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Kolika barvami hýří, tolika krás ukrývá. Přesně je to… nepočítaně! Podzim je mezi ročními obdobími svým
způsobem král. Kdy jindy bychom si mohli užívat prosluněných dnů plných hřejivých slunečních paprsků stejně
jako mlhavých rán, kdy se nám při prvním pozdravu line pára od pusy. Každý den máte chuť prožít naplno,
protože vlastně nikdy nevíte, kdy přesně dorazí nekompromisní zima a uloží přírodu na několik měsíců ke
spánku.
A aby byl váš letošní podzim ještě o kapku barevnější a pestřejší, připravily jsme pro vás 112 stran čtení nejen
z východních Čech, které vás, doufejme, nabije optimismem, slunečné dny udělá ještě zářivější a ta mlhavá rána
o kousek příjemnější. Zjistily jsme pro vás mnoho zajímavého – třeba jak dobrý bude letošní vinný ročník, kam
vyrazit za relaxem, vířit a hýřit nebo jak se správnými vůněmi naladit a třeba i vrátit v čase…
Podzimní měsíce jsou pro nás v redakci speciální ještě z jednoho důvodu. Slavíme narozeniny! Je to tak, Quartieru
už je 6 let. Jako správný „prvňák“ se před vámi otevírá s čistým srdcem a nadějí, že to nejlepší ho teprve čeká.
My v to věříme také – i díky vám, milým čtenářům, kteří nás v naší práci nepřestáváte inspirovat a podporovat.
Děkujeme vám z celého srdce a přejeme ten nejmagičtější a nejhřejivější podzim. Na těle i na duši.
Vaše
Monika Staňková
vydavatelka
Michaela Mikysková
šéfredaktorka
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MICHAL & JIŘÍ HORÁKOVI:

V hrobě je místa
dost
Vášeň pro staré motorky, češtinu a s trochou nadsázky i pro básníka a skladatele Karla Plíhala. Michala a Jiřího
Horákovi toho ale spojuje samozřejmě mnohem víc, jak jen syna a otce může. Co na sebe prozradili držitel titulu
Objev roku Zlatého slavíka 21 a dlouholetý starosta Vysoké nad Labem?

Stodolu i dílnu máte plnou historických motorek, vlastníte dokonce i přes
šedesát let starý traktor. Jak dlouho už
tuhle lásku k veteránům pěstujete?
JH: Za mých mladých let měl každý kluk na
vesnici svého pionýra, samozřejmě pořádně
vytuněného, a jako parta jsme s nimi vyráželi
na písník dělat krosy. Pak jsem si dal od motorek asi třicet nebo čtyřicet let pauzu, ale s věkem to zase přišlo. Mám teorii, že jak člověk
stárne, začíná mít rád staré věci. V porovnání
se starými věcmi si totiž připadá mladý. Před
pár lety jsem se domluvil s kamarádem, který
měl doma starou rozebranou motorku – ČZ
150 C z roku 1951. Skvost mého dětství. Manželka se sice chytala za hlavu, ale s Michalem
jsme se na ni tehdy složili a přivezli si ji domů.
MH: Zapomněl jsi ale na důležitou věc, a to
že „průkopník“ téhle vášně jsem byl já, když
jsem si v patnácti pořídil babetu a pak i stopětadvacítku.
JH: To samozřejmě vím moc dobře, protože
jsem ti tu babetu osobně přivezl z Rábů.
MH: Tak takhle to u nás začalo a co zimu přibyla jedna motorka.

Kolik jich aktuálně máte?
JH: Pojízdných devět, celkem tuším čtrnáct.

Michale, vy do tátovy teorie o starých,
co mají rádi staré věci, příliš nezapadáte.
MH: Já myslím, že i jo. Všichni mi říkají, že
jsem „starej mladej.“ Nejvíc si mě za to vždycky dobíral Pokáč, když mě učil s Instagramem
a já mu na oplátku vyprávěl o Beatles. Starší
motorky se mi líbily odmalička. Přijde mi, že
dřív se to prostě dělalo dobře.

Víc než pro svou lásku k motorkám jste
ale znám pro své písničky, se kterými
koncertujete už deset let a loni jste
vyhrál i Zlatého slavíka. Bylo odjakživa jasné, že se Michal vydá na hudební
dráhu?

bychom cokoli platili. Vždycky si nenásilně
prosadí svou a ještě dá člověku pocit, že to je
jeho zásluha.

JH: Jsem absolutní nehudebník. Moje dětství
sestávalo z hraní fotbalu, občasných potyček s kamarády a montování všeho možného. Michal tedy ode mě jako jeden z prvních
dárků dostal balon a hned potom takový ten
mini dětský vercajk – malé kleštičky, kladívko a šroubovák. Chtěl jsem, aby měl různé
možnosti a mohl si vybírat, co by ho bavilo.
Zpočátku to vypadalo na ten fotbal, kopal si
na dvorku a tvářil se, že to bude ono. Pak jsem
si ale všimnul, že často někam mizí. Jednou
jsem zaslechl z pokoje brnkání na manželčin

JH: Za těch deset let, co jsme ho s manželkou
vozili po koncertech všude možně, už to tolik
neprožíváme. Asi největší vrchol slávy nastal
v jeho čtrnácti, kdy hrál jako předskokan na
koncertech Tomáše Kluse. Tehdy se musel
postavit před tři a půl tisíce lidí, kteří ale nepřišli na něj. Když jsme viděli, že to ve zdraví
přežil, věděli jsme, že už zvládne všechno. Je
ale pravda, že přenos Slavíka jsme sledovali
v naší hospodě na promítacím plátně. Vzpomínám si, že to byl pátek, protože se kvůli
tomu výjimečně nekonala oldies diskotéka.

Tak to jste musel úspěch ve Zlatém slavíkovi zvlášť prožívat!

„Starší motorky se mi líbily odmalička.
Dřív se to prostě dělalo dobře.“
klavír. Moc jsem tomu ale nevěnoval pozornost, říkal jsem si, že si kluk asi potřebuje dát
oraz a dělat chvíli něco jiného. Přihlásil jsem
ho tedy na ten fotbal, ale byl tam všehovšudy třikrát. Michal obecně byl jako dítě docela
poddajný a nikdy moc neprotestoval. Co jsem
mu vymyslel, do toho šel. Ale pak si to stejně
v tichosti udělal po svém. Nikdy nezapomenu
na historku ze školní družiny, během které se
náš Míša tak šikovně „vnutil“ na místní klavír,
že jsme se o jeho docházení na tento kroužek dozvěděli až na konci školního roku, aniž

Všichni fandili a zpocenýma rukama mačkali půllitry. Když pak Michala vyhlásili, hlasitě
gratulovali a chtěli, abych všem zaplatil kořalku.
MH: S tím Klusem to ale byla fakt klika, že mě
nevypískali. Protože moje křehká duše by to
tehdy neunesla, a možná bych se na celou
muziku vykašlal.

A jak se to vůbec stalo, že si vás Tomáš
Klus, v té době Zlatý slavík, vybral jako
předskokana?
7
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MH: Napsal mi na základě, podotýkám velmi
nekvalitních, nahrávek na serveru Bandzone,
které jsem si točil doma v pokojíčku. Poslal
mi stránkový e-mail, ve kterém mě vychválil
do nebes, až jsem si z toho málem učurnul.
(smích) Dodneška ho mám zarámovaný a vystavený. V mé hudební kariéře to byl první
velký milník, slyšeli na to pořadatelé i média.
Dokonce mi chvíli přezdívali „mladý Tomáš
Klus“, což mi teda moc nevyhovovalo.

to, že pro mě hlasovali lidi. Beru to jako signál, že je moje tvorba baví. Samozřejmě je to
i o tom, jaké máte dosahy na sociálních sítích
a jak dokážete zmobilizovat fanoušky. I tak
mě ta cena ale hodně hřeje.

Tak na druhou stranu, jestli si před někým střihnout takovou premiéru, tak
publikum Tomáše Kluse pro to asi bylo
ideální.

MH: Myslím, že jsem k ní měl vždycky blízko,
protože táta dělal roky ředitele základky. Takže ještě než jsem musel chodit do školy, stej-

MH: S tím souhlasím. Nechápu proč, ale hodně jsem si věřil. Když se na to dívám zpětně,
dneska bych to asi nedal. Ale v těch 14 letech
jsem měl v sebe neochvějnou víru. Měl jsem
za sebou nějaké koncerty a soutěže a věděl,
že se moje věci lidem líbí. Sebevědomí je dobrý sluha a špatný pán, ale tady se to opravdu
vyplatilo.
JH: Vzpomínám si, že jsi na jeho koncertech
vystupoval asi třikrát nebo čtyřikrát, a protože ti bylo těch 14, všude jsme tě vozili. Poprvé
jsme s manželkou zhlédli celý koncert, ale na
ty další už jsem si vzal knížku a v prázdné hospodě opodál si v klidu četl. A bylo to úžasný!
MH: To je pravda, kamarádi mi pak vyprávěli,
že tam za tátou chodili lidi a říkali mu, že už
začíná koncert, ať se zvedne a on je odháněl
se slovy, že ho mají nechat být, protože si
chce číst.

Zmínil jste, že to byl takový první velký
milník ve vaší hudební kariéře. Co byly
ty další?
MH: Další byl určitě první videoklip a potom
spolupráce se Supraphonem, který do mě
vložil spoustu energie a nadějí. To všechno
vyvrcholilo právě Slavíkem a nominací na
Cenu Anděl. Ze Slavíka jsem měl radost i pro8

Blíží se vám i jeden soukromý milník,
jste těsně před koncem studia na vysoké škole a brzy z vás bude „zpívající učitel“, jak vám některá média přezdívají.
Byla pro vás pedagogika jasná volba?

„Když Michala vyhlásili
Slavíkem, chtěli, abych
všem zaplatil kořalku.“
ně jsem tam byl. I na lyžák jsem jel poprvé už
ve čtyřech letech se staršími sestrami. Škola
pro mě byla něco jako doma. Díky našim jsem
měl jsem měl k této instituci pozitivní vazbu,
takže mě to tam samo táhlo. Když jsem se
pak v maturitním ročníku rozhodoval, kam
dál, říkal jsem si, že nechci pustit hraní, proto potřebuji obor, který s ním půjde skloubit.
A protože jsem dlouhé roky jezdil jako vedoucí na tábor a s dětmi mě to bavilo, bylo učitelství vlastně úplně přirozená volba.

Takže plánujete být v budoucnu učitelem?
MH: Nechávám to otevřené. Chvíli jsem při
studiu učil a mám docela konkrétní představu, jak bych k tomu rád přistupoval. Zjistil
jsem, že na prvním stupni je třeba se té práci věnovat opravdu na plný úvazek, protože
když si s dětmi nevytvoříte vztah, nefunguje

to. Takový pracovní závazek se ale velmi těžko kloubí s hudbou a té se vzdát nechci. Makal
jsem na tom deset let a nedává mi smysl to
teď brzdit. Takže budoucnost ukáže.

Máte ze synova rozhodnutí jako někdejší ředitel školy radost?
JH: Radost mám, ale znáte ho – on si to
vždycky stejně udělá, jak chce. Nenápadně,
potichoučku. Učitelství je krásná, ale náročná
práce. Myslel jsem si původně, že bude déle
vybírat a experimentovat, než u nějakého
oboru zakotví, ale je to rozhodně lepší, než
kdyby se z něj stal kariérní feťák! Mě učitelství moc bavilo, ale vnímám, že atmosféra
mezi školou a rodiči postupem let zhoustla.
Dneska už bych to dělat nechtěl. Děti jsou ale
fajn pořád.

V jednom z rozhovorů jste zmínil, že
jste s tátou oba „stejní úchylové na češtinu“. Jak se to projevuje?
JH: Rád vzpomínám na dobu, když Michal
ještě neřídil a jezdili jsme spolu hodně autem,
protože jsme hráli spoustu „češtinských her“.
Třeba jsme vybrali slovo, na které jsme oba
složili krátkou básničku a pak vyhodnotili,
která byla lepší. Takhle jsme jednou veršovali
na slovo „Lidl“. No, zkuste si něco zrýmovat
na Lidl… Já se potil a Michal najednou vypálil:
„Šel jsem koupit mýdlo do obchodu Lidl, měli
tam jen kousek, tak mám aspoň mýdl.“ Je vám
asi jasné, že jsem často prohrával.
MH: Náhodou jsi mi byl vždycky rovnocenným soupeřem. Nedávno jsme šli s kamarádem do asijského bistra pro místní specialitu
Bumbo nambo. Moc si tam nerozuměl s obsluhou, dokola se ho ptali jakou chce „přílohu“, jenže to vyslovovali tak, že to znělo spíš
tak, že mu nabízí „psí nohu“. To mě inspirovalo k básni: „Říkal jsem mistru v asijském bistru, že chci ještě přílohu, tak jsem dostal psí
nohu.“ Hned jsem to poslal tátovi, který mi na

Jiří Horák
Narodil se 19. dubna 1963
v Hradci Králové.
Vystudoval Gymnázium
J. K. Tyla v Hradci Králové
a Vysokou školu zemědělskou
v Praze.
Pracoval jako traktorista,
zřízenec v nemocnici, řidič
nákladního automobilu, učitel,
ředitel Církevní základní
školy v Borohrádku a v Hradci
Králové nebo vedoucí na
odboru školství KÚ KHK. Už
16 let je starostou Vysoké nad
Labem.
Nehraje zcela na nic, ale mezi
jeho koníčky patří práce,
rodina, motorky, sport,
historie, příroda a knihy.

Michal Horák
Narodil se 21. dubna 1998
v Hradci Králové.
Vystudoval Biskupské
gymnázium v Hradci
a momentálně studuje
na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.
Hraje na kytaru, klavír, foukací
harmoniku a heligonku, skládá
písničky a od třinácti let
koncertuje.
Vydal dvě sólová alba, první
dosud oceněno Zlatou
deskou a druhé nominací
na Cenu Anděl. Na YouTube
mají jeho videoklipy přes 27
milionů zhlédnutí a v rámci
streamingu těší jeho písně
přes 80 000 posluchačů
měsíčně.

podzim 2022

Osobnosti čísla

to obratem vymyslel další dvojverší. Podobné
libůstky si pinkáme často a rádi.

lou Tomicovou, Tomášem Hanákem,
Voxelem nebo Pokáčem. Jak na tato
setkání vzpomínáte?

Když už jsme u těch zážitků. Všechny
příběhy, které jsou v textech vašich
písniček, se dějí opravdu vám? Nebo
kde se inspirujete?

MH: Krásně a rád. Ačkoli mám pocit, že se
mi prostě tak nějak stala. Se synem Pavly
Tomicové jsem chodil na gymnázium a on
byl právě jeden z prvních, komu se mi podařilo vnutit první cédéčko o asi osmi písničkách příšerné kvality. Pár let na to se ke
mně Pavla zničehonic přihnala a ptala se mě,
jestli jsem ten Michal Horák, kterého poslouchají v autě cestou na dovolenou. Mám
ji moc rád, je to neuvěřitelně skvělá baba,
která si zahrála i v mém klipu Hej, teto!. Tomáše Hanáka jsem zase úplně náhodou potkal na festivalu, když přišel na můj koncert.
Líbilo se mu to tak, že mi dal své číslo, abych
se mu ozval, kdybych něco někdy potřeboval. Zavolal jsem se mu, když jsme točili klip

MH: Je to různé. Něco je vlastní zkušenost,
něco vyslechnu od kamarádů a známých,
dost historek mám přímo od táty. Díky tomu,
že je starosta a rád si povídá s lidmi, je společně se sousedy úplná studnice inspirace.
Třeba píseň Blaženo - tak to je stoprocentně
pravdivý příběh, který se stal u nás ve Vysoké. Oproti tomu morbidity o zvířátkách, co
snědly magnet, přisály se na topení a umřely,
už jsou hotové „urban legends“. To je ten typ
historky, která se prostě musela stát, protože
to byste nevymyslela. Většinu z nich musím
vztáhnout na sebe, aby se mi o nich dobře
psalo. To je třeba případ písničky Rande. Ne,
že by v ní byla úplně všechno pravda, ale je to
situace, do které se dokážu jednoduše vcítit.

Jste starostou už 16 let. Je po těch letech ve Vysoké pořád co dělat?
JH: Pořád je co dělat a je to nekonečně
pestré. Možná jste slyšela, že nám nedávno
rozhlednu „rozkloval“ strakapoud! Obec se
pořád vyvíjí, když jsem do úřadu nastupoval, měla 800 obyvatel, dnes má kolem 1700.
Spousta věcí se udělala a spousta nás toho
čeká. Rád bych zrealizoval i takové vychytávky jako retenční nádrž a biopásy, kterým
jsem byl jako vystudovaný agronom vždycky
nakloněn. Pořád se něco děje a je to hodně
o práci s lidmi. Rád si s nimi povídám, chodím osobně gratulovat místním pamětníkům, nahrávám si jejich příběhy a jednou
z toho chci napsat knihu. Baví mě to pořád
i po všech těch letech.

Kdybyste se měl krátce ohlédnout za
těmi 10 lety koncertování, setkal jste
se s řadou zajímavých osobností – Pav-

„O alkoholu obecně mám
písniček docela dost.“

k písni 7:25. Jediný honorář, co za to chtěl,
bylo tričko hradeckého dopravního podniku, ve kterém točil.
JH: S Pokáčem jste se myslím poprvé potkali
na pivních slavnostech, ne? Pamatuju si vysokého fousáče, co tě hrozně chválil.
MH: Přesně, to byly doby, kdy na Pokáče
chodilo tak sto lidí. A na mě dvacet. Hrozně
jsme si spolu sedli a jsme v kontaktu vlastně
doteď. Koneckonců jsem mu dohodil i současnou manželku.
JH: Když už jsme u těch setkání, tak se poblíž nedávno přistěhoval Karel Plíhal! S tím
jsme si padli do noty, přitom naše první setkání bylo dost divné. Stál na autobusové
zastávce směrem do Hradce a já jel zrovna
kolem v obecním elektromobilu. Jak jsem

ho tam tak viděl, zastavil jsem a nabízel, že
ho svezu. A on pořád, že nejde. Fakt jsem ho
nezlomil a on pak po vesnici líčil, že ho nějaký úchyl lákal za bílého dne do auta. (smích)
Dneska už si s ním taky vyměňujeme „češtinářské lahůdky“ a chodíme na pivo.
MH: To je mimochodem taky jedno ze setkání, které se prostě nějak osudově stalo. Karel Plíhal je můj největší idol, a to jak
hudebně, tak textařsky. Měl jsem vždycky
velké štěstí na lidi kolem sebe, ale chodit na
pivo s Karlem Plíhalem, to je splněný sen! Je
ale fakt, že se o něj s tátou někdy trochu perem. (smích)

Podle statistik je nejvíc českých písniček o lásce a hned po tom o pivu. Jak je
na tom váš repertoár v tomto směru?
MH: O alkoholu obecně mám písniček docela dost. Voda už je svařená je o slečně,
která tak trochu nezvládla jednu party. Vysokoškolský song - tak tam pivo teče proudem. Nebo mě napadá Žíznivá – touhle písničkou jsem v patnácti na lyžáku zkoušel,
jestli nám nalijí. Lásku, pravda, zpracovávám
spíš z toho „neprovařeného“ úhlu.

Je Vysoká, potažmo východní Čechy
už vaše doma napořád, nebo máte nějaké „zaječí úmysly“?
JH: Já mám tady na hřbitově hrob, tak kam
bych chodil. Mně se tady líbí.
MH: Já tedy musím říct, že mě baví různě
objevovat, naši republiku už mám docela
projetou a musím říct, že to tu máme fakt
krásný. Před nedávnem jsem se vrátil z Kanady a znovu si potvrdil, že všude dobře, ale
doma nejlíp. Vysoká, potažmo Hradec jsou
úžasné v tom, že se do třech hodin dostanete do všech koutů republiky - za hodinu jste
v Praze, za dvě v Brně, do tří hodin ve Zlíně.
Tak mi to tak vychází, že já tu pravděpodobně taky skončím.
JH: Vždyť jo, kam bys chodil. V hrobě je místa dost!
Michaela Mikysková
foto: Ondřej Šlambora a archiv
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Quartier

Odpal to, léto!
Letní číslo Quartieru s pořadovým číslem 24
jsme přivítali s grácií! Nádherný večer jsme
si užili v prostorách BICZ Park Golfu Hradec
Králové v Roudničce, který po dlouhých letech začátkem června změnil svého majitele. Pozdravit nás dorazily nejen tváře letního
vydání Gabriela Sittová a Tomáš Magnusek,
ale také řada dalších významný osobností
východních Čech, naši kolegové, dodavatelé
a obchodní partneři. Pro zájemce nechyběla
ani mini golfová akademie, pro zkušenější
soutěž o nejdelší odpal. Nezapomenutelnou
letní atmosféru pak ještě potrhl jedinečný
koncert známé hradecké kapely Jazz Police.
Děkujeme a brzy opět na viděnou!
(red)
foto: Jakub Misík
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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

23

– 1. 3. 20

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

Byznys

podzim 2022

BICZ PARK GOLF:

Zelená pro green
Novým prezidentem golfového klubu na královéhradeckém BICZ Park Golfu je Martin Blank teprve od června, se svým
týmem už ale stihl udělat kus práce. Ty největší výzvy je ale teprve čekají. S jakými investicemi v areálu holding BICZ
počítá, prozrazuje v rozhovoru.

Začátkem léta změnil Park Golf majitele a před název přibyla zkratka BICZ.
Co dalšího se vám za uplynulé měsíce
v areálu povedlo?
Zatím se rozkoukáváme a snažíme se
vhodně doplnit tým o nové kolegy. Mám

radost, že to se nám daří. S tím souvisí
i zkvalitňování hřiště, ačkoli na tom byl
Park Golf dobře, vždycky je co vylepšovat.
Zaměřili jsme se především na rychlost
greenu, vysekání a vyčištění některých
vybraných ploch na hřišti z důvodu vyšší
hratelnosti a prostupnosti hřiště. Začali
jsme také pracovat na plánovaných investicích, kterých nebude málo.

Už při koupi golfového areálu se majitelé BICZ netajili tím, že do něj chtějí
vložit nemalé peníze. Co konkrétně se
chystá?
V plánu je instalace fotovoltaické elektrárny, která souzní s ESG filozofií celého holdingu. Vnímáme to skutečně jako „zelenou
investici“, která by měla částečně pokrýt
spotřebu energie pro restauraci, hotel
i klubové zázemí s velmi rychlou návratností - přihlédneme-li k aktuálním cenám
elektřiny. Usilovně také pracujeme na zastřešení terasy budovy golfového klubu tak,
abychom byli schopni na místě pořádat nejen turnaje, ale i pestré společenské akce
pro naše členy. S tím souvisí i nákup nového vybavení klubovny tak, aby byla komfortní a naši členové mohli trávit čas v příjemném prostředí. Vnímám, že je potřeba
na Park Golf naplno vrátit klubový život.

Avizovali jste také lepší podmínky
a větší podporu pro dětské golfisty.
Podpora golfové mládeže a vůbec mládežnického sportu nejen v Hradci Králové, ale
celém regionu, byl jedním z důvodů, proč
jsme areál vůbec kupovali. Dlouhodobě
podporujeme juniorské sportovce napříč
odvětvími a cítíme to jako důležité téma.
Chceme na Park Golf vrátit tréninkové
centrum mládeže, s čímž souvisí i usilovná práce o výrazné rozšíření tréninkových
ploch jak pro členy, tak pro malé golfisty.
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Jsme na začátku, ale pokud se vše podaří,
bude to skutečně významná změna.

Jak vnímáte Park Golf z pozice aktivního golfisty?
Myslím, že Park Golf hrál mezi 9jamkovými hřišti v republice vždycky vůdčí
roli. Nemůže samozřejmě konkurovat
násobně větším 18jamkovým, ale to ani
není naším cílem. Pochopitelně se nabízí
využít obrovského potenciálu příměstského hřiště, které vnímáme jako příjemné místo pro setkávání golfistů, navíc
u dobrého jídla v krásné restauraci s jedinečnými výhledy. V tom tkví síla BICZ
Park Golfu. Upřímně, moc podobných
golfových areálů nenajdete. Řekl bych,
že tím jsme skutečně unikátní. Ostatně,
odpovídá tomu i struktura zdejší hráčské
základny, kterou tvoří golfisté s průměrným handicapem, co si jezdí zatrénovat
po práci nebo po škole. Chceme jít i nadále touto cestou, proto je idea tréninkového centra zcela přirozená. Chceme,
aby tu zase trénovaly děti nejen z Hradce, ale i Pardubic a širokého okolí.

Jaká je vaše osobní vize, kam by se měl
areál v budoucnu posouvat?
Můžeme vylepšovat greeny a ladit detaily,
ale hřiště jako takové už nijak radikálně neposuneme. Proto je cílem především udržet vysokou kvalitu ve všech směrech. Prioritou je péče o dětské hráče a členy klubu,
aby se naše základna začala znovu stabilně
rozrůstat. A možná si k nám najdou znovu cestu i hráči, kteří v průběhu let odešli.
Mým velkým cílem je i znovuoživení společenského klubového života. Tohle místo si
to zaslouží!
Michaela Mikysková
foto: archiv

INVESTICE,

KTERÁ MÁ DRIVE
dluhopisy a další investiční možnosti

foto: BICZ Park Golf Hradec Králové, nová nemovitost v majetku holdingu
Inves�ce

Měsíční výnos

Roční výnos

Výnos za 4 roky

500 000 Kč

2 479,17 Kč

29 750,00 Kč

119 000,00 Kč

1 000 000 Kč

4 958,33 Kč

59 500,00 Kč

238 000,00 Kč

3 000 000 Kč

14 875,00 Kč

178 500,00 Kč

714 000,00 Kč

5 000 000 Kč

24 791,67 Kč

297 500,00 Kč

1 190 000,00 Kč

10 000 000 Kč

49 583,33 Kč

595 000,00 Kč

2 380 000,00 Kč

Přehled výnosů 7% dluhopis

www.bicz.cz/dluhopisy

Pro tuto i jiné atrak�vní
nabídky kontaktujte:

Petr Hnik

Ředitel interní distribuce
+420 722 939 672
petr.hnik@bicz.cz

Start up your life
Advokát, podnikatel, nadšenec do cestování a chození po horách. Seznamte se s Jáchymem Petříkem, partnerem jedné
z nevýraznějších advokátních kanceláří ARROWS, zakladatelem několika známých start up projektů a iniciátorem právního a strategického poradentství pro technologické vizionáře pod hlavičkou ARROWS Digi Lab. V čem vidí svůj největší
přínos klientům a jak se kloubí advokacie se světem start- upů?
Specializujete se na právní pomoc
start-upům. S čím se na vás nejčastěji
obracejí?
Nejčastěji začneme u nejobecnějších záležitostí jako například, jaký typ společnosti,
zda s.r.o., či a.s., si pro svůj nápad založit,
a současně jak nastavit vztahy mezi spoluzakladateli. Druhá nejčastější situace je ta, kdy
startupista přijde s již založenou společností
a řeší vstup prvních investorů, tedy řešení
vztahů s těmito investory.
16

Co vás právě k tématu start-upů přitahuje?
Moje cesta je rozhodně velmi odlišná oproti
kolegům advokátům, kteří se stejnému tématu taktéž věnují. Sám jsem totiž zakladatel
několika start-upů v technologické oblasti.
Nejčastěji software (SW), ale mám i jeden
hardware (HW) projekt a jeden kryptoměnový. Právní stránka věci tak přišla až jako konzument takové služby, nikoliv primárně jako
poskytovatel. Předtím jsem se jako advokát

věnoval především regulatorice finančních
trhů a řešení sporné agendy.

Jak se to stane, že se z právníka stane podnikatel? Co vás přivedlo na tuto
cestu?
Svoboda. Možnost dělat, co mě baví, vydělat na tom peníze, to vše zopakovat a s více
penězi a zkušenostmi to dělat čím dál
efektivněji i ve vztahu ke svobodě ve smyslu osobního času je jednoduše naplňující.

Byznys

podzim 2022

Přivedla mě k tomu vlastně advokacie, jednoduše jsem u klientů viděl, že to funguje,
a protože jsem střelec, šel jsem do toho
taktéž naplno. Ono je to ostatně vidět i u té
samotné advokacie, kdy ARROWS rozhodně
není klasická advokátní kancelář. Také proto
jsem mohl být u jejího vzniku již ve 29 letech.

Prozraďte, jak se kloubí kariéra právníka s podnikáním?
Člověk musí být maximálně efektivní a zároveň být schopen efektivně „přepínat“
mezi jednotlivými projekty a jejich problémy. Upřímně, právě advokacie na toto člověka připraví velmi dobře. Myslím, že když
jsem věnoval advokacii 100 procent času,

„V době, kdy jsem věnoval
advokacii 100 procent času,
řešil jsem až 20 případů
najednou.“
řešil jsem běžně 15 až 20 případů najednou.
Ale možná jste se chtěla zeptat, jak se kloubí s osobním životem, kde se snažím (i přes
covid) strávit cestováním a chozením po horách tři měsíce do roka.

Vnímáte to jako výhodu, že znáte situaci i „z opačné barikády“, tedy pohledem tvůrce a podnikatele?
Odpověď nepřekvapí – výhoda to je obrov-

ská. Měl jsem možnost být na mnoha jednání s kolegy advokáty, kdy jsem si, při vší úctě
k jejich čistě odborné erudici, musel v hlavě
říkat „bože, jestli takhle radí všem klien-

Stojíte také za projektem ARROWS
Digi Lab. Čím se zabývá?
Myšlenka vznikla již na začátku covidové
pandemie, nicméně i s ohledem na moji

„Když jste „papežštější než papež“, často to bohužel skončí
tak, že nedopadne samotný business.“

tům, tak jejich businessu fakt nepomáhají“.
(smích) Mít vše v pořádku právně je samozřejmě důležité, na druhou stranu by se toho
měl advokát vůči klientovi snažit dosáhnout
tak, aby to bylo co nejvíce prospěšné jeho
podnikání. Ne pouze aby si odškrtnul, že
klientovi pohlídal úplně všechny teoretické
možnosti, kolikrát i z říše Marvelu. Protože
jednoduše často, když jste „papežštější než
papež“, to bohužel skončí tak, že nedopadne
samotný business. Viděl jsem to mnohokrát,
a to rozhodně není něco, proč klienti chodí za advokáty. S podnikáním se pojí riziko
přiměřené povaze podnikání, a to včetně
právních záležitostí a s tím je třeba počítat,
klienta informovat a nechat to na něm.

Je podle vašich zkušeností práce se
startupisty spíše jednorázového nebo
dlouhodobého charakteru?

vytíženost jsme ji oficiálně spustili až letos
v srpnu. Zabývá se přesně tím, co jsem již
uváděl výše. Propojuje moje zkušenosti jako
advokáta s mými zkušenostmi startupisty,
takže nabízíme kromě právních a daňových služeb i mentoring, pomoc s akcelerací
a napojením na investiční fondy.

Spolupracujete s řadou startupů napříč oborovým spektrem. Které patří
k vašim „srdcovkám“?
Srdcovka je rozhodně Leeaf, kde děláme SW
pro podporu asistované reprodukce, a to
jak lifestyle mobilní aplikaci pro pacientky,
tak čistě medicínské AI (umělá inteligence,
pozn. red.) algoritmy pro užití ze strany lékařů. To je projekt s obrovským impaktovým
potenciálem a je od počátku globální.
Michaela Mikysková, foto: archiv ARROWS

Rozhodně dlouhodobá. Troufnu si říci, že
klienti z této oblasti se opravdu velmi často
stanou přáteli, a naše spolupráce tak prostupuje jak vzájemný volný čas, tak i jejich
další podnikatelské počiny.

inzerce
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Nová kapitola
škol Sion

Letošní začátek školního roku byl pro ředitele soukromých škol Sion v Hradci Králové Denise Doksanského speciální. Po
dvouleté a náročné rekonstrukci se totiž kompletně otevřela nová budova Sion Elementary v ulici Kleinerových. Konečně
je tak celá základní škola na jednom místě, otevřená rodičům i dětem a přitom maximálně bezpečná s moderními a multifunkčními prvky. „Chtěli jsme, aby nová budova každým koutem vyzařovala, že je tu pro děti,“ říká ředitel škol Sion Denis
Doksanský.

Byznys
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Dva roky oprav, víc než šedesátimilionová investice a spousta emocí s tím
spojených. Letos začínáte nový školní rok v nové škole. Jaký je to pro vás
pocit?
Je to rozhodně úleva. Jsem šťastný, že je to
za námi, a samozřejmě mám velká očekávání. Těším se, k čemu všemu může nová
budova sloužit a k čemu všemu ji školáci,
učitelé i rodiče mohou využít. Máme jedinečné zázemí, sídlíme v nádherné čtvrti
v klidné části města, kousek od lesů. Je to
v každém směru výjimečné místo.

Nestačila se vám po tom všem zprotivit?
Naopak jsem se vyděsil, když jsme sem
přišli v roce 2008 a viděli tu typicky socialistickou, na první pohled vybydlenou
budovu. Záhy jsme se tedy pustili do příprav rekonstrukce, které nakonec trvaly 11
let. Přiznám se, že z toho na mě šla trochu
hrůza. Bál jsem se, že v tom nevyhovujícím
stavu leč upraveném, budeme muset zůstat
už navždycky. Když už jsme ale konečně
začali, tak jsem se těšil. Všechno se pomalu
posouvalo a někam směřovalo.

Vnímáte to jako novou kapitolu škol
SION?
Určitě, jakmile jsme školu sestěhovali na
jedno místo, bylo vidět, že nás rodiče začali vnímat úplně jinak. Poslední dva roky
se těšíme rostoucímu zájmu rodičů a najednou to bylo ještě intenzivnější. Stále
sice působíme na více místech v Hradci, ale
tím, že celá základka už je stabilně tady, je
pozitivním signálem, jsme srozumitelnější
a čitelnější. Nově můžeme nabídnout také
moderní objekt, který je skutečně multifunkční.

Budova je navržena poměrně specificky a ani zdaleka nepřipomíná klasické pojetí základní školy. Sborovna
je průchozí, školáci mohou využívat
„šlofíkárnu“ a řadu dalších netradičních prvků. Co vás k tomu motivovalo?

na které se nezapomíná. Myslím si, že je
to hrozná škoda. Děti by měly být ve škole
šťastné a to je ta nejdůležitější věc, kterou
pro ně mohou rodiče udělat. A přesně tak
jsme školu chtěli pojmout. Chodby jsou
proto plné houpacích křesel, sedacích pytlů a různých zákoutí, kam si děti mohou zalézt a odpočívat. Na zahradě jsou zákoutí,
kde mohou sportovat, zablbnout si nebo

zabývali a inspirovali se. Některé jsme konzultovali také s architekty a projektanty.
Jedna z věcí, která vznikla čistě na popud
dětí, je venkovní tobogan. Stavební firma se
chytala za hlavu, cože to proboha chceme.
(smích) Když s tím ale děti přišly, řekli jsme
si proč ne. Je to perfektní symbol toho, že
ta škola je jejich. Designem a dispozicemi
školy jsme strávili spoustu času, opravdu to

„Pro někoho bude výsledek příjemný, jiní nás
budou mít za cirkusáky.“

jen tak posedět. Snažili jsme se ale myslet i na rodiče – u vchodu najdou recepci,
kde se jich hned někdo ujme. Na řadě míst
v budově budou obrazovky, kde jasně uvidí, kde se jaká třída momentálně nachází.
Před školu plánujeme nainstalovat lavičky
s herními prvky. Zkrátka chceme, aby v každém detailu bylo cítit, že tahle škola je pro
děti. Pro jejich rodiče, pro učitele. Ne, aby
to byla ta chladná instituce, kde má člověk
pocit, že je tak trochu vetřelec. Moderní
vychytávky jako automatická regulace větrání, topení a světla – to už je jen taková
třešnička na dortu.

Dokonce jste prý uspořádali mezi
žáky a jejich rodiči anketu, jak by budoucí škola měla vypadat. Vzali jste
nějaké nápady do hry?
Jen na základní škole máme dvě stě dětí
a násobně rodičů, takže jsme přirozeně
nemohli vyhovět všem. Podstatné pro nás
ale bylo, že se nám sešla spousta reakcí, ať
už ve formě dopisů nebo malovaných obrázků. Každým námětem jsme se poctivě

není žádná rychlokvaška. Pro někoho bude
výsledek příjemný, další nás budou mít za
cirkusáky. Na to jsme připraveni. Vnímáme
to tak, že naše škola je pestrá tak, jako je
pestrý náš přístup k výuce a vztahu k žákům. Chceme, aby z dětí vyrostly osobnosti
s vlastním názorem. Takové, které budou
moci změnit svět.

Kdo se zde tedy s novým školním rokem sešel?
Přesunula se sem celá základní škola. Původně tu sídlil jen druhý stupeň, ale tím,
že jsme školu díky rekonstrukci kapacitně
zdvojnásobili, mohl se sem přestěhovat
i první stupeň. Základka tak opustila prostory, které si částečně půjčovala od střední, jíž se tak také uleví. Zároveň tu sídlí
kuchyň, která vaří pro všechny naše školy,
a také školka. Ta tu sice byla od počátku,
ale i její prostory jsme kompletně zrekonstruovali a zmodernizovali. Vedle nich tu
působí také DDM se zájmovými kroužky.
Michaela Mikysková, foto: Ondřej Šlambora

Škola podle nás nemá být nutné zlo, nemá
to být trest ani místo, které má dítě nějak
přežít. Měla by být naopak místem, kde
mají být děti i učitelé rádi, kde je to baví
a dává smysl. Zároveň to ale neznamená,
že by se tam učilo míň nebo že bychom
po nich nic nevyžadovali. Chtěli jsme, aby
tahle budova každým koutem vyzařovala,
že tu děti tráví většinu času a má se jim
tu líbit. Mám pocit, že když děti nejsou ve
škole rády, je to pro ně něco jako vězení.
Devět let natvrdo. Přitom je to nejdůležitější období v jejich životě – jejich dětství,
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Podnik musí
mít ducha
Manželé, podnikatelé, obchodní partneři. Gabriela a Pavel Urbancovi už v tomhle tandemu jedou skoro 25 let. Za tu dobu
vybudovali úspěšnou firmu zabývající se gastro technologiemi, navrhli a vybavili stovky gastropodniků v Česku i zahraničí
a provozovali několik restaurací – mimo jiné i známý Restaurant Cartellone v Pardubicích.
Co se skrývá pod značkou Emporio by
Pavel Urbanec?
PU: Už 25 let se zabýváme gastro technologiemi, navrhujeme a zpracováváme projekty
restaurací, kuchyní, školních jídelen, bister,
kaváren… Fungujeme nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nedávno jsme třeba
dokončili velkolepý koncept restaurace a pivovaru pro 800 lidí v Kazachstánu.
22

Kdo je váš typický klient?
PU: To se těžko zobecňuje. Jsou to jak začínající gastropodniky nebo koncepty, ale
i lidé, kteří se gastronomii věnují celý život
a chtějí změnu. Pracují v oboru dlouho a chybí jim svěží impulzy, chtějí se poradit. Zajímají je nové technologie a možnosti, jak vařit
zdravěji, rychleji a za méně peněz. Provozovali jsme se ženou několik restaurací, nejdéle

pardubické Cartellone, které měla na starost
především ona, a tak víme, o čem mluvíme.

Vnímáte to ve své práci jako výhodu?
Fakt, že jste sami provozovali restauraci a máte zkušenost se všemi plusy
i minusy?
PU: Je to velký benefit. Kdo v gastronomii
nikdy nepracoval, jen těžko si dovede před-
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stavit, co všechno obnáší a jaký je tento
obor vlastně uměním. Podotýkám, nedoceněným. Provozem jsme si osobně prošli
a víme, o čem to je. Na rozdíl od ženy jsem
tedy vždycky skončil za barem nebo v kuchyni u nádobí, protože prý nejsem typ na
plac. (smích)
GU: Troufám si říct, že nás díky tomu nemá
co překvapit. Nejsme obchodní zástupci,
kteří vám přeříkávají naučené věci z katalogu. Technologie známe podrobně nejen v teoretické, ale především v praktické rovině.
V tomto směru je vlastní zkušenost nedocenitelná, klienti to vědí a možná je to i jeden
z důvodů, proč se na nás obracejí.

O jaké technologie je mezi restauratéry aktuálně zájem?
GU: Jako u většiny lidí v dnešní době je aktuální téma, jak co nejvíc ušetřit, ale zároveň
nepodrážet kvalitu služeb a surovin. Proto je
velký zájem o technologie, které dokáží alespoň do určité míry nahradit zkušený personál, který v gastronomii dlouhodobě chybí.
PU: Kvalitní personál v oboru rozhodně chybí, naštěstí současné technologie umožňují
neuvěřitelné věci. Opravdu částečně pracují
za vás. Vezměte si třeba čokoládový fondán –
klasický oblíbený dezert, pro jehož přípravu
už ale musíte mít nějaké zkušenosti, hlídat
si teplotu a čas. My vám dodáme troubu, do
které ho v hluboce zmrazeném stavu položíte a přesně za 34 sekund podáváte v dokonalé kondici. Rozkrojíte ho a vyteče vám skvělá
čokoláda. Na chuti přitom nepoznáte, že si
ještě před pár minutami hověl v mrazáku.
Na jednu stranu je to fascinující, na druhou
je mi to někdy líto, protože pravé řemeslo se
vytrácí.

Zmínil jste, že se v oboru pohybujete už
čtvrt století. Jak se za tu dobu změnil?
PU: Gastronomie se mění celkově a věřím, že
k lepšímu. Když jsme začínali, hlavní roli hrála kvantita. Restaurace neváhaly mít na jídelním lístku klidně 150 položek v naivní snaze
uspokojit úplně každého. Vařilo se z polotovarů, nekvalitních surovin a nejoblíbenějším dochucovadlem byl kečup. Podávaly se
ohromné porce jídla s bohatou oblohou čítající několik druhů zelí, mrkve, rajčat a okurky. Od té doby se naštěstí změnilo mnohé,
i kultura pití kávy. Cappuccino před dvaceti
lety připomínalo jarovou vodu a sypala se do
něj skořice.
GU: Hodně tomu v tomto směru pomohly
pořady o vaření, které lidem ukázaly, že si
jídlo mají vychutnávat. Že gastronomie není
o tom nacpat se hromadou jídla na talíři, ale

užít si každý jeden chod – od předkrmu po
dezert, s dobrou kávou nebo vínem.

Změnila se za tu dobu i vaše firma?
GU: Rozhodně. Třeba v tom, že už se nebojíme říkat ne. A to s obrovskou pokorou
a vděčností ke všem zakázkám. Dříve to
u nás, stejně jako v restauracích, bylo především o kvantitě, o tom mít hodně zakázek,
abychom uživili zaměstnance a mohli expandovat. Pracujeme na sobě a dnes už dokážeme s díky odmítat.
PU: Mnohem víc se taky řídíme intuicí. Mám
za ty roky ozkoušeno, že pokaždé, když jsme
šli proti ní, dopadlo to špatně.

Stojíte za desítkami nebo spíš stovkami realizací restaurací zvučných jmen,
mimo jiné například pražská Eska,
Hotel Prezident, Galerie Café Park
Restaurant Pardubice nebo EB Diners
v Hradci Králové. Na kterou spolupráci
vzpomínáte nejraději?

v jejich samotném rozjezdu. Jak taková
spolupráce vypadá?
PU: Poskytujeme konzultace. Je to spíš takový rozhovor, kdy se snažíme rozklíčovat, co,
kde a jak chce klient provozovat. První, na co
se ptám, je, jakou má vizi. Vzhledem k tomu,
že už jsme na nohy postavili mnoho různorodých konceptů, dokážeme cíleně poradit.
Předně jde tedy o to, jestli chtějí restauraci,
kavárnu, pekárnu nebo třeba bistro. Další věc
je místo, protože lokace je nesmírně důležitá
a má svá pravidla. Když sníte o kavárně, vyplatí se vybírat místa na hlavní třídě, ve stejné
úrovni jako je ulice. Jak musíte řešit schody
nebo přecházet dvorek, už je to problematičtější, přitom svou roli hraje také výloha
a další aspekty. Pak je taky otázka, jakou chce
klient vařit kávu, jestli chce nabízet dezerty
nebo připravovat sendviče. Všechno, co si ve
svém provozu vysní, totiž klade různé nároky na prostor, na hygienické normy a tak
podobně. Neděláme si patent na rozum, ale
myslím si, že dokážeme dobře poradit. Že ale
bude podnik prosperovat, to zaručit nedoká-

„Nejsme obchodní zástupci, kteří vám přeříkávají
naučené věci z katalogu.“

GU: Vybrala bych Restauraci Etnosvět
v pražské Legerově ulici. Tahle spolupráce
nám nesmírně sedla jak profesně, tak lidsky,
a přestože už od té doby uplynulo možná 10
let, dodneška jsme s jejím majitelem velmi
blízcí přátelé. Realizovali jsme pro něj posléze i restauraci Spojka v Karlíně a chystáme
další projekty.
PU: Vzpomínám rád na každou, kterou jsme
dotáhli do úspěšného konce a je z ní krásný
fungující podnik. Ale z téhle, pravda, vzešlo
něco víc. Pevné přátelství do konce života.
GU: Já si obecně užívám pocit, když si vzpomenu na holé zdi, které jsme s klientem
navštívili na první schůzce a pak stojím na
slavnostní otvíračce a kochám se tím neuvěřitelným progresem. Mám radost, když s naší
pomocí lidé vybudují něco, co krásně vypadá,
skvěle funguje a hosté tam rádi chodí.
PU: To si taky užívám! Rád chodím do restaurací, které jsme navrhli a vybavili, a vracím
jim tak důvěru, kterou do nás vložili, i peníze,
co u nás utratili.

Kromě samotného návrhu a vybavení pomáháte novým restauracím také

žeme. To už je jen a jen na klientovi. To on
tam vnese svoji energii. Není to o penězích,
dobrý podnik musí mít zkrátka ducha!

Jste manželé, zároveň spolu i podnikáte. Jak se vám kloubí pracovní a soukromý život?
PU: V našem případě přirozeně. Jde nám to
dobře, ostatně tak to vedeme už 24 let.
GU: Hodně lidí se diví, že dokážeme být 24/7
spolu a nelézt si na nervy. Nebo že společně dokonce dobrovolně trávíme i volný čas.
(smích) Samozřejmě jsme měli období, kdy
jsme oba hodně pracovali a chvílemi nám to
začínalo přerůstat přes hlavu. Nakonec jsme
si domluvili slovo, které mělo být jasným
signálem, že už se o práci nemluví. Jinak bychom si ji bývali byli schopni tahat i do ložnice. Jakmile ho jeden z nás vyslovil, znamenalo to konec debat o byznyse. Jsem ráda, že už
jsme ho hodně dlouho nepoužili.
PU: Víte, oba milujeme jídlo, cestování, svou
práci a nejvíc to, že se o sebe v jakékoli situaci můžeme opřít. To je to nejdůležitější.
Michaela Mikysková
foto: Ondřej Šlambora
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Klíč k vlastnímu
domu
Sen o vlastním domě nemusí být nereálný ani v dnešní nejisté době. Je potřeba dobře počítat a obklopit se profesionály, kteří vědí, zač je projekce, inženýringu i stavařiny loket. Jedním z nich je Michaela Ondřejka Menoušková, majitelka
královéhradecké projekční kanceláře A-styl atelier a stavební firmy A-styl stavby. Proč by si, přestože je z oboru, dům
svépomocí nikdy nestavěla a jak se pozná, že jste při výběru realizační firmy šlápli vedle?

Michaela Ondřejka
Menoušková
majitelka A-styl

Rozhodla jsem se, že chci stavět dům.
To samo o sobě vyvolává řadu otázek.
Co si ujasnit jako první?
Kolik na to máte peněz. To je současně i jedna z prvních otázek, které klientům pokládám
na úvodní schůzce. Zajímá mě, jak celkový
rozpočet klienta, tak informace, zda v rámci
dané částky uvažuje náklady na studii a projekt, popřípadě povolení. Dále mířím otázku
na to, zda chtějí stavět svépomocí, nebo počítají s využitím stavební firmy. Tady se s klienty často dostáváme do fáze, které říkám
„braní iluzí“. Postavit dům totiž není jen o samotné stavbě budovy, ale také o přípojkách,
oplocení nebo krytých stáních pro auta. To
jsou věci, které si klienti často neuvědomí
a nezahrnou je do svého předpokládaného
rozpočtu. Mívají zkreslenou představu, co to
obnáší, jak dlouho to bude trvat a kolik je to
bude stát. Pak většinou přijde moment, kdy
je potřeba z něčeho „ukrojit“. Beru jako svoji
profesní odpovědnost nemazat jim med kolem pusy a otevřeně říct, jak to bude.

Je rok 2022, doba, kdy si na internetu
najdete návod takřka na cokoli – včetně nejrůznějších stavebních prací.
V čem tedy tkví benefity stavby s realizační firmou oproti stavbě svépomocí?
Ten největší jsou ušetřené nervy, protože jich
není málo. Velmi často vás také stavba na klíč
vyjde levněji. Důvod je prostý, protože když
stavíte na klíč, realizace trvá standardně šest
až osm měsíců. Naopak když stavíte svépomocí, není výjimečné, že se počítá na roky.
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Po celou dobu někde platíte nájem, cestou

v oboru pracuji já, manžel, otec i tchán a do

na stavbu několikrát týdně projíždíte drahý
benzin a mimo jiné pálíte tu nejcennější komoditu – svůj čas. U stavby svépomocí tedy
číhá spousta skrytých nákladů. Jako další silný argument vnímám garanci. Pokud stavíte
s firmou, máte někoho, kdo vám za dílo ručí.
Ve chvíli, kdy stavíte svépomocí, jde všechno za vámi, respektive za vaším stavebním
dozorem. Sama pocházím z rodiny stavařů –

stavby na vlastní pěst bychom nešli. Stavět
s firmou je ve všech směrech komfortnější,
v podstatě si jen vybíráte a rozhodujete, kde
co bude a jak to bude vypadat. Bydlení má být
přece o radosti. Budujete něco, co vás má těšit. Řada klientů, kteří zvolí cestu svépomocí,
je ale na konci celého procesu tak vyždímaná,
že místo radosti z vlastního domu cítí jen úlevu, že už je to za nimi.

„Hodně klientů si myslí, že ty líbivé drobnosti jako snížené
podhledy nebo zapuštěné prvky vyladíme až na závěr, ale to
už bohužel většinou zrealizovat nejde.“
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kdy s námi klient podepíše plnou moc a my
pak komunikujeme s úřady, řešíme potřebná
vyjádření a řešíme stavební povolení. To se
na pár týdnů odmlčíme, ale v klientské složce
si můžete prohlédnout aktuální stav – jaké
povolení a v jaké fázi vyřízení momentálně
je. Když se byrokracie blíží do konce, štafetu přebírá naše stavební firma. Dolaďuje se
rozpočet, harmonogram prací a klienti dostávají první příjemné úkoly, v jakém odstínu
si vyberou okna, jaké si vyberou dveře nebo
dlažbu. Pak přichází na řadu samotná stavba
a v úplném závěru kolaudace. To znamená, že
od první schůzky u nás můžete bydlet za rok
a půl až dva.

Takže neberete Instagram nebo Pinterest jako přehlídku nerealizovatelných
záležitostí na efekt, ale jako inspiraci
pro klienty.
Vnímám je jako pomocníky. Spousta lidí totiž
neví, co chce, dokud to nevidí, a nebýt těchto
sociálních sítí řada klientů by nám jen těžko dokázala popsat svoji představu. Proto je
hned na začátku spolupráce motivuji k tomu,

„Ve chvíli, kdy stavíte
svépomocí, jde všechno
za vámi.“

aby mi svoji složku na Pinterestu a všechny
printscreeny z Instagramu bez obav nasypali
do klientské složky. Nám to pomůže navnímat jejich preference, zjistíme, jestli je baví
spíš industriál, nebo venkovský styl, a naše
návrhy tomu přizpůsobit.

Vnímáte to i jako formu jistoty v dnešní době napjatých dodavatelsko-odběratelských vztahů, kdy jsou dodávky
materiálů často zpožděné a vlivem
toho je koordinace veškerých řemeslnických prací složitá?
Ve chvíli, kdy si klient musí cokoli koordinovat sám, vybral si špatnou firmu. Ideální stav
je ten, kdy se s realizační firmou a stavebním dozorem na stavbě vidí jednou týdně.
Projdou si společně, co se za týden udělalo,
podepíše se to ve stavebním deníku a zkonzultuje, co se bude dít týden nadcházející.
Klient by určitě neměl řešit nemocného podlaháře, protože to není jeho problém. Dobrá
firma má plán A i plán B, my máme i plán C,
ale tím už možnosti končí. (smích)
Když se tedy s klientem dohodnete na spolupráci na klíč, jak je celý proces intenzivní
a jak dlouho trvá?

Je to taková sinusoida. Začátek bývá intenzivnější, protože se jako první zpravidla
zpracovává studie, kde potřebujeme od klienta aktivní přístup. Nikdy totiž neděláme
projekt, dokud není hotová studie. S těmi
se ráda „mazlím“, protože vyladěná studie =
vyladěná stavba. Drtivá většina těch nádherných interiérů, ve kterých se zhlédnete na
Pinterestu nebo Instagramu, je tak dokonalých právě díky tomu, že na všechny detaily
a vychytávky bylo myšleno už v samotném
začátku. Hodně klientů si myslí, že ty líbivé
drobnosti jako snížené podhledy nebo zapuštěné prvky vyladíme až na závěr, ale to už
bohužel většinou zrealizovat nejde. Proto je
studie v našich očích klíčová. Vezmeme myšlenky a přání investora a přeneseme je do
3D modelu stavby. Dalším krokem je projekt,
kdy se vracíme do technického 2D návrhu,
a je o to důležitější, abychom již měli vše odsouhlasené ve 3D. Pak následuje inženýring,

Máte při návrzích domů nějaký svůj
specifický rukopis? Co je pomyslná
„podpisovka“ A-stylu?
Kam můžu, tam navrhuji otevřené stropy a obecně velké otevřené prostory. To je
podle mě hlavní benefit toho, že stavíte dům
- možnost vzdušného a otevřeného prostoru. Oproti bytu je to především o té kubatuře, nejenom metrech čtverečních. Také
mě hodně baví okna se sedacím parapetem.
Okna obecně hodně limitují prostor a tohle je
skvělý způsob, jak je reálně prakticky využít.
Navíc vytváří v domě jedinečnou atmosféru.
Jen si to představte, venku prší, je hnusně,
vy si sednete na parapet, zabalíte se do deky
a s knížkou nebo dvojkou vína spokojeně
koukáte do zahrady.
Michaela Mikysková
foto: Marián Dvořák a archiv
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Charita s drivem!
Dvě jedničky patří mezi andělská čísla a značí nové začátky. Jedenáctý ročník charitativního golfu Nadačního fondu
Aquapura byl ale spíš krásným pokračováním ještě hezčí tradice. I letos se sešly desítky golfistů, profesionálů i amatérů, aby
společně se zakladateli fondu Monikou a Pavlem Staňkovými pomohli dobré věci. Konkrétně pacientům s tromboembolií.

Na tradičním hřišti, s tradičními pořadateli
a tradičně ukázkovým počasím se koncem
srpna sešli nadšenci do golfu a charity. Na
18jamkovém mistrovském greenu v Golf Resortu Kunětická Hora v Dříteči na Pardubicku to pěkně žilo od samého rána, kdy do boje
o ceny a ten nejlepší pocit vyrazily první flighty. Mezi hrajícími nechyběl mimo jiné ani
dlouholetý podporovatel Aquapury, úspěšný
golfista a sportovní komentátor České televize David Pospíšil. „Máme velkou radost, že
mnoho z vás se účastní od samého počátku
pořádání této skvělé akce. Velmi si vaší přízně vážíme,“ usmíval se k přítomným hráčům,
hostům a partnerům hned v úvodu zakladatel nadačního fondu Pavel Staněk.

Pořadatelé si ale něco připravili i pro úplné začátečníky, jako každoročně byla pro
zájemce k dispozici golfová akademie pod
vedením místního manažera a golfisty
Pavla Krejčíka. Skvělý sportovní zážitek by
nebyl kompletní bez dobrého jídla a pití,
kterého bylo opět dost a dost. V závěru
odpoledne přišlo na řadu vyhlášení výsledků, obdarování těch nejúspěšnějších
a předání šeku v hodnotě převyšující 202
tisíc korun. Zisk z turnaje poputuje na pomoc pacientům s poruchami srážlivosti
krve. Gratulujeme a jako dlouholetý mediální partner se těšíme na příští ročník.
Tentokrát už s pořadovým číslem dvanáct.
(red)
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JSFYZIO:

Můj malý fyziosprint
zleva: Petra Žilková, Jana Slusarčuková, Marie Bártová a Jan Kulhánek

Dostala jsem neodolatelnou nabídku. Zažít v rámci šesti týdnů intenzivní péči a servis hradeckého týmu fyzioterapeutů
a fyziotrenérů pod vedením Jany Slusarčukové. A vy ho teď můžete zažít se mnou. Seznamte se s Janou, Honzou,
Maruškou a Petrou. Soukromý fyziosprint právě začíná!

ZASTÁVKA PRVNÍ: JANA
& VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ.
K majitelce jsfyzio Janě Slusarčukové se objednávám značně sebevědomá. Až na občasnou ztuhlost krční páteře mě nic nebolí,
pravidelně chodím cvičit a denně nachodím
kolem osmi tisíc kroků. Cítím se prostě dobře, takže moje tělo bude jistě v ukázkové
kondici.
Začínáme rozhovorem, který jí přiblíží moji
anamnézu. Podrobně se ptá, co jsem si kdy
28

zlomila, jaké operace prodělala, kde a jaké
mám jizvy. Odzbrojuje mě dotazem, jestli mám vytržený nějaký zub. Totiž i taková
banalita jako chybějící osmička může souviset s bolestí – třeba nepříjemnou migrénou.
Jana všechno pečlivě vyplňuje do interní aplikace, kde na grafu lidského těla postupně
červenají místa, která zmiňuji – zlomenina
levé holeně, operace kýly, vytrhané „moudráky“. Ptá se mě také, jaké sporty jsem v minulosti dělávala, a zjišťuje, jestli jsem v rámci
nich nebyla roky jednostranně zatížena. Bez
kompenzace, samozřejmě.

Pak přichází na řadu samotné vyšetření metodou MFK neboli manuální fyzioterapeutické korekce. Je dílem fyzioterapeutky Martiny
Končalové, která jejím vývojem strávila třicet
let. Jedná se o sofistikovanou metodu péče
o pohybový aparát. Skládá se ze série zhruba
čtyřiceti jednoduchých „cviků“ ve stoje i vleže, které odhalí vaši svalovou kondici, a přesně určí, jaké svaly jsou ochablé nebo naopak
přetížené. Ačkoli „cvik“ není to správné slovo, reálně jde spíš o snahu odtlačit terapeuta
od sebe nebo naopak udržet jeho tlak na jednotlivé části vašeho těla. Pokaždé, když svaly
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zahájení terapie získáte obdobu elektronické
zdravotní karty, kam se každá vaše návštěva
zaznamenává včetně všech výsledků. Jednotliví terapeuti tak mají přehled, co s vámi
dělal kolega před nimi, a jaké jste měli skóre.
Přístup do ní máte kdykoli i vy, a můžete si
tak průběžně kontrolovat a vyhodnocovat
svůj progres.
Vyšetření končí a já jsem poprvé v rozpacích.
Moje svaly rozhodně nezafungovaly tak, jak
jsem si představovala. Finální graf je neúprosný – zářivě svítící rudé plochy většiny těla na
první pohled převažují. Výsledek: 38 procent.
„To znamená, že 38 procent svalů ve vašem
těle funguje správně. Zbytek je oslabený, nebo
přetížený,“ vysvětluje fyzioterapeutka Jana
Slusarčuková a postupně proklikává jednotlivé svaly a ukazuje, které jsou na tom nejhůře,
a kterým se naopak daří dobře. Těch, pravda,
moc není – vlastně jen ty na nohách. Svaly
vrchní části těla mám v podstatě kompletně
„zavařené“, svaly hrudní páteře připomínají
kámen. To je ale jen jeden z poznatků, které
vyšetření přineslo. Procentuální úspěšnost
totiž reprezentuje pouze aktuální kondici
svalů, a ta se může výrazně měnit podle toho,
jak aktivně odpočíváte, kvalitně jíte a dostatečně spíte. Klíčová je především chybovost
v jednotlivých partiích páteře. Tu odhalí následný graf, který na první dobrou připomíná
tetris. Různě barevné kostičky znázorňují, na
kolik je daná oblast zad (krční páteř, hrudní nebo bederní) zatížená a kolik chyb ještě
zvládne, než začne bolet. Nebo hůř. Další oči
otevírající záležitostí je analýza zátěže obratlů páteře a vnitřních orgánů. Svaly jsou totiž
v přímém kontaktu s našimi orgány, a tak se
jejich vzájemná kondice hodně ovlivňuje. Já
bych se dle výsledků měla zaměřit hlavně na
plíce, játra i střeva – jestli to nebudou i ta večerní vínečka…

zaváhají, při vyvíjeném tlaku se roztřesou,
povolí, chytí křeč nebo se vůbec nezaktivují,
zaznamená to terapeut do systému. To samé
udělá i v případě, že daný sval zareaguje
dobře a v plné síle. Postupně se tak na grafu
lidského těla v počítači vytváří barevné zóny
– od bílé přes různě syté odstíny červené
až po rudou. Cvik za cvikem mi Jana otestuje každý sval na těle doslova od hlavy až
k patě. Mým nejoblíbenějším se stal na první
pohled primitivní test, kterému přezdívám
„palec-malík“. Ostatně, zkuste si ho taky.
Spojte proti sobě palec a malíček jedné ruky
a držte! Teď poproste partnera nebo kolegu, aby vám spojené prsty od sebe oddělil.
Že je to nejjednodušší věc na světě? Aha, no
tak si to nejdřív opravdu zkuste! Momentem

Když dořešíme aktuální stav mého těla, pokládá mi Jana další dobře mířenou otázku: Co
děláte pro svoje tělo dnes? Na to jsem připravena! Chodím do posilovny a jedu hlavně dřepy na zadek a nohy a taky sedy lehy,

bolí, jsou zkrácené a mohou ovlivňovat blokády. Mile mě také upozorňuje, že co jsem
vkročila do ordinace, nepřestala jsem v ústech drtit žvýkačku. Je to hrozný zlozvyk, já
vím, ale nemůžu si pomoct! Současně si tak
ale opakovaně přetěžuji čelistní svaly, od kterých mě v budoucnu může pěkně bolet hlava.
„Zkuste tohle,“ směje se a podává mi krabičku
s větrovými bonbonky.
Hned poté zahajujeme i první terapii. S mými
výsledky mi doporučuje stimulaci neurolymfatických bodů. Je to osvědčený způsob, jak
klientovi a jeho „zavařeným svalům“ rychle ulevit a spočívá v tlaku na přesně určená
místa s cílem rozproudit lymfu, a odvést tak
z těla zatěžující látky. „Tuto metodu u nás
ovládá každý terapeut, aby dokázal klientovi
rychle a účinně pomoci,“ doplňuje Jana s tím,
že se možná budu cítit unavená a mám po
zbytek dne hodně pít. Taky dostávám první
domácí úkol – správné dýchání. Párkrát si
to s Janou nacvičíme, přičemž cílem je tohle „cvičení“ praktikovat pětkrát denně dvě
minuty. To je mi sympatické, nedostávám
pro mě nesplnitelné úkoly ani nemusím nijak dramaticky překopávat svůj životní styl.
Nikdo vám tu nic nezakazuje, jen doporučí.
Protože abyste skutečně došli změny, musíte
se pro ni rozhodnout vy sami. Na závěr terapie znovu zkoušíme cvik „palec-malík“ a hle
– najednou stisk udržím bez větších problémů. Odjíždím z hradeckých Věkoš s otevřenou pusou, z auta vyhazuju balíček žvýkaček
a minimálně na nějakou dobu ruším „břišní
pekáče“ v posilovně. Wow.

ZASTÁVKA DRUHÁ: HONZA
& FYZIOTRÉNINK
K jedinému muži týmu Fyziopointu vyrážím zhruba deset dní po vstupním vyšetření
u Jany. Čeká mě první fyziotrénink, kde mi
Honza ukáže, jak a co můžu vlastně cvičit,
abych posílila svaly, které jsou připravené,
a protáhla či zrelaxovala ty oslabené a přetížené. Nejdřív ze všeho mě ale opět čeká MFK
vyšetření. Je to důležité, aby si terapeut ově-

„Odjíždím z Věkoš s otevřenou pusou. Z auta vyhazuju
žvýkačky a dočasně ruším lekce v posilovně.“

protože kdo má ploché břicho, je šťastný.
Nebo ne? Jana mi vysvětluje, že červené, natož tmavě červeně označené svaly bych vůbec posilovat neměla. Takový sval potřebuje
přesný opak – relax a péči. Přetížené svaly

řil, jak postupuje terapie, zda se monitorované oblasti svalů zlepšují. Procentuálně jsem
na tom o malinko hůř, pravda, o uplynulém
víkendu jsem toho mnoho nenaspala, ale snížila se mi chybovost v oblasti krční i hrudní
29
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jsem za sebou měla náročný týden a bylo mi
všelijak. Že mě čeká klasické MFK vyšetření
jsem tušila, a jak jsem očekávala, nedopadla
jsem procentuálně nejlépe. Odpočinek, vyváženou stravu a spánek zkrátka neošidíte.
A tak mi na místě fyzioterapeutka Petra vymyslela terapii na míru.

zdroj: MFK systém: projekce funkčního zatížení svalů

páteře a svaly kolem hrudního koše z temně rudé lehce zesvětlaly. Pozitivní progres
zaznamenaly i vnitřní orgány, hlavně játra
a střeva. Super! Pořád toho ale se svým grafem mnoho cvičit nemůžu, přesto mi Honza
ukáže dva, pro můj stav bezpečné, cviky na
nohy. A protože smutně koukám, jestli by
opravdu nešlo i něco na to břicho, předvede mi takový, který nezatíží moji přetíženou
a rudě svítící přední stranu, ale zapojí spíše
šikmé svaly břišní. Zkontroluje také „domácí
úkol“ od Jany – správné dýchání do břicha.
Dostanu pochvalu s mírnou korekcí výdechu
a pak už řešíme pohybové stereotypy. Ptá se
mě, jak si sedám ke snídani nebo vyndávám
pračku. Taky si při každé příležitosti dáváte
nohu přes nohu a ke všemu se ohýbáte s nataženýma nohama? Zkuste o svých návycích
přemýšlet a vědomě je přenastavovat – k té
snídani zkuste zasednout do tureckého sedu
a k pračce si výjimečně dřepněte. „Velká
změna je o malých krůčcích každý den,“ potvrzuje Jan Kulhánek.

álního chladivého gelu. „Výhodou kombinace
této masáže a MFK vyšetření spočívá v tom,
že terapeut přesně ví, jak na konkrétní sval
působit, abyste se dočkala úlevy,“ vysvětluje
rozdíl oproti klasické masáži „naslepo“ Marie
Bártová. A to mohu jen potvrdit. Nejenže je to
příjemné, ale taky opravdu efektivní. Druhý
den mě opouští ztuhlost krku z klimatizace
a je mi prostě fajn! S Maruškou jsem týden
poté absolvovala i skupinovou lekci, protože
kromě terapie fascií se věnuje i fyziotréninku.
A víte co? Bylo to super! Měla jsem štěstí na
lekci pro začátečníky, ale přesto jsem si mákla. Výhodou je, že každý cvik podléhá Maruščině pečlivému oku, takže vás hlídá, abyste
jej provedli opravdu správně a bezpečně.

ZASTÁVKA ČTVRTÁ: PETRA
& PÁNEVNÍ DNO
Od poslední štace svého „fyziosprintu“ jsem
vůbec nevěděla, co čekat. Svaly pánevního
dna mi do té doby nikdo nevyšetřoval. Navíc

Petra Žilková se specializuje na gynekologické a urologické obtíže, tudíž jsou jejími klientkami především ženy po porodu, těhotné
či plánující otěhotnění. Přestože děti ještě
nemám, dopřála mi komplexní vyšetření prostřednictvím ultrazvuku, změřila rozestup
břišní stěny i poradila, jak správně dýchat,
aby se orgány pánevní oblasti pořádně nadechly. „Hluboký nádech do břicha, do hrudníku a do kyčlí. Maximálně ale pětkrát za sebou, jinak by se vám z množství kyslíku mohla
motat hlava,“ říká s úsměvem Petra Žilková.
Mimo to pracuje také s metodou Ludmily
Mojžíšové, kterou ocení všechny nastávající
maminky nebo ženy snažící se otěhotnět.
Tak a jsme v cíli. Cítíte taky ten pocit euforie? A teď si vezměte, kdybyste ho okusili
na vlastní kůži! Šla bych do toho znovu? Ano.
Doporučuji Janu a její tým, kudy chodím?
Ano. Pokud totiž hledáte impulz udělat ve
svém životě změnu, tohle je to pravé. Na
začátku vám ve Fyziopointu možná rozbijí
romantickou představu o vlastním těle, zároveň vám ale uleví a ukážou cestu. To, jestli
se na i vydáte, jak o ní budete přemýšlet a co
všechno vám nakonec přinese, je jen a jen
na vás. Píšu, že to byl „sprint“, a vím proč. Ve
skutečnosti je totiž cesta ke změně spíš maraton, běh na dlouhou trať, kdy musíte prostě
vydržet, občas dokonce bojovat s vlastní hlavou, ale rozhodně stojí za to.
Michaela Mikysková, foto: Ondřej Šlambora

ZASTÁVKA TŘETÍ: MARUŠKA
& FASCIE
K Marušce se o týden později vyloženě těším.
Jana i Honza mi slibovali, že tahle terapie je
ze všech nejpříjemnější. Vlastně taková celotělová masáž a to já tedy rozhodně můžu.
Fascie neboli česky povázka by se laicky dala
popsat jako tenké pouzdro, kterým je obalen
každý sval v těle. Jejich účinnou stimulací
můžeme daný sval buď zrelaxovat, nebo naopak zaktivovat. Jako první mě ale čeká tradiční MFK test, který mimo celkové svalové
kondice ukáže, které svaly právě dnes potřebují uvolnit a které by naopak potřebovaly
spíš trochu „nakopnout“, aby byly v celkové
harmonii. Postupně mi pak jednotlivé fascie
buď zahřívá vonným olejem a zkušeným dotekem protahuje, nebo chladí pomocí speci30

zdroj: MFK systém: projekce dysbalance pohybového systému
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Nemůžu žít bez...
Filmový režisér, kameraman, scenárista, Hradečák. Bez čeho a koho si neumí představit svůj život dvaadvacetiletý David
Balda? Zeptali jsme se přímo a tady je jeho sedmička, bez které se zkrátka neobejde.

RODINA: Mám to štěstí, že po mém boku od
začátku kariéry stojí moje mamka, se kterou
většinu věcí konzultuji a ptám se jí na rady.
Filmový průmysl a šoubyznys není úplně čisté
prostředí. Proto je skvělé mít u sebe někoho,
komu lze maximálně důvěřovat. A taky jsem
rád, že mi dokáže předat velmi zdravou a konstruktivní kritiku.
PRÁCE / FILM : Zní to zvláštně, ale svou práci
vnímám jako jakési poslání, pokud mohu být
tak troufalý. Myslím, že skrze umění a film lze
předávat určitá poselství, která mohou měnit
svět k lepšímu, i když asi jen v malé míře. Ale
pokud to ovlivní jednoho diváka k tomu, aby
začal o věcech uvažovat z jiného úhlu a poučit
se z chyb, má to smysl. Proto mě to maximálně naplňuje - není to práce, je to můj život.
HUDBA: Kdysi jsem zpíval ve světoznámém
sboru a toužím napsat nějakou písničku. Vím
však, že se mi to asi nikdy nepovede, protože
na to talent vůbec nemám. (smích) Hudbu ale
vnímám jako každodenní součást života. Hlavně v autě si pouštím skvělé songy od Eagles,
Nazareth, ale i Elvise. Hudba lidi doprovází ve
všech možných životních situacích a mnohdy
dokáže pomoci, proto je tak mocná, důležitá
a nezbytná. A když je spojí hudba a film, je to
fantastické.
LÉTÁNÍ: Od mala jsem létal s dědou na Zlínu 126. To mě vlastně inspirovalo k natočení
Narušitele. Hrozně mě baví ta svoboda, kterou člověk ve vzduchu zažívá. Zároveň mě ale

moc neláká létání s novými letadly. Jsem zatížený na tyto dnes již historické stroje, které
mají obrovskou duši, a naopak nemají žádné
autopilotní systémy a člověk je tak nucen
s nejvyšší pokorou vnímat letadlo a učit se od
zkušených pilotů.
KÁVA: Ke kávě mám moc pozitivní vztah. Bez
mléka a bez cukru. Vlastně to není o nějakém
kofeinovém nakopnutí, ale spíše o takovém
tom ranním rituálu. Má to v sobě kousek magie, ať už je to ráno, nebo i během dne při nějakém setkání.
PŘÁTELÉ: Vždycky mi dlouho trvá, než si
někoho pustím k tělu a začnu mu důvěřovat.
Proto mám těch úplně nejbližších kamarádů
jen pár. Občas je trochu lituji, protože když
s nimi jsem, tak buďto moc mudruji, nebo nadávám na úplně nepodstatné věci. Často se je
ale snažím motivovat a podporovat v tom, co
dělají a vzájemného přátelství si moc vážím.

David Balda
Narodil se 26. února 2000
v Hradci Králové. Jeho prvním
snímkem vůbec byl v roce
2016 film Pomsta, roku 2018
natočil drama Nevinná krutost.
V lednu 2019 uvedl do kin
celovečerní film Narušitel, na
kterém se podílel jako režisér,
kameraman a scenárista,
a který je příběhem armádního
pilota v 70. a 80. letech 20.
století. V době uvedení byl
jedním z nejmladších režisérů
světové kinematografie
a nyní chystá film vznikající
v mezinárodní koprodukci.

HUMOR : Smích prodlužuje život. Strašně rád
se nechávám bavit, ale taky moc rád bavím
své blízké okolí. Nejsem moc extrovert, takže
pro velká publika úplně nejsem stvořen. Mám
ale rád takový ten sušší rýpavější humor, a to
i vůči sobě. Někdy je až tak suchý, že se to toho
druhého trošku dotkne, tak to pak musím trochu žehlit. Myslím, že zdravá dávka humoru
patří do většiny životních chvil a situací. Takové to povznesení se nad věc může přinést
nové světlo tam, kde je to potřeba.
(red), foto: archiv Davida Baldy
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Všude dobře,
doma nejlíp
Jsou místa, která na vás dýchnou. Místa, která vás chytí za
srdce, a potom místa, která se stanou vaší nedílnou součástí. Jakému místu propadl ředitel Dopravního podniku města
Hradce Králové Zdeněk Abraham a proč tomu tak je?
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Jaké je vaše nejoblíbenější místo a čím
si vás získalo?
Vybrat jedno je nesmírně těžké. Do sametové revoluce, to mi bylo 16 let, jsem neměl
cestovní pas. Naštěstí mě rodiče vždycky
motivovali ke studiu jazyků, a tak když se
otevřely hranice, měl jsem to cestování
díky tomu možná jednodušší. Záhy jsem se
stal členem PEN clubu a dopisoval si s lidmi
z celého světa – nejvíc z Řecka, Japonska,
Holandska. S některými jsme v kontaktu do
dneška a stali se z nich moji osobní přátelé. Po maturitě jsem si udělal průvodcovské zkoušky a jezdil jako delegát cestovní
kanceláře do Itálie, Španělska, Řecka nebo
Turecka. Pořád si ale myslím, že doma je
doma. Pocházím z Vysokého Mýta a chalupu mám kousek odtud - poblíž zříceniny
hradu Košumberk. Kdybych měl tedy vybrat jen jedno místo, byly by to Toulovcovy
maštale – krajina mého dětství.

Kdybyste měl zmínit jedno místo, které v jeho blízkosti určitě navštívit, které by to bylo?
Už jako dítě jsem miloval Kolumbovo vejce,
což je nádherný skalní útvar poblíž vesničky Bor u Skutče v Toulovcových maštalích,
a hned vedle je skála s křížem. To určitě
stojí za vidění.

Jaká místa vás mimo to nejvíce zaujala?
Napadá mě peruánský prales v jižní Americe, brazilské vodopády na řece Iguaçu nebo
egyptský Abú Simbel. Island je také úžasná
země – oáza klidu a nádherné přírody. Pro
srdečnost místních jsem si zamiloval také
Srí Lanku.

ranních hodin. Na to vzpomínám moc rád. To
si u žádné cestovní kanceláře nekoupíte.

A jaký jste si dovezl nejzajímavější
suvenýr?
Ze Srí Lanky jsem si přivezl drakonickou
masku vyřezanou ze dřeva, z Peru zase nádherný hudební nástroj, který jsem zakoupil
od čtyřleté indiánky. Miluju ale i své dřeváky
z Holandska. Na co ale jen tak nezapomenu, je
plechovka ryb, kterým se říká Surströmming,
a jde vůbec nejsmradlavější jídlo světa. Sice to
opravdu až páchne, ale je to delikatesa. Doporučuji s bílým chlebem! Kdo je zvyklý na
romadúr a syrečky, upozorňuji, že je to slabý
odvar. (smích) Mě na tom navíc baví ten příběh
– jak je švédští rybáři házeli do sudu, poctivě
prosolovali a v časech kruté zimy, kdy zamrzly řeky a oni neměli co jíst, díky nim přežili.
A protože jsem nadšený mineralog, tak si odevšad vozím kamínky. (smích) Třeba z Islandu
jsem si dovezl spoustu lávy.

Jaký jste si z cest odvezl největší zážitek?
Zmínil bych plavání v minus 25 stupních ve
speciálním skafandru za ledoborcem ve Švédsku. Nebo chytání raků s dětmi za brzkých

Jsou místa, kam se rád vracíte, nebo
spíš raději objevujete nové?
Rád objevuji nová místa, ale vzhledem

k tomu, že si při každé návštěvě udělám nějaké známé nebo přátele, současně se i rád
vracím. Letos jsem se třeba po 27 letech vrátil do Itálie na místa, kde jsem jako dvacetiletý provázel, a navštívil přátele, se kterými
jsem se za svých delegátských let vídal.

Prozradíte, kam to bude příště?
Letos jsem kousek od italského Livorna
v oblasti Toskánska objevil nádhernou
agrofarmu, a protože mám dvě dcery,
které propadly koním, něco mi říká, že
se tam ještě příští rok podívám. Každé
ráno se proháněly s koňmi v moři, a to je
zážitek, na který jen tak nezapomenete.
Uvidíme, jestli už třeba příští rok. Snem
starší dcery je Japonsko, protože aktivně
cvičí karate, a proto bych jí chtěl tento
sen splnit. Uvidíme, jestli už třeba příští rok. Mladší dcera by se chtěla podívat
do Ötztalských Alp v Tyrolsku, odkud
pochází Hafling, což je plemeno malých
koní, kteří jsou opravdu překrásní.
(red)
foto: archiv Zdeňka Abrahama
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Poslední večeře:
A jedli a nasytili se všichni
„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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Že je jižní Morava zemí zasvěcenou vínu,
o tom se sice přesvědčovat netřeba, avšak každoročně vyprodané ubytovací kapacity mezi
slunnými vinohrady svědčí o tom, že se sem na
průzkumné degustační cesty vydává početný
zástup dovolenkářů. Jak je to však na jihu Moravy s jídlem, ptali jsme se my z Poslední večeře. A nemysleli jsme přitom na stylové podniky v Brně, ani na vybrané kuchyně vinařských
wellness hotelů. Zajímalo nás, zda se podniky
ve zdejších vesničkách a městech soustředí na
českou a moravskou klasiku, nebo zda i sem,
do toho sluncem zalitého idylického kraje, kde
je svět ještě v pořádku, už stačil vystrčit drápky módní restaurační byznys. Náš průzkum
terénu ještě před cestou byl skutečně důkladný, ale ať jsme hledali sebepečlivěji, mez tipy,
recenzemi a doporučeními se opakovalo stále
dokola jedno jméno: Café Fara Klentnice. Rozhodli jsme se tedy vsadit vše na jednu kartu

„Snaživost taky není všechno.
Zvlášť na místech s tak
vysoko posazenou laťkou.“
a vydali se do vesničky ležící na úpatí Pavlovských vrchů, tedy Pálavy, s důvěrně známou
siluetou hradní zříceniny Děvičky.
Klentnickou faru předchází skutečně úctyhodná pověst. A právem. Areál tvořený zrekonstruovanými stavbami staré školy, bývalé
fary a stylových novostaveb je skutečným
zjevením, na jaká jsme zvyklí spíš z cest po západní Evropě. Gastronomičtí recenzenti pějí
chválu na zdejší kuchařský um, kritici umění chválí vkusnost architektonického řešení
celého místa. My jen nevíme, zdali jsme přijeli v době, kdy už prvotní nadšení provozovatele vzalo nepatrně za své, nebo jsme měli
jen smůlu na den, který se nepovedl. Obojí je
možné. Posuďte sami.

kou. Měli jsme patrně „štěstí“ na prázdninové brigádníky z řad studentů, kteří nám sice,
pravda, nic do klína nevylili, ale kouzlo místa
nepodtrhli a celkový dojem z návštěvy nevylepšili. Tak nějak tu prostě byli asi jako starý
ořešák uprostřed farní zahrádky, který nám
velebně dával stín.
Zkusili jsme všechno pustit z hlavy a objednali
jsme si. Naši dětští strávníci si poručili nudle
s mákem s malinovým želé. Chutnaly dobře,
uvařené tak akorát, netopily se ve zbytečné závěji cukru, k dokonalosti scházelo snad
pouze rozpuštěné máslo. Jen těch pár kapek
malinového želé nedalo pořádně okusit chuť
zdejších malin. Koprovka, kterou jsme si dále
objednali, měla krásně hutnou konzistenci
a ani stopu po sražení. Jen mohla být trochu
koprovější a rozhodně by měla být méně
slaná. Telecí maso, které se na talíř dostalo
v podobě kusu krásného válečku, se na jazyku
rozplývalo a rozprostíralo po celé dutině ústní silnou a poctivou chuť. Pečeným mladým
bramborám ve slupce nešlo vytknout ani to
nejmenší, chutnaly výtečně. Jako dezert jsme
zvolili smetanovo-meruňkový dort (jaké taky
jiné ovoce na jižní Moravě?!) a udělali jsme
dobře. Korpus byl příjemně sušenkový, krémová hmota krásně vláčná s vynikající ovocnou chutí.

který nám přišel pro vzácnou chvíli nasyceného, spokojeného souznění všech zdejších
jedlíků víc než příznačný: „A jedli a nasytili se
všichni.“ Jíst a nasytit se. Je to dost? Je to málo?
Jak kdy a jak kde. Někdy někde je to víc než
dost, v Klentnici mají jistě na víc. Ale i tak je
kuchyně, kterou tu servírují, o mnoho víc než
nadprůměrná, o atmosféře nemluvě.
Emil Stelinger, foto: autor

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

Možná je to tíhou genia loci, ale člověk se
nějak s plným žaludkem na farní zahrádce
ve stínu kostelní věže nemůže ubránit uvědomění si, že jídlo je skutečně boží dar. A že
dalším božím darem je, když jej někdo umí
připravovat tak dobře a provozovat svůj dům
jídla tak zdatně, jako to dovedou tady, v Café
Fara v Klentnici. S pohledem na zaplněné stoly a tváře strávníků kolem nich nám mimoděk
vytanul na mysl citát z Lukášova evangelia,

Na stálém menu pro dospělé jsme nalezli šest
jídel, z čehož dvě z nich tvořila koprová omáčka s mladými brambory, jednou podávaná
s telecím masem, podruhé s vejcem. Dalším
jídlem byl pohořelický sumec. Lze si celkem
dobře představit návštěvníka, který se nehrne
ani do koprovky, ani do ryby. Má pak na výběr
pouhá tři jídla… Ne, rozhodně nefandíme sáhodlouhým menu, ale stručnost vyžaduje jistou promyšlenost. Zvlášť, když jedno ze zbývajících tří jídel, a právě to, na které jsme měli
chuť (farní žemle s marinovaným vepřovým
bokem), zrovna došlo. Celé to mohl ještě zachránit schopný servis, který byl sice snaživý,
ale nezachránil. Snaživost taky není všechno.
Zvlášť na místech s tak vysoko posazenou lať37

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 ředitel Filharmonie Hradec Králové a rodák z blízkých Třebechovic pod Orebem Václav Derner?
Co ve vás evokuje podzim?
Podzim je nádherné období, které má dvě
tváře: spousta barevných kontrastů, žluté
listí, jasně modrá obloha a ještě trochu zeleně, která má v sobě stále něco ze záře léta.
A druhá tvář: mlha, déšť, chladné noci….
Tedy dvě evokace: radost a nostalgie… a připomínka toho, že se to všechno stejně jednou spojí…

Jaký byl váš největší zážitek uplynulého léta?
Fajn jsou všechny momenty, kdy je rodina
pohromadě. A je jedno, při jaké příležitosti.
38

Svatba mého syna nebo bouřka, která večer
před tím zničila všechny připravené stany.
Případně zážitky z pohledu profesionální
deformace: open air koncerty Filharmonie
Hradec Králové na Malém náměstí nebo na
Náplavce. Je toho spousta.

Které cestovatelské místo je vaše nejmilejší?
Jak řekl kdysi kdosi moudrý: není důležité,
kde jsi, ale s kým tam jsi… Mám rád všechna
místa, ze kterých je cítit, že tam žijí lidé, kteří mají radost ze života, kteří se chtějí o tento pocit rozdělit i s lidmi, kteří přicházejí.

Přesto zmíním jedno: jsem fascinován Broumovskem a tím, co tam zanechali barokní
architekti. Táhne mě to do skal někde kolem
Adršpachu… snad je to proto, že tam má kořeny naše rodina. Miluju hory jako Beskydy
či Jeseníky. Mám rád ten jadrný folklór, který můžete zažít na Horňácku. Inu, zcestovat
celý svět a zamilovat si jenom jedno místo je,
myslím, nereálné.

Jaký je váš největší zahradnický
úspěch?
Pěstování zeleniny už jsem vzdal, i když se
k ní možná budu muset brzy vrátit. (smích)
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Nicméně cibuloviny, tulipány či lilie vás nikdy nezklamou.

Na který moment své kariéry nejraději vzpomínáte?
Těch momentů je opravdu hodně. Přestavba sálu v moderní kulturní stánek, instalace
koncertních varhan, stabilizace orchestru,
který je připraven hrát i velká symfonická
díla, návrat orchestru na festivaly, koncerty pro televizi, nahrávky pro Český rozhlas
i zahraniční vydavatele. Koncertní turné

na ledové plotně ruply křížové vazy. Naštěstí teď je již vše v pořádku, ale pokoušet to
nechci.

Jaký je váš největší adrenalinový zážitek?
Mám pocit, že bez adrenalinu nemůže být
ani jediný den. Většinu situací si připraví život sám. Někdy tomu jde ale člověk
v ústrety. Někdy z neznalosti, někdy z naivity a někdy i proto, že se mu zdá, že bylo
adrenalinu nějak málo. Někdy je ale i sám

„Inu, zcestovat celý svět a zamilovat si jenom jedno
místo je, myslím, nereálné.“
s Lucií Davida Kollera, uvedení skladby Křížová cesta od Lukáše Hurníka v katedrále
svatého Víta, spolupráce se skladatelem Jurajem Filasem. Už se do toho začínám zamotávat a vím, že bych toho určitě polovinu
vynechal. Tak tedy vězte, že toto rozhodně
není uzavřený seznam..

Jaký je vás největší kulinářský zážitek?
Nedám dopustit na knedlíky, jak je dělá moje
žena. A její valašská kyselica, to je fakt terno!
Mám rád lehčí jídla, ale nepohrdnu dobrým
steakem nebo tatarákem. Ale najít restauraci, kde to umí, je kumšt sám o sobě.

Jaké místo v České republice na vás
nejvíc zapůsobilo?
Mám rád všechna místa, co mají genius loci.
Mezi ně patří samozřejmě Litomyšl, Český
Krumlov nebo Praha. Znám tam na Malé
Straně skoro každé zákoutí, každý dvorek
z doby mých studií, i když je to už hodně
dávno. Praha byla vždy nejkrásnější nad
ránem – prázdné ulice, trochu mlhy. Vzpomněl jsem si na to teď díky covidové pandemii, prázdná Praha má v sobě tajemno. To je
při pohledu do minulosti, ale baví mě taky
místa, kde žijí lidé, co mají vizi. Vizi a touhu ji uvést v život. Udělat krásnějším prostředí, ve kterém žijeme - a to jsme vlastně
zpátky u mé profesionální deformace: jsem
přesvědčen, že i každý orchestr je tu pro to
samé.

Jaký je váš vztah ke sportu?
Veskrze kladný, pokud mě zrovna někdo
netlačí, abych při běhu držel jeho tempo.
Můj nejoblíbenější sport byla kanoistika.
Fascinace ze souběhu fyzikálních zákonů,
kdy druhým hráčem je pro vás voda. Lyžování jsem opustil asi před deseti lety, kdy mě

opatrný, protože už ví: opět profesionální
odbočka – ohromně mě bavilo připravovat
pro posluchače neobvyklé zážitky, což jistě
koncerty pod hvězdnou oblohou jsou. I když
to stále trochu přetrvává, během času jsem
opatrnější. Vzpomínám na jeden koncert
na terasách Tereziánského dvoru. Hráli
jsme Orffa Carmina Burana. Velké obsazení, sbor, sólisté, balet, zvuková technika, asi
800 diváků. A již v půlce koncertu jsme díky
radarům zjistili, že se blíží velká bouřka. Co
s tím? Průběžně jsem našeptával technikům
a dirigentovi, které číslo vynechat, abychom
se dostali do finále. Bylo to celkově obrovsky napínavé, neboť ukočírovat tak velký ansámbl, aby divák zbytečně nezpanikařil a nic
nepoznal, se zdálo nad lidské síly. Adrenalinu tenkrát proteklo hodně. Po posledních
taktech a úkloně všech účinkujících začalo pravé peklo – vítr, déšť a všechno, co
k tomu patří. My jsme si ale oddechli, neboť
se představení podařilo odehrát do konce…
Teď přenechávám organizování open air
koncertů mladším a snažím se jim při tom
z dálky krýt záda.

Jaká je vaše představa ideální dovolené?
Někdy mám chuť volný čas naplnit nicneděláním. Ale jak se znám, tak jsem neklidný
a na jednom místě prostě nevydržím. Mám
rád hory, přírodu, architekturu, památky.
Celou dovolenou bych někde proběhal. Ale
stejně pak vím, že doma je prostě doma.
(red), foto: Patrick Marek

RNDr. Václav Derner
Václav Derner je absolventem
Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy a tomuto
oboru se věnoval do roku 2000.
Pracoval ve Fakultní nemocnici
Hradec Králové na Ústavu klinické
imunologie a alergologie jako
správce počítačové sítě a podílel
se na statistickém zpracování
zdravotnických dat. Od mládí byl
současně aktivní jako sbormistr
a varhaník při kostele sv. Ondřeje
v rodných Třebechovicích pod
Orebem, organizoval mezinárodní
setkání chrámových sborů
a koncerty duchovní hudby, které
často také dirigoval. Od roku 1990
dodnes byl členem zastupitelstva
města, po dobu 25 let
šéfredaktorem Třebechovického
haló. Je držitelem ceny města
za zásluhy o kulturu. Ženatý,
otec tří dětí. Od roku 2000
- po vítězství v konkurzu na
místo ředitele Filharmonie
Hradec Králové - se mu hudba
stala profesí. Pozici ředitele
Filharmonie Hradec Králové
Václav Derner zastává dodnes.
Za jeho vedení se Filharmonie
Hradec Králové zařadila mezi
přední česká symfonická tělesa,
koncertuje s vynikajícími českými
i zahraničními sólisty a dirigenty,
vystupuje v rámci renomovaných
hudebních festivalů doma i ve
světě, pořádá ojedinělý festival
soudobé hudby Hudební fórum
Hradec Králové. Jako ředitel
stál Václav Derner u rozsáhlé
rekonstrukce sídla Filharmonie
Hradec Králové na Eliščině
nábřeží. Budova byla znovu
slavnostně otevřena v roce 2005.
V roce 2017 se v sále Filharmonie
Hradec Králové poprvé rozezněly
nové varhany, které mají na
tři tisíce píšťal a jsou druhým
největším světským nástrojem
v Čechách.
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Hradecká filharmonie
je dobře slyšet

Filharmonie Hradec Králové (FHK) začíná novou sezónu s pořadovým číslem 45 a programová brožura se zabarvila do
modra. Co vás nejen v nové sezoně čeká a nemine i kde FHK nechyběla v posledních měsících, prozrazuje předseda
správní rady Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. Luboš Janhuba.
Psychologové tvrdí, že modrá barva je barvou klidu, uspokojení a souladu. Symbolizuje něhu, věrnost, důvěru, oddanost a tradici.
Tradiční je brožura naší Filharmonie už několik let. Barva se sice každý rok mění, ale
grafické zpracování má stále svůj osobitý styl.
Mnozí návštěvníci koncertů se vždy v dubnu
začínají ptát, kdy už ta filharmonická brožura
vyjde. Pravda, je možné si ji později kdykoliv
stáhnout na webu. Málo platné, tisk je tisk
a tištěná brožura je dobrá tradice.
Dobrá tradice je však obsažena především
v tom, co FHK nabízí svým posluchačům.
Celkem 6 abonentních řad: bílá – velký sym40

fonický cyklus, žlutá – malý symfonický cyklus, stříbrná – varhanní cyklus, oranžová
– hudební lahůdky pro celou rodinu i s divadelním zákuskem, modrá – cyklus „Mezi
proudy“ a zelená – opereta a muzikál. Každý
si může přijít na své. V příští sezóně se představí v sále FHK řada renomovaných dirigentů a sólistů a hostujících souborů. Je jich tolik,
že opravdu nechceme na tomto místě nikoho
upřednostňovat.
Ale to není zdaleka všechno. Na podzim 2022
se chystá už 18. ročník oceňovaného festivalu
Hudební fórum Hradec Králové. Každoročně
tak zazní nevšední symfonická díla provádě-

ná často v českých premiérách doprovázená
působivým light designem. Letos na podzim
jsou to čtyři koncerty, které tradičně vysílá přímým přenosem Český rozhlas Vltava
a přebírá je Evropská vysílací unie (EBU) do
své sítě.
Průběžně probíhá v roce 2022 již 6. ročník
Hradeckého memoriálu s podtitulem – hudbou, obrazem a slovem – nepromlčeno. Jedná
se o koncerty, výstavy a přednášky, které se
tematicky vracejí do moderní historie a prezentují osobnosti a události, které by neměly být zapomenuty. Tento projekt iniciovala
naše Filharmonie a partnersky spolupracuje

Kultura

podzim 2022

s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec
Králové a Pamětí národa.
FHK pravidelně hostuje na koncertech v České republice i v zahraničí a prezentuje tak
nejen hudební umění, ale i své město a region. Za zmínku určitě stojí dlouho očekávaná
show Lucie v opeře 2022 s Filharmonií Hradec Králové. Toto excelentní přestavení se
bude na podzim konat v Ostravě, Praze, Bratislavě. Pardubicích a v Brně.
V roce 2021 a 2022 participovala FHK na mezinárodním projektu TOTAL PEACE. Šest
organizací ze šesti zemí připomnělo své významné národní osobnosti na různých akcích
ve své zemi. Naší osobností byl Václav Havel.
Bohužel se minulý rok, kvůli pandemii koronaviru, konaly akce v Portugalsku, Itálii a také
v České republice pouze on-line. Dvoudenní
program FHK zahrnoval veřejné čtení z děl
Václava Havla a přednášku o jeho životě a díle.
Druhý den pak zazněl live stream slavnostního koncertu do všech partnerských zemí.
FHK za 45 let své existence dozrála do svého dosud nejlepšího věku. Svým obsazením
je velkým symfonickým orchestrem. To znamená, že je schopna zahrát svými vlastními
silami jakékoliv dílo klasické hudební literatury. Je vyhledávaným partnerem pro sólisty
a skupiny různých žánrů, stále častěji nahrává
pro rozhlas a televizi.
Bohužel, současná doba úplně normální není.
Dva roky se celý svět potýkal s pandemií.
Restrikce kazily běžný život i život kulturní.
I v této těžké době však naše Filharmonie
vyrazila za svými posluchači. Malé skupinky
orchestrálních hráčů rozezněly své nástroje na zajímavých místech ve městě. Vysílalo
se i on-line ze sálu FHK. Mistrovské varhany
byly v plné hudební majestátnosti rozezvučeny v prázdném koncertním sále a zvuk i obraz

mohli věrní návštěvníci sledovat na obrazovkách monitorů. Hudba tak vyjadřovala naději
a posilovala optimismus v izolaci a osamění.
Letošní jaro přineslo naději a optimismus,
že všechno toto už je za námi a život se opět
vrací do normálu. Bohužel, nestalo se. Rusko
zahájilo šílenou agresivní válku proti Ukrajině.
Umírají ukrajinští vojáci, nevinní civilisté, dokonce i děti. To tu nebylo v Evropě od druhé
světové války. Svobodný svět se však spojil.
FHK je obecně prospěšná společnost, která
má své společenské poslání umělecké, ale
i etické a chce pomoci tam, kam až dosáhne.
Filharmonie dokáže zahrát krásnou hudbu.
To není málo. Dokáže však zahrát i takovou
hudbu, která bez velkých slov umí vyjádřit
mnoho pocitů. Hudba bojuje a hudba spojuje.
Dokáže tak bojovat proti válce a násilí. Spojuje
všechny, kteří umí naslouchat. Hudba přináší emoce, uklidňuje duši, povzbuzuje a dává
naději. Koncem února v sále FHK pronesl náš
švýcarský šéfdirigent Kaspar Zender před
koncertem krásná slova na podporu svobodné Ukrajiny. Hned 2. března proběhl v sále
FHK benefiční koncert příznačně nazvaný
Apoteózy vítězství. FHK zahrála mimo jiné
skladbu ukrajinského skladatele Valentina Silvestra „Modlitba pro Ukrajinu“, kterou autor
vytvořil v roce 2014, když byl okupován Krym.
Filharmonie je v nejlepším věku a všichni
chceme, aby byla i v nejlepší kondici, a právě nyní je obzvláště těžké tuto kondici udržet. To stojí peníze, kterých se teď mnohde
nedostává. FHK jako obecně prospěšná společnost má své zakladatele - Město Hradec
Králové a Královéhradecký kraj. Naši zakladatelé dokázali zatím vždy vyhodnotit důležitost
Filharmonie Hradec Králové jako špičkového
hudebního reprezentanta svého města a kraje. Věříme, že to tak zůstane i v budoucnu.
Naše Filharmonie má své příznivce, podporo-

vatele a mecenáše. Určitě uvítáme, když jich
teď bude více. Máme co nabídnout privátním subjektům formou vzájemně výhodného
partnerského vztahu. Nečekáme jen s nataženou rukou na peníze. Konečně projekty,
které jsou citovány výše, jsou toho důkazem.
Na ty si FHK musela obstarat finance z různých zdrojů.
Filharmonie Hradec Králové jde za svými
posluchači. Důkazem toho jsou open-air
koncerty, které se uskutečnily v nedávné
době v Hradci Králové. Na Malém náměstí 21. června zazněla „Hudba Hollywoodu“.
V živé paměti posluchačů pak zůstává Open
Air koncert pro Hradec – Vodní hudba, který
se uskutečnil 24. srpna na náplavce na Eliščině nábřeží. Závěrečné skladby „Na krásném
modrém Dunaji“ a kankán z Orfea z podsvětí
určitě ještě doznívají v myslích posluchačů,
kteří zcela zaplnili náplavku, Tyršův most
a přilehlé prostory. Nádherné počasí spolu
s jiskřivou a bravurní hudbou předvedenou
naší Filharmonií pod taktovkou svého šéfdirigenta přímo evokovaly radost a dobrou náladu posluchačů. A té je dnes opravdu zapotřebí. „Bez hudby to nejde!“
Takže všem těm posluchačům, kteří došli
až k náplavce na nábřeží, nezbývá než nyní
vzkázat: „Vzhůru do sálu Filharmonie Hradec
Králové!“ Je to tak blízko. Nabízíme pestrý
a hodnotný program, který všechny potěší a uklidní v dnešní turbulentní době. Tak
si pečlivě pročtěte aktuální filharmonickou
brožuru v uklidňující modré barvě. Vstupenky na koncerty pak zakoupíte osobně na pokladně ve foyer FHK nebo on-line přes portál
www.hkpoint.cz. Sledujte naše stránky www.
fhk.cz nebo www.filharmoniedokoran.cz
Luboš Janhuba
foto: Patrick Marek, Zdeněk Fabiánek
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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

