kostelci
Hradec Králové
Náchod
Dobruška
Kostelec nad Orlicí
Opočno
nad Orlicí,
Polici 1549
nad Metují,
Úpici, Červeném
a Hradci
Králové.
EsteE. Beneše
B. Dobrušce,
Němcové 738
Pulická 99KostelciPod
Branou
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Dobrušská 356
tické centrum
Estela v Hradci
stejně
jako
774 163 743
722 Králové
944 821 je dceřinnou
722 společností,
945 027
494 323
737značka Esvis,
722 947 935
která je špičkou v aplikaci kontaktních čoček ve východních Čechách.

Police nad Metují
17. listopadu 291
777 163 788

Úpice
Bratří Čapků 773
722 949 811

Značka Esvis je dceřinnou společností firmy VISUS. Oddělení VISUS spol. s r.o. v Polici nad Metují bylo prvním
soukromým očním lůžkovým zařízením v České republice.
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Naše zařízení zahájilo činnost v lednu 1993 svojí ambulantní částí a v lednu 1994 i lůžkovou částí s operačním sálem.
Od ledna 2010 je operační část přemístěna do rekonstruovaných prostor polikliniky v Náchodě.

Poslední večeře:
tak chutná doma
„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 prostřeného 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.
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Pokud pro vás babiččina kuchyně byla tou, na
kterou vzpomínáte nejradši, jestli vaše léto
voní po meruňkových knedlících a dáváte-li
přednost poctivému a kvalitnímu jídlu před
načinčaným talířem, na kterém je však nouze
o skutečnou radost z jídla, pak – jste na tom
stejně jako my.
A proto byste neměli litovat poněkud delší
cesty z našich poklidných východních Čech
směrem na severozápad do divukrásného
kraje na pomezí Českého Švýcarska a Lužických hor. Cesta to nebude ani krátká, ani
snadná, protože zdejší úzké a klikaté silničky,
které tu v zásadě vedou buď z kopce, nebo do
kopce, dají zabrat i zkušeným řidičům. Když
ale překonáte těch přibližně 150 kilometrů,
čeká vás odměna. Ta spočívá nejprve v tom,
že se před vámi otevře nádherná krajina, kde
mezi pískovcovými zázraky opouští Labe zelení hlubokých údolí Česko. Druhou odměnu
jsme objevili ve vesničce Dolní Chřibská, jejíž chaloupky odkazující na dávné německé
osídlení jsou rozesety na úpatí kopečků, podél říčky a na dohled lesu. Skoro až na konci najdete usedlost Na Stodolci, která je ve
zdejším ráji přírody sama rájem odpočinku
a dobrého jídla.
Když si herec Svatopluk Beneš, ztělesnění prvorepublikových filmových elegánů, ve třicátých letech vyhlédl chalupu v Dolní Chřibské,
okouzlil ho prý hlavně zdejší klid a liduprázdná krajina. Jezdil sem odpočívat a trochu i utíkat před lidmi. Je trochu paradox, že dnes, kdy
zde jeho vnučka Tereza se svou rodinou provozuje penzion s restaurací, jezdí sem za klidem a pohodou tolik lidí, že sehnat volný stůl
je v sezóně umění. Natož pak pokoj. Tak moc
vyhlášená je restaurace Na Stodolci, kterou
proslavilo kouzlo starých časů a hlavně jídlo,
za kterým stojí zato urazit tu dlouhou cestu.
A vůbec nejlepší je nevážit ji jen na jeden oběd
nebo večeři, ale zůstat déle. Jen tak ochutnáte
víc než jedno či dvě jídla z nabídky, ze které
jsme i my měli problém vybrat. A tak jsme zů-

stali ne den nebo dva, ale rovnou týden. Požívali jsme tak privilegium volit si nejméně dvakrát denně ze stálého i proměnlivého menu,
které je skutečnou esencí kvality, domáckosti
a poctivosti. Vsadili tu řemeslo, na maso i další produkty místních producentů i na vlastní
pivo – Stodoleckého lišáka, kterého pro ně
vaří v krásnolipském pivovaru Falkenštejn.
Něco tak zdánlivě snadného a obyčejného,
jako je hovězí na česneku s bramborovým
knedlíkem a špenátem tu dostává nečekaný
rozměr. Porce je poctivá, stejně jako všechno

„Není potřeba stydět se
za to, o čem víme, že je
to dobré.“
na talíři. A že i talíř vypadá stejně jako ten, ze
kterého jste obědvali o prázdninách u babičky, netřeba dodávat. Řeklo by se, že větší gastronomickou nudu než řízek s bramborovým
salátem nejde vymyslet, ale tady dostanete
dva křupavě vypečené měkké řízečky a k nim
salát, jaký si nezadá s vaším vánočním. Pokud chcete jen něco menšího k pivu, zvolíte
třeba párky od lokálního uzenáře s poctivým
domácím chlebem, a ani v tomto případě se
zklamání nekoná. A stejné je to u tataráku tak
jemné konzistence, že si těžko lze představit
ještě jemnější. Zvláštní místo v našem srdci si
získaly zdejší meruňkové knedlíky, které tu
mají početné fanoušky nejen mezi dětmi. Ať
vyberete cokoliv, můžete se z plného talíře
těšit u kachlových kamen v restauraci, případně na prosluněném dvorku s téměř barvotiskovou idylickou kulisou.
Zklamalo vás, že se Na Stodolci nekoná vysoká gastronomie? Ale koná. Jen tu správně
pochopili, že její tajemství se neskrývá v cizojazyčných názvech, talířích aranžovaných
pinzetou a sterilním prostředí. A že není

potřeba stydět se za to, o čem víme, že je to
dobré. Jen je potřeba to dělat správně a poctivě.
Na Stodolci získáte snadno pocit, že je vám
tu tak dobře, že byste tady snad mohli být
i doma. Chytání slunečních paprsků na zápraží, vůně rozkvetlé zahrady. Je snadné zavřít tu oči a otevřít je, až se ozve hlad. Nebo
chuť. A ta se nám ozývala skutečně často.
Chutnalo nám tu jako… doma.
Emil Stelinger
foto: archiv

Poslední večeře
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
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Před 135 lety se
ve východočeském Hronově narodil Josef Čapek. Český malíř,
grafik, novinář a ilustrátor žil spolu s bratrem
Karlem a sestrou Helenou v Malých Svatoňovicích u Trutnova a poté v Úpici. Pracoval v Národních
listech, později v Lidových novinách a ve třicátých letech
vedl magazín Světozor. Napsal a nakreslil i stále populární
dětskou knížku Povídání o pejskovi a kočičce či Devatero pohádek. Ve výtvarné sféře tvořil obrazy, grafiky, knižní obálky
nebo karikatury, které dodnes patří k nejdražším draženým
dílům v Česku. Na snímku jeho autoportrét Mr. Myself
z roku 1920. Jako hlasitý odpůrce fašismu byl v září
1939 zatčen gestapem a vězněn v koncentračních
táborech. Na sklonku války v dubnu 1945
zemřel v Bergen-Belsenu v Dolním
Sasku.
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Kultura

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

POHÁR JE DOMA!

STADION UŽ ROSTE

KOČÁRKOVÉ UNIKUM

Hradečtí hokejisté pod vedením kapitána Radka Smoleňáka přepsali historii, když
v březnu senzačně zvedli nad hlavu Prezidentský pohár pro vítěze základní části extraligy! Triumf na domácím stadionu v Hradci nad týmem Litvínova 3:0 tak tentokrát
chutnal ještě o něco sladčeji. Gratulujeme
a přejeme mnoho štěstí do dalších bojů!

Malšovický stadion v Hradci Králové píše
další kapitolu svého příběhu. Koncem února se rozjela hrubá stavba nového sportovního a kulturního svatostánku. Za její zdárný průběh se pomodlil hradecký vikář Jan
Paseka a slavnostní výkop byl svěřen mistru ligy z roku 1960 v dresu Votroků Ladislavovi Pokornému. Ta ať hezky roste!

Na zámku v Rychnově nad Kněžnou bylo
v lednu pořádně rušno. Unikátní sbírka 80
kočárků se stěhovala do druhého patra, kde
sídlí výstavní prostory místního muzea. Jedinečná expozice, která odhalí kočárky loutkové, dětské sportovní i hluboké, dvojkombinace, trojkolky i saně včetně unikátu z roku
1860, budete moci navštívit koncem dubna.

ZPÍVAJÍCÍ LÍPA V TELECÍ

BROUMOVSKÉ KOSTELY SLAVÍ

NOVÝ „AUTOBUSÁK“

Přes 700 let stará Lukásova nebo také Zpívající lípa je ozdobou obce Telecí na Svitavsku
a jako loňský vítěz ankety Strom roku nyní
bojuje i o evropský titul. Mohutný strom
s úctyhodným kmenem o průměru dvanácti
metrů podpořily děti z místní základní školy
hned v úvodu hlasování a pro štěstí přišly do
školy v zeleném oblečení. Výsledky ankety
budou vyhlášeny 22. března. Držíme palce!

Soubor jedenácti kostelů na Broumovsku,
převážně z pera architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, bude v létě
s konečnou platností vyhlášen národní kulturní památkou. Broumovská skupina kostelů vznikla v první čtvrtině 18. století a je
unikátní jak svou samotnou stavbou, tak
jedinečným umístěním v krajině, kterou přirozeně doplňuje.

Vypadá to, že výstavbě zbrusu nového Terminálu B v Pardubicích už nestojí nic v cestě.
Obyvatelé blízké bytovky, která bude muset
budoucímu „autobusáku“ udělat místo, se po
vleklých tahanicích dohodli s radnicí a odstěhují se. Terminál B naváže na terminál
městské hromadné dopravy před pardubickým hlavním nádražím a vyjde na bezmála
130 milionů korun.
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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

