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Vážení a milé,

nemá význam se podrobněji rozepisovat o tom, že letošní jaro bylo, jak to jen říct, prostě divné, protože to 
všichni dobře víme. Bylo to jaro bez prvních procházek ve slunečních paprscích, bez koledy, bez prvomájových 
polibků pod rozkvetlou třešní. Jaro, jaké bychom si zopakovat nechtěli.

Rozhodli jsme se, že do nového Quartieru všechna ta korona-témata otiskneme co možná nejméně. Jednak 
proto, že jsme si jich užili vrchovatě, a potom také (a hlavně) – Quartier je vaším společníkem pro chvíle 
pohody, oddechu a čerpání nových inspirací. A takové je i čerstvé letní vydání, které k vám právě doputovalo. 
Letošní léto bude jistě jiné, než jsme zvyklí, ale my v redakci jsme se rozhodli, že si ho nenecháme zkazit! A že 
ho pravděpodobně prožijeme víc doma, než ve světě? Nevadí, vždyť je tu pořád co objevovat, a ruku na srdce 
– kdy jste naposledy prožili pravé české léto?

Protože chceme, abyste tohle naše rozhodnutí sdíleli s námi, připravili jsme manuál na nefalšovanou letní 
pohodu v podobě našeho sezónního speciálu: vezmeme vás na cestu po hradech a zámcích, poradíme jak se 
stát učiněnými mistry grilovacích party, podělíme se o tipy na nejlepší místa pro dovolenou ve východních 
Čechách, připomeneme si letní poetiku dávných tradic a zvyků a nakonec zažijeme léto se skutečným 
kovbojem.

Skočme rovnýma nohama do léta a užijme si ho!

Vaše 
 
 
Monika Staňková & Jana Zbořilová 
vydavatelky magazínu
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la. Jak vzpomínáte na chvíle, když vám 
bylo jako Andree?  
HF: Když mně bylo jako vám, vládl v zemi 
tvrdý socialismus, navíc jsem už měla dvě 
malé děti. Vycestovat kamkoli do zahraničí 
bylo nemyslitelné. Věřte, že vám ze srdce 
přeji, že teď už je to jinak, protože zvlášť 
v naší branži vám to otevře mnohé obzory 
a dveře. Navíc ta škola má moc dobré jmé-
no, určitě toho využijte. Samotné je mi to 
líto, kolik jsme toho v porovnání s dneškem 
nemohli. Čím víc jsme ale nemohli, o to 
víc jsme se snažili a zkoušeli něco nového, 
hledali jsme cestičky jak prorazit. Po no-
cích jsme šily a pak svoje věci jezdily samy 
předvádět po kulturácích. Když na to teď 
zpětně vzpomínám, byla to doba, kdy jsem 
si užila snad nejvíc srandy v životě. Dodne-
ška, když se potkáme s Liběnou Rochovou, 
vzpomínáme, jak jsme jely v natáčkách au-
tem na přehlídku do Ostravy. Tam rychle 
vystoupily, natáčky shodily a šly na molo. 
Naše generace měla opravdu tah na bránu.

Jako návrhářka jste o sobě dala po-
prvé pořádně vědět v roce 1978 díky 
legendárním „bertramkám“, které 
organizovala vaše maminka. Dnes by 
se řeklo, že to byly takové kreativní 
workshopy v Praze, kde se mohli za-
čínající tvůrci předvést. 
HF: Byla to tehdy vlastně jediná šance, jak 
sebe a svoji tvorbu prezentovat. Pravda, ješ-

Obě jste na rozhovor přišly oblečené 
v černé. To jste se domluvily?
HF: To je u návrhářek normální. Velmi by 
mě překvapilo, kdyby tady Andrea přišla 
v květovaných šatech. Prý ale žijete v Lon-
dýně a tam pořád jedou sedmdesátky, tak 
jsem vás trochu tipovala i na džíny. 
AV: Já zásadně nenosím kalhoty. Ale oblékla 
jsem aspoň džínovou bundu. 
HF: Většinou je to tak, že když se sejdou 
návrhářky, přijdou všechny v černém, vý-
jimečně má jedna na krku bílý šátek. A to 
ještě ke všemu bývám já. 

Andreo, teď sice žijete v Londýně, 
kde dokončujete poslední ročník 
módní školy Central Saint Martins, 
ale narodila jste se na východě Čech 
– v malé obci Mžany u Hradce Králo-
vé. Jaké to v devatenácti letech bylo, 
přestěhovat se z malé vesničky do 
světové metropole? 
AV: Byl to trochu šok. Vyrostla jsem ve vel-
kém domě s rodiči, prarodiči, tetou, stre-
jdou a jejich dětmi, dohromady nás tam by-
dlelo devět. Když jsem se pak odstěhovala 
do Londýna, zažila jsem vůbec poprvé, jaké 
je to žít sama, navíc v malinkaté garsonce. 
Ani v nejmenším si ale nestěžuji, naopak cí-
tím velký vděk, že jsem mohla odejít do za-
hraničí, sbírat zkušenosti a učit se od těch 
nejlepších. Myslím, že část mého já tomu 
ani po těch letech stále ještě neuvěřila, že 
se mi podařilo na Central Saint Martins do-
stat jen tak z gymnázia, bez předchozího 
výtvarného vzdělání. Moc si toho vážím. 

Heleno, vy jste takovou možnost, 
vzhledem k době, do které jste se na-
rodila a ve které jste vyrůstala, nemě-

tě se jednou za rok pořádala společná vý-
stava v Díle, kde jsme mohli představit tři 
modely, a to bylo celé. Všechno se dělalo 
na černo a do šuplíku. K té „bertramce“ se 
mamka dostala oklikou, měla v ROH funkci 
jako úsekový důvěrník a říkala si, že by toho 
mohla nějak smysluplně využít, a tak zača-
la pořádat tahle tvůrčí setkání. Vzniklo to 
přitom úplně nevinně s Danou Vašátkovou 
a Natálií Kšajtovou, někdejšími modelkami – 
hvězdami časopisu Žena a móda. Holky byly 
nesmírně kreativní, tvořily šperky a další 
doplňky, tak se domluvily, že je tam budou 
předvádět a přizvou při té příležitosti další 
tvůrce. Postupně se to setkání od setkání 
profesionalizovalo, přibývali další tvůrci, až 
se tam podařilo soustředit celou moji návr-
hářskou generaci – Táňu Kovaříkovou, Libě-
nu Rochovou, Hankou Havelkovou, Michala 
Švarce, Radku Kubkovou, Šárku Hrůzovou 
a řadu dalších. Nechyběla ani Klára Nade-
mlýnská, ale to bylo tehdy mládě, ještě ne-
navrhovala, ale chodila přehlídky. 

Vaše značka je i proto úzce spjatá 
právě s Prahou, nicméně vy jste pů-
vodem také z východních Čech, na-
rodila jste se v Náchodě. Mají vás do-
konce na listině slavných rodáků. 
HF: To je roztomilý příběh. Z Náchoda 
znám jen porodnici, byla jsem tam všeho 
všudy pořádně jen jednou, a to právě u pří-
ležitosti svého narození. Abyste rozuměla, 
moje maminka žila s tatínkem a jeho rodiči 
v Praze na Vinohradech, jednoho dne se ale 
pohádala s tchánem, těhotná si sbalila kufr 
a odjela za svojí maminkou do České Skali-
ce. Východočeškou jsem proto trošku ná-
hodou. Ačkoli jsem tam řadu let žila a první 
i druhý manžel pocházejí také odtamtud.

HELENA FEJKOVÁ & ANDREA VYTLAČILOVÁ :

Jen mít rád nestačí
Dvě návrhářky, které dělí dvě generace. Jedna už je v módní branži pojem, druhá si svou cestičku na výsluní teprve šlape. 
Přestože na první pohled nemají moc společného, ve skutečnosti jedou na stejné vlně. Na vlně tradice, poctivého řemesla, 
autenticity a hrdého patriotismu. Návrhářky Helena Fejková (66) a Andrea Vytlačilová (24) se narodily na východě Čech. 
Andreu osud zavál do Londýna, kde studuje nejprestižnější módní školu světa, pod vlastní značkou tvoří a propaguje český 
tvůrčí um. Helena zamířila do Prahy, aby po revoluci v Lucerně otevřela proslulou Galerii módy a dlouhé roky spoluudávala 
nejen tuzemské trendy. „Když se rozhodnete živit kreativní prací, musíte to bezmezně milovat. Jen mít rád nestačí,“ říkají.  

Osobnosti čísla

 „Po nocích jsme šily a pak svoje 
věci předváděly po kulturácích.“

léto 2020 
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Asi tomu osud chtěl, že jste dětství 
netrávila v Praze, ale vyrůstala s ba-
bičkou v České Skalici. 
HF: Měla jsem velmi mladé rodiče, byli čer-
stvě na vysoké a já neplánovaný plod stu-
dentské lásky. Mamka chtěla dál studovat, 
a tak mě jako tříměsíční miminko nechala 
u tehdy čtyřicetileté babičky Otylky právě 
ve Skalici. Jak já ji milovala! Byla jsem pro ni 
jako třetí dítě, ale protože těžce a dlouho 
pracovala, pověsila mi na krk klíč a nechala 
mě objevovat krásy venkova. Bydlely jsme 
v objektu sběrných surovin, kam se vozily 
zbytky z fabrik, takže jsem v podstatě vy-
růstala tam – v halách mezi rolemi papíru 
a odstřižky látek. Tam se asi začala probou-
zet moje kreativní stránka, věčně jsem si 
odtamtud nosila domů nějaké „poklady“, ze 
kterých jsem si lepila a vystřihovala, nebo na 
které jsem si kreslila. Byl to takový můj svět 
významně spjatý s přírodou. V tomto jsem 
měla krásné dětství, myslím, že mnohem 
hezčí, než kdybych žila s rodiči a prarodiči 
v tom pěkném bytě na Vinohradech. Pra-
rodiče z tátovy strany byli naopak v pravdě 
městští lidé, dědeček byl starosta Prahy 3 
a myslím, že se dost bál, co ze mě vyroste. 
Pokaždé, když mě viděl, byla jsem špinavá 
od hlíny a tahala v kyblíku šneky. (smích) 
AV: Ona ta dětská osamocenost má mož-
ná něco do sebe. Já si vlastně prošla něčím 
podobným, protože tím, že jsem dojížděla 
do Hradce do školy, tak neexistovalo, abych 
trávila čas po vyučování s kamarádkami 
nebo u nich přespávala. Upřímně mě to 
tehdy mrzelo, protože jsem se cítila úplně 
odříznutá od všeho dění. Na druhou stranu 
jsem se ale asi i díky tomu vyvíjela víc po té 
kreativní stránce. Vždycky jsem odpoledne 
sedla na kolo a jela do přírody kreslit. To 

jsem milovala a dodneška to tak mám, je to 
můj malý útěk do vlastního světa. 

Přemýšlely jste někdy o tom, kde se 
ve vás ty kreativní geny vzaly? Ma-
minka Andrey je ekotoxikoložka, He-
lenini rodiče zase geologové.  
AV: Postupem let jsem se dopátrala, že 
babiččina maminka byla modelářka střihů 
a její dědeček zase švec. Ani jednoho jsem 
nepoznala, ale čas od času doma narazila 
na nějakou památku po nich – třeba šev-
covská kopyta. Byla jsem z toho nadšená, 
zato babička to brala spíš jako nepořádek. 
Obecně se mnou rodina můj zápal pro 
umění a design moc nesdílela. Ne, že by mi 
to nepřáli, ale nevěřili tomu, že se tím dá 
živit, protože s tím předtím neměli žádnou 
zkušenost. Já si tím vlastně taky nebyla úpl-
ně jistá, nikoho z branže jsem neznala, a tak 
jsem si říkala, že si to sama musím nejdřív 
obhájit sama před sebou, než to budu moci 
nějak uspokojivě vysvětlit jim. A tak jsem se 
„kousla“ a zkusila Londýn. 
HF: To jste hezky řekla, že jste se „kousla“. 
Myslím, že to je u vaší generace dnes dost 
podstatné. Spousta lidí to neumí, nechce se 
jim a hrozně dlouho se hledají. Máte všech-
ny myslitelné možnosti, přesto máte pro-
blém to nějak rozumně uchopit. Ne každý 
je dostatečně vyzrálá osobnost, aby tu svo-
bodu rozhodnutí a volné ruce ustál. 
AV: Řekla bych, že když se člověk rozhod-
ne kreativní prací živit, musí to bezmezně 
milovat. Jen tak u toho vydrží. Jen mít rád 
v tomhle nestačí. 

Heleno, vaše první kolekce se jmeno-
vala Z babiččiny krabičky a obsahova-
la prvky původních metod zpracování 

oděvů, jako je paličkování nebo ručně 
vyšívaná krajka. To vás inspirovala 
právě milovaná babička Otylka? 
HF: Ne, tahle krabička patřila babičce mého 
prvního muže. V Bílé Třemešné jsme měli 
léta rodinnou chalupu, kam jsem od dětství 
každé léto jezdila. Když mi bylo nějakých 
sedmnáct, stopla jsem si fešáka na motor-
ce. Jmenoval se Karel Fejk, a jak asi tušíte, 
záhy jsem si ho vzala. Dostala jsem se tak 
na statek v Nových Lesích u Dvora Králové, 
kde jsem na půdě objevila truhlu s výba-
vou jeho babičky. Byla to bohatá statkářka, 
takže to byl skvost za skvostem. Já jako 
textilačka, absolventka střední umělecko-
-řemeslné školy, jsem žasla nad každým 
kouskem, obzvlášť nad nádhernými ručně 
vyšívanými nočními úborky. Ty mě úplně 
fascinovaly, protože do té doby jsem je vi-
děla maximálně v muzeu, a jim to leželo na 
půdě! Začala jsem je různě barvit a přeší-
vat, a tak vznikla má první kolekce. 

Co vás na tom tak zaujalo?
HF: Fascinovala mě ta práce! Představte si 
na stavu utkané pevné plátýnko, na kterém 
jste mohla detailně obdivovat jednotlivé 
sámečky, krajky, výšivky. Všechno to byla 
úchvatná ruční práce. V jedné té noční ko-
šili dodnes spím na chalupě, díky poctivos-
ti materiálu a zpracování přežije všechno. 
Jedny šatičky jsem darovala svojí asistence 
a věřím, že i u ní se budou dědit po gene-
race. Přesně v tom jsou koneckonců ty pří-
běhy! Já tu babičku statkářku sice nezažila, 
ale díky těm nočním úborkům jsem její pří-
běh objevila, a jak jsem je barvila a přeší-
vala, svým způsobem jsem je zase uvedla 
do života. 
AV: Vnímám to úplně stejně. Měla jsem 
pratetu Annu, kterou už jsem sice nezaži-
la, ale která mistrně ovládala umění ruční 
krajky. To je neuvěřitelně jemná, pečlivá 
práce, která trvá hodiny. Vznikají z ní nád-
herné, na první pohled křehké, a přitom 
neuvěřitelně pevné výtvory. Pár kousků se 
mi podařilo zachránit a věřím, že kdokoli se 
na to podívá, chytne ho to za srdce stejně 
jako mě. Líbí se mi věci, za kterými je vidět 
kus práce, píle a řemeslo. Sama mám blízko 
k ručním pracím, zabývám se modrotis-
kem, baví mě folklór. Na Moravě ještě na-
jdete kroje, které se předávají z generace 
na generaci, ale v Čechách se to už úplně 
vytratilo. Je mi to líto, přitom neříkám, že 
v tom musíme chodit po ulici, ale jsou to 
věci, které nesou kus historie, jsou součástí 
rodinného dědictví a je škoda o ně přijít. 
HF: Já už to říct můžu, protože mi je, ko-
lik mi je. Času je málo a za jeden život se 
toho vážně nedá moc stihnout. Proto tolik  
obdivuji Antonia Gaudího, který za  

Osobnosti čísla
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Helena Fejková

Narodila se 30. 4. 1954 
v Náchodě.

Vystudovala ruční zpracování 
textilií a posléze pracovala ve 
vzorovacím středisku podniku 
TIBA ve Dvoře Králové nad 
Labem. 

Profesionálně se začala 
oděvnímu designu věnovat až 
v 35 letech, předtím pracovala 
v Domech kultury ve Dvoře 
Králové n/L a v Trutnově, kde 
mj. založila i Oděvní studio.

V roce 1991 otevřela s druhým 
manželem Vladimírem 
Hetflejšem Galerii módy 
v pražské Lucerně, kde sídlila 
až do roku 2010. Poté se 
přesunula na Vinohrady, kde 
najdete její salon i dnes. Její 
modely obletěly svět, pořádala 
přehlídky v Mnichově, Paříži, 
Klagenfurtu, Leedsu, Budapešti 
i v Pekingu a na Kypru.  

Je podruhé vdaná, má syna 
a dceru. 

www.helenafejkova.cz



Andrea Vytlačilová 

Narodila se 7. 4. 1996 v Hradci 
Králové. 

Vystudovala Gymnázium Boženy 
Němcové v Hradci Králové, v 19 
odešla do Londýna a aktuálně je 
jedinou Češkou studující tamní 
nejprestižnější módní školu 
světa Central Saint Martins.  

Spolu s fotografkou a režisérkou 
Lucií Desmond je spoluautorkou 
projektu My Bohemian Tale, 
prostřednictvím kterého 
propaguje českou textilní 
tvorbu ve světě.

Pod vlastní značkou tvoří 
autorské šátky z hedvábí.

www.andreavytlacilova.com
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mám látky, odpovídala jsem, že z Moravo-
lenu Šumperk. Byla jsem zkrátka pověstná 
tím, že dělám s českými fabrikami. To se 
ale v devadesátkách moc nenosilo. Největší 
pecka byla, když to bylo z Itálie. Ať to bylo 
cokoli. Nikdo si ale neuvědomoval, že zatím-
co ostatní byli ve skladu, já byla v kuchyni. 
Mohla jsem si díky spolupráci s tuzemskými 
výrobci říct, jak to přesně chci, a naučila se 
spoustu nových věcí. 
AV: Souhlasím, že se to poslední dobou 
zlepšuje, tvůrcům už není jedno, kdo je je-
jich dodavatel. Začínají chápat, že když jako 
tvůrci využijí lokálních produktů a dodava-
telů, podporují lokální trh, a tak vlastně sami 
sebe navzájem. 
HF: To byste se ale divila, jak tomu dřív bylo 
přesně naopak. To se psalo přímo do titulků. 
„Tahle má látky z Itálie, Fejková z Moravo-
lenu.“ (smích) Tím jsem trochu upadala na 
ceně. 
AV: To vás obdivuji, že jste to ustála.

A co otázka online prodeje módy. Jak 
se na e-shopy dívají dvě návrhářky 
s odstupem dvou generací? 
AV: Prodávat cokoli přes internet je po-
měrně komplikované. Celý nákupní zážitek 
je vzdálený. Fotka je sice skvělá věc, ale je 
to až sekundární médium, prostřednictvím 
kterého lze módu prodávat. Čekala mě v létě 
v souvislosti s mým blížícím se absolutoriem 
velká závěrečná přehlídka v Londýně, ale 
kvůli koronaviru je všechno zrušené. Naše 
prezentace se přesouvá do virtuálního pro-
středí. Radost z toho nemám, jenže s tím nic 
nenadělám. Na druhou stranu, nemít tech-
nologie na takové úrovni, na jaké dnes jsou, 
tak jsem ve své práci vůbec nemohla pokra-
čovat. Naučila jsem se netrápit se věcmi, 
které nemůžu změnit. 
HF: Online prodej mi moc neříká, holt na 
něco už jsem stará. Baví mě, když si na lát-
ku mohu sáhnout, prožít si to. Nakupovat 
módu online je jako sledovat divadlo nebo 
operu v televizi. Je to hezké, přináší vám to 
svým způsobem potěšení, ale autenticita 
chybí. Je fantastické, že to jde, protože prá-
vě díky online prostředí mohla řada lidí i bě-
hem karantény pracovat. Není to ale moje 
cesta. Myslím, že celý ten příběh, který teď 
prožíváme, nás dovede k uvědomění si, že 
máme všeho zbytečně moc a měli bychom 
být ohleduplnější nejen sami k sobě, ale ke 
všemu živému kolem. Už dlouho mám pocit, 
že se vším zbytečně plýtvá. Berme součas-
nou situaci jako memento a zkusme v tomto 
změnit aspoň to málo, co dokážeme – sebe.  

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora, Lucie Desmond a archiv 

make-up Helena: Lenka Peške

sebou zanechal ohromnou stopu, přede-
vším v Barceloně, přesto byl schopen pře-
kročit vlastní stín a předat onu pomyslnou 
pochodeň dál. Hrozně fandím jeho prag-
matické vizi u Sagrady Famílie. On věděl, 
že to nestihne dostavět, a tak zanechal své 
architektonické nákresy dalším generacím. 
Takhle to má přece být, dát možnost navá-
zat, pokračovat. Není to o tom, že mým na-
rozením začíná svět.
AV: A po mně potopa. 

Jisté pokračování, začátek nové epo-
chy možná čeká už teď módní průmy-
sl. V souvislosti s koronavirovou pan-
demií se řada módních domů uchyluje 
ke komorním přehlídkám svých no-
vých kolekcí, chce jich vydávat méně. 
Ještě víc než dřív se tak dostává do 
popředí fenomén pomalé módy neboli 
slow fashion – nehromadit, volit kva-
litnější a trvanlivější materiály, ekolo-
gické zpracování. Jak se k tomu jako 
tvůrkyně stavíte?  
HF: Pozorovala jsem to už před koronavi-
rem, že módní průmysl obecně potřebuje 
zbrzdit. Dostali jsme se do neudržitelné-
ho tempa. Samotnou mě jako návrhářku 
frustruje tvořit dokola pořád nové kolekce. 
Navíc díky přímé zpětné vazbě od zákazní-
ků, kterou v salonu mám, vím, že nová ko-
lekce nazraje až za dva, tři roky od uvedení. 
V devadesátých letech to bylo jiné, to jsem 
vydávala novou kolekci co půl roku, pokaždé 
s grandiózní přehlídkou. To jsme ale sídlili 
v Lucerně na 450 m2, kam se pohodlně vešlo 
dvě stě lidí. Posledních deset let už mi to ale 
vůbec nedává smysl. I kvůli tomu podle mě 
získala móda až pejorativní nádech něčeho 
povrchního, přitom pro mě je naopak velmi 

hlubokou záležitostí. Když někoho potkám 
poprvé, tak si v něm právě prostřednictvím 
toho, jak je oblečen, čtu. 

AV: Současná situace v módním průmyslu 
je šílená. Když jsem během studijních stáží 
pracovala v různých módních domech po 
světě, zažila jsem to na vlastní kůži. Tam se 
nedělají dvě kolekce, ale třeba i šest. Není 
výjimkou, že šijete celou noc, abyste to ráno 
zase celé předělávala, a nakonec se celá vaše 
práce masivně zkomercializovala. Já od za-
čátku stojím trochu na opačné straně, bar-
vím přírodně avokádovými peckami nebo 
batistem, soustředím se na individualitu 
a unikátnost. Slow fashion pro mě není no-
vinkou, já jí žiju.   

Je na to ale současná konzumní spo-
lečnost připravená? Přestat nakupo-
vat ve velkém, vážit si kvality a připla-
tit si za ni? 
HF: Myslím si, že lidé jsou nejenom připra-
veni, ale už po tom touží. Chtějí se vrátit 
k těm pravdivým, autentickým věcem. Vě-
decko-technická revoluce běží pořád na 
pozadí, vývoj ve všem je tak strašně rychlý, 
že lidé musí být zákonitě přesyceni a touží 
po něčem hmatatelném. Když jsem začínala 
já, uplatňovat tuhle filozofii bylo těžší, nic-
méně už tehdy jsem tvořila jenom z přírod-
ních materiálů a soustředila se především 
na český len. Když se mě lidé ptali, odkud 

Osobnosti čísla

 „Líbí se mi věci, za kterými 
je vidět kus práce,

píle a řemeslo.“

léto 2020 
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Vstupujete do čela nadačního fondu, 
který má poměrně úzké zaměření, 
takřka deset let práce za sebou, a přes-
tože vznikl a funguje v Hradci Králové, 

Nové logo, nový web i nová ředitelka. Nadační fond Aquapura vstupuje do druhé dekády svého fungování s řadou no-
vinek. Co vše se chystá, jsme se zeptali výkonné ředitelky fondu Sabiny Kvak.

Aquapura v novém

má přesahy do celé republiky. S čím 
onu „ředitelskou štafetu“ přebíráte? 
Především s pokorou, vnímám to jako velký 
závazek a výzvu zároveň. Myslím, že když 
manželé Staňkovi Aquapuru před lety zaklá-
dali, nemohli vůbec tušit, kolik dobra jejich 
rozhodnutí přinese. Jsme jediným fondem 
v České republice, který se zaměřuje na 
pacienty s tromboembolií neboli poruchou 
srážlivosti krve. Žádná jiná charitativní orga-
nizace u nás se jim dlouhodobě a koncepčně 
nevěnuje. Fond odvedl spoustu dobré práce, 
ať už ve směru šíření osvěty a prevence této 
nemoci i co do aktivní pomoci nemocnicím 
či jednotlivcům. Základy jsou tedy pevné, 
mým úkolem je „přistavět“. (smích) 

Co si pod onou „přístavbou“ předsta-
vit? Prozradíte, co chystáte? 
Předně chceme udržet zavedené a hojně 
navštěvované akce, jako je například chari-
tativní golf nebo běh, který jsme sice kvůli 
pandemii museli přesunout z jara na pod-
zim, ale vzdát se ho nehodláme. Takže už 
pomalu začněte hledat tenisky! Máme zbru-
su nové logo a webové stránky od králové-
hradecké agentury FiftyFifty, kde plánujeme 
rozjet nový systém dlouhodobých nadač-
ních příspěvků. Ráda bych také rozšířila naši 
ambasadorskou základnu, spojila Aquapuru 
s osobnostmi veřejného života. Ono se totiž 
na první pohled může zdát, že tromboembo-

lie je nemoc seniorů, stále víc však postihuje 
lidi v produktivním věku a nezřídka bohužel 
i velmi mladé lidi, a to především ženy v sou-
vislosti s užíváním hormonální antikoncep-
ce. Nápadů je mnoho, elán k realizaci také! 

Ačkoli jste novou ředitelkou, pro part-
nery a podporovatele nadačního fondu 
nejste neznámou tváří. Organizačně 
jste se podílela na největší charitativní 
akci loňského roku ve východních Če-
chách – velkolepého Galavečeru Aqua-
pury v Petrof Gallery. 
Právě půlroční spolupráce při přípravách 
s týmem nadačního fondu mě utvrdila v tom, 
že jejich práce má obrovský smysl a obě stra-
ny si mají co nabídnout. Ostatně, galavečer 
byl úspěšný, vybralo se skoro 200 tisíc korun 
a už teď můžeme slíbit, že se dočká další-
ho ročníku. V plánu je příští rok. S manžely 
Staňkovými jsme se během příprav dokázali 
dobře poznat a padli si i lidsky, což vnímám 
jako klíčové, protože svěřit někomu do péče 
své „druhé dítě“ vyžaduje velkou důvěru. 
Těším se na všechny partnery Aquapury, se 
kterými jsem již měla možnost spolupraco-
vat, i na ty nové, které teprve poznám nebo 
mezi podporovatele přivedu. Sledujte nás na 
sociálních sítích a webu - je se na co těšit!

(red) 
foto: Ondřej Šlambora 

Životní stylléto 2020 
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vybudovat školní budovu 21. století, s pří-
jemným prostředím, optimalizovanou pro 
moderní technologie, ale zároveň takovou, 
kde každý najde vše, co potřebuje. 

Jak dlouho projekt připravujete? Kdy 
bude zahájen a dokončen?
Ani se neptejte. (smích) Pracujeme na tom 
už víc než 10 let, ale povedlo se a stavět za-
čínáme v červnu. Se stavební částí bychom 
měli končit příští rok v létě, navážeme 
řešením konektivity internetu, designem 

a úpravami zahrady. Definitivní konec tak 
bude v únoru 2022.

Proč přípravy trvaly tak dlouho?
Jak to u veřejných staveb bývá, narazi-
li jsme na iracionální, leč sveřepý odpor 
sousedů. Naše stavba byla první, kde byla 
vyzkoušena metoda prohlášení magistrá-
tu města za podjatý, a to hned několikrát. 
Absolvovali jsme několik odvolání ke kraj-
skému úřadu či ministerstvu zdravotnictví, 
aby se všechny námitky ukázaly jako neo-

To je tak: když se pro něco rozhodnete, tak za tím jdete. Když za něčím jdete, tak pro to uděláte maximum. A když pro něco 
uděláte maximum, tak toho zpravidla dosáhnete. Hradecké školy Sion jsou toho důkazem. Vznikly z potřeby dát dětem mís-
to, kde učení bude radost, ne jen povinnost. Překonaly za léta svého fungování řadu překážek a naschválů a pořád se z nich 
nevytratila ta radost. A proto se z nich nevytratily ani děti, které sem chodí rády. Těm z druhého stupně základní školy se 
právě začíná jejich škola měnit doslova před očima. „Zahajujeme rekonstrukci naší školní budovy v ulici Kleinerových za asi 
50 milionů korun. Chceme vybudovat příjemnou školu pro 21. století, kde každý najde vše, co potřebuje,“ říká Denis Doksan-
ský, předseda hradeckého spolku Sion, který je zřizovatelem škol. V rozhovoru pro Quartier vypráví nejen o cestě k moderní 

škole, která rekonstrukcí během necelých dvou let vznikne, ale i o všem, s čím bylo potřeba se na cestě k ní poprat.

V hradecké ulici Kleinerových na Mo-
ravské Předměstí začíná čilý staveb-
ní ruch a my víme, že se týká budovy 
vaší základní školy. Co se chystá?
Začínáme se stavbou nového patra a při 
té příležitosti rekonstruujeme i ostatní 
prostory. Děti i učitelé tak získají moderní 
školu s laboratořemi, knihovnou, jídelnou 
a mnoha zákoutími pro osobní i skupinové 
aktivity. V dosavadních prostorách praco-
vali všichni neskutečně stísnění. Chceme 
ale nejen rozšiřovat, ale především chceme 

SION:

My tu školu 
postavíme! 

Životní stylléto 2020 
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podstatněné. Přeci jen stěžovat si na hluk 
dětí z areálu školy, který na místě vznikl 
před desítkami let společně s okolními ro-
dinnými domy, je těžko obhajitelné. 

Vzrušení kolem vaší stavby proběhlo 
i koncem května...
Ano, přitom šlo o úplnou formalitu. Týká 
se to stále ještě oné „papírové“ změny 
zřizovatele školy, kterým se v lednu 2019 
stal Sion z.s. a nyní bylo třeba, aby město 
posvětilo také převod školní budovy z mi-
nulého zřizovatele na současného. Tento 
proces jsme řešili již s bývalým vedením 
města, čekalo se na ukončení tzv. udržitel-
nosti zateplení objektu, jež nastalo v dubnu 
2019, kdy jsme hned oslovili vedení města 
i magistrát a v říjnu 2019 jsme měli připra-
veny všechny podklady a požádali majetko-
vý odbor o zahájení řešení s tím, že se nám 
ozvou, jak žádost podat formálně. Žel jsme 
udělali chybu v tom, že jsme se nepřipomí-
nali v domnění, že vše je v běhu. Když jsme 
letos v květnu zjistili, že věc zapadla, bylo 
již pozdě. Proto jsme se snažili věc uspíšit, 
což na zastupitelstvu vyvolalo diskuzi. 

Prý také padaly obavy, abyste budovu 
i nadále užívali jako školu?
Důvodem převodu je právě to, aby budo-
va i nadále sloužila jako zázemí základní 
a mateřské škole. Co se týče zachování 
účelu, nemáme nejmenší problém se stej-
ným zajištěním, jaké jsme měli dosud. Na 
zastupitelstvu se to mohlo vyřešit jednou 
větou v usnesení, žel namísto toho, se 
z toho stala zbytečná politická přestřelka. 
Pokud bychom se budovu chystali využívat 
jinak, nebudeme nyní investovat cca 50 mil. 
do laboratoří, speciálních učeben a dalších 
prvků ryze školního využití, což by při ji-
ném než školním užívání byly zcela vyho-
zené peníze.

A proč jste vlastně na schválení pře-
vodu tak spěchali?
Protože v červnu začínáme stavět a bylo 
by ideální do té doby mít převod vlastnic-
tví vyřešen. Souvisí to třeba i se zajištěním 
bankovního úvěru, pro který již tuto věc 
musíme mít dořešenou a bez kterého ne-
můžeme stavbu financovat. Odsunutí na 
zastupitelstvo konané na konci června je 
pro nás nepříjemné, ale musíme to nějak 
zvládnout.

Je dost neobvyklé, aby podobnou in-
vestici do školy realizoval soukromý 
subjekt.
Není to naše první investice. Tuto škol-
ní budovu jsme investicí několika milionů 
korun před lety zateplovali a měnili okna. 

Předtím jsme přestavovali budovu Na Kot-
li a investovali do prostor v Mandysovce. 
Předloni jsme investovali do prostor naší 
střední školy, kde jsme budovali za několik 
milionů laboratoře a odborné učebny.

Jak budete vlastně stavbu financo-
vat?
Většinu nákladů, asi 80 %, budeme fi-
nancovat z úvěru, na zbytek se nám po-
dařilo získat dotaci z evropských zdrojů 
prostřednictvím IROPu. Stavbu jsme ale 
plánovali nezávisle na ní a s dotací jsme 
nepočítali, obvykle podobné dotace získá-
vají spíše tzv. státní školy. Po zažádání jsme 
skončili mezi náhradníky, někdo však vypa-
dl a přišla řada na nás. Splnit vše potřebné 
do daných termínů bylo šibeniční, třeba 
dotažení nabytí právní moci stavebního 
povolení vzhledem k obstrukcím sousedů, 
ale povedlo se. V rámci dotace IROPu jsou 
však pevné termíny, proto také nemůžeme 
zahájení stavby odsunout na později. 

I když se nám to právě teď moc nehodí, 
vzhledem k loňskému výpadku financo-
vání, kdy jsme v důsledku chyby na straně 
ministerstva školství neobdrželi finance, 
na něž máme ze zákona nárok, vzhledem 
k IROPu do toho musíme jít. Přeci jen, kdy 
se nám jako nestátní škole stane, že obdr-
žíme podobnou dotaci. 

Z dálky se může zdát, že vám vše vy-
chází a všichni vám pomáhají, zblízka 
naopak lze vidět, že musíte bojovat 
o každou píď, čím si to vysvětlujete?
Když se řekne soukromá škola, leckomu 
naskakují pupínky, že jde o protekční ško-
lu pro bohaté a musí to být velký byznys. 
V tomto smyslu se k nám někteří staví 
a jsou i politici, jež nám to dávají pocí-
tit různými způsoby. Své pak dělá závist 
a představy o „vejvaru“, který máme. Rea-
lita u škol mimo Prahu je však úplně jiná. 
Zvláště pak u nás, kdy naším základním 
nastavením je, že se nesmí stát, aby k nám 
někdo nemohl poslat své děti jen z finanč-
ních důvodů. Snažíme se každému, kdo to 
potřebuje, ve finančních podmínkách stu-
dia vyjít vstříc. 

Navíc systém je obecně nastaven na pod-
poru tzv. státních škol, jež jsou ty potřeb-
né. Přičemž oproti nestátním školám jsou 
jejich finanční zdroje mnohem větší a jim 
na míru jsou připravovány dotace a gran-
ty. My se tak musíme spoléhat jen sami na 
sebe, ale nestěžujeme si, rozhodli jsme se 
jít touto cestou a díky tomu máme možnost 
dělat školu podle svých představ a umožnit 
dětem trochu jiný školní svět. 

Přestože často narážíme na házení klacků 
pod nohy, naštěstí jsou lidé, i mezi politiky, 
kteří vnímají, jaká je skutečnost a jsou nám 
ochotni pomoci. Musím říct, že v té hradec-
ké realitě jsou v různých stranách, v koalici 
i opozici. Když jsme loni v srpnu zůstali bez 
peněz z ministerstva školství, půjčkou nám 
vypomohl jeden z hradeckých podnikatelů. 
Za takové momenty jsem vděčný.

Zpátky ke stavbě, kde se budou bě-
hem ní učit vaši žáci?
Týká se to školáků z druhého stupně, kte-
ří získají dočasný azyl v prostorách naší 
střední školy Sion High School v Hradecké 
ulici. V tom je výhoda propojení všech na-
šich škol, tedy mateřské, základní i střední 
školy a také našeho domu dětí a mládeže, 
že si mohou vzájemně vypomoci. Střední 
škola tak pro svou sesterskou školu uvolní 
část svých prostor, samozřejmě tak, aby jí 
to ve výuce nijak neomezilo, a přitom aby 
poskytla mladším školákům kvalitní záze-
mí. Myslím, že to nakonec bude po všech 
stránkách zajímavá zkušenost.

Na závěr možná nejprostší otázka 
– proč mají rodiče vůbec uvažovat 
o vaší škole pro své děti?
Pokud nechtějí riskovat, že v jejich dětech 
touhu po vzdělání a vědění utluče běžné 
školní prostředí. Že se jejich učení stane 
jen biflováním a nekonečným psaním zá-
pisků namísto toho, aby skutečně rozvíjelo 
jejich potenciál a vzbuzovalo v nich chuť 
poznávat a znát. Pokud nechtějí, aby jejich 
děti byly ve škole jedněmi z davu, plnícími 
školní zadání, ale naopak chtějí, aby se i ve 
škole rozvíjela jejich individualita. V přípa-
dě, že je pro ně důležité, v jakém prostředí 
jejich děti stráví většinu svého dětství a ne-
chtějí, aby se tato zásadní část jejich života 
nesla v duchu „hlavně to nějak přežít“, ale 
naopak v duchu „i školu si jde užít a učení 
může být zajímavé“. Toto vše neznamená, 
že by měli naši žáci méně vědomostí než 
v běžných školách, spíše naopak – což si 
pravidelně ověřujeme díky výsledkům na-
šich dětí v různých soutěžích a testech.

V neposlední řadě jsou to vztahy, jak s uči-
teli, tak mezi žáky. Pokud chcete, aby ve va-
šich dětech škola podporovala jejich sebe-
vědomí, učila je komunikovat a byly zvyklé 
jednat s dospělými jako s partnery, s úctou, 
ale beze strachu - což si s sebou odnesou 
do dalšího života, pak může být naše škola 
volbou právě pro vás. 

Emil Stelinger 
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fotí oční pozadí zcela revolučním způsobem 
– za použití umělé inteligence a najdete ho 
právě ve Visusu. Dokáže tak přesněji určit 
diagnózu a vaše oči šetří opakovaných vy-
šetření. Kromě klasické ambulantní péče se 
zaměřují i na operační výkony – například 
šedého zákalu, zeleného zákalu (glaukomu) 
nebo na vitreoretinální operace, které upra-
vují nitrooční poměry či refrakční nitrooční 
zákroky, díky kterým můžete snížit svou zá-
vislost na brýlích. 

Nejen s brýlemi však člověk lépe vidí, stále 
populárnější jsou v tomto směru u pacientů 
i kontaktní čočky. Pro ně otevřeli odborníci 
z Visusu na svých pracovištích specializo-
vaná aplikační střediska Esvis, kde vhodné 
čočky s klienty vybírají, seznamují s jejich 
nošením a péčí včetně nezbytných hygie-

nických zásad. Prostřednictvím atraktivních 
věrnostních programů také pacienty moti-
vují k pravidelným prohlídkám, které jsou 
zvlášť u lidí, jenž nosí čočky dlouhé roky, 
nesmírně důležité. Pocit, že je vše v pořád-
ku, totiž může být právě u nositelů kontakt-
ních čoček zrádný. Proto vás v Esvisu budou 
chtít vidět minimálně jednou za půl roku na 
pravidelné kontrole, kde si také rovnou mů-
žete pořídit nová balení čoček včetně kom-
pletního příslušenství – od roztoků až po 
umělé slzy. A když vám něco náhodou do-
jde dřív, stačí zavolat a připraví vám balíček 
k vyzvednutí. To vše s garancí původu zboží 
a jeho trvanlivosti, zkrátka přímo z rukou 
lékaře, kterému věříte. Ne nadarmo se totiž 
říká, že zrak máme opravdu jen jeden. 

Posledním a neméně důležitým členem této 
„rodiny“ je Estela neboli Estetické lasero-
vé centrum, které už přes 20 let v Hradci 
Králové nabízí klientům široké spektrum 
služeb v oblasti zdraví a krásy. Jak už ná-
zev napovídá, soustředí se na laserové vý-
kony od trvalého odstraňování chloupků 
přes vyhlazování vrásek až po odstraňování 
kožních znamének, rozšířených žilek nebo 
pigmentací. V portfoliu nechybí ani apli-
kace výplňových materiálů, mezoterapie, 
radiofrekvenční výkony jako neinvazivní li-
fting nebo bezbolestná lipolýza i dermato-
logická péče podpořená výrobky prestižní 
lékařské kosmetiky Medik8. Do povědomí 
klientů ze širokého okolí se však Estela do-
stala především díky plastickým operacím 
očních víček, tzv. blefaroplastikám. Ty pro-
vádí právě ve spolupráci se špičkovými lé-
kaři sítě Visus. Také cítíte, že pomyslný kruh 
se uzavírá? Zkrátka, svěřit se do rukou této 
„rodiny“ znamená získat komplexní péči 
v oblasti zdraví a krásy. V místě, kde žijete 
a s lidmi, kterým můžete věřit. 

Michaela Zumrová

Když se řekne oční lékař, řadě Východoče-
chů se vybaví bílé dveře s nápisem Visus. 
Aby také ne, když se jejich lékaři a sestry už 
skoro tři dekády pečlivě starají o zrak zdej-
ších pacientů. A je jedno, jestli zamíříte do 
jejich ambulance v Náchodě, Hradci Králo-
vé, Opočně, Kostelci nad Orlicí, Polici nad 
Metují, Dobrušce, Červeném Kostelci nebo 
Úpici. Vždycky narazíte na zkušený a milý 
personál pod vedením vyhlášených lékař-
ských kapacit – MUDr. Karla Havlíčka, MBA, 
MUDr. Martina Váši, Ph.D. a doc. MUDr. Jana 
Studničky, Ph.D. Spolehnout se u nich mů-
žete ještě na jednu věc: drží krok s rychlým 
technologickým vývojem, a tak v jejich or-
dinacích nezřídka narazíte na ty nejmoder-
nější přístroje a špičkové technologie pou-
žívané v očním lékařství. Světovou novinkou 
roku 2020 je unikátní oční přístroj, který 

Životní styl

Lékaři a zdravotníci oční sítě Visus se už od roku 1993 starají o zdraví našich očí. Historicky první soukromé oční lůžkové 
zařízení v České republice otevřeli v Polici nad Metují. Dnes najdete jejich ordinace na osmi místech východních Čech, 
svou péči rozšířili i na pacienty s kontaktními čočkami a myslí také na naši krásu. Seznamte se se skvěle sehranými 

týmy Visusu, Esvisu a Estely. 

Na zdraví a krásu

léto 2020 
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Taky se vám zdá, že rok 2020 je letopočtem přímo zlomovým? Pro hořický Altran CZ to platí dvojnásob, letos se 
mu totiž podařilo pokořit hned dva velké milníky ve své historii. Spojením s významným hráčem posílil své postave-
ní na trhu, rozšířil stávající vývojovou zkušebnu o zbrusu novou halu, díky čemuž nabízí ještě širší portfolio služeb. 
„Díváme se do budoucnosti, na výzvy jsme připraveni, a  tak je překonáváme,“ říká výkonný ředitel firmy Petr Havlík.

Zlomový rok 
pro Altran

SPOJENÍ S CAPGEMINI

Světový lídr v „Inteligentním průmyslu“. 
Tak přesně tímto titulem se od letošního 
jara mohou pyšnit v Hořicích. Jeden z nej-
výraznějších zaměstnavatelů v regionu, 
společnost Altran CZ, se spojila s prestižní 
skupinou Capgemini, která je mezinárodní 
jedničkou v oblasti poradenství, techno-
logických služeb a digitální transformace. 
Součástí mezinárodní skupiny je tak i díky 
Hořičákům v současné době už 270 tisíc 
odborníků z celého světa! 

NOVÁ HALA VÝVOJOVÉ 
ZKUŠEBNY V HOŘICÍCH

Růst společnosti je přitom patrný nejen 
„na papíře“, ale také fyzicky – v květnu se 
u stávající vývojové zkušebny otevřely brá-
ny zbrusu nové haly Kappa. Díky ní budou 
moci v Hořicích testovat i větší celky a díly 
než doposud a poskytovat tak širší služby 
svým klientům z různých oborů jako au-
tomotive, letectví či vlakové dopravy. Ši-
kovným rukám a přesnému oku místních 
profesionálů neuniknou ani komponenty 

související s elektromobilitou a rostoucím 
podílem elektroniky ve vozidlech. „Zkouše-
ní dílů se stále víc a víc posouvá k testování 
komponent v reálné zástavbě aut, proto jsme 
nové prostory dimenzovali tak, aby byly ko-
mory pro testování vlivu prostředí schop-
né pojmout i celý vůz. S novou zkušebnou 
přichází i nové technologie, zprovozňujeme 
dvě nová vibrační zařízení pro velké díly. 
Samozřejmostí je i velikostně odpovídající 
klimatická komora pro simulaci vibrací za 
teplot. Díky tomu můžeme nabídnout zákaz-
níkům komplexní testování vibrací od ma-
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lých až po velké komponenty,“ představuje 
budoucnost vývojové zkušebny její vedoucí 
Jaromír Kejval. 

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI

V této moderní hale se budou dále testovat 
baterie, jejichž zkoušení podléhá přísným 
bezpečnostním kritériím. V plánu je také 
rozšíření stávající laboratoře pro materiálo-
vé a emisní testování. „Nové prostory s vět-
šími laboratořemi umožňují komfortnější 
práci zkušebním inženýrům a možnosti pro 
další rozvoj. V hale má své místo i sklad zku-
šebních vzorků, protože současné prostory 
už kapacitně nedostačují,“ potvrzuje Jaromír 
Kejval s tím, že další rozvoj vývojové zku-
šebny bude pochopitelně zároveň zname-
nat také potřebu posílit odborný tým zku-
šebních inženýrů. „Těšíme se na nové kolegy 
i skutečnost, že tímto krokem opět podpoří-
me místní zaměstnanost,“ dodává. 

Jak jste se mohli dočíst v minulých vydá-
ních, v Altranu pracují „lidé činu“, proto vás 
asi nepřekvapí, že cesta k nové hale byla 
přímá a rychlá. Rozhodnutí o stavbě haly 
a její otevření dělí ani ne rok a půl. „Sou-
hlas k realizaci Kappy přišel z vedení firmy 
v lednu 2019, stavební práce odstartovaly na 
konci srpna a v únoru letošního roku už byla 
kompletně dokončena hrubá stavba,“ popi-
suje časový harmonogram růstu nejnověj-

ší budovy vedoucí rozvoje infrastruktury 
Milan Kluz. Hala byla dostavěna poslední 
dubnový den a květen pak patřil terénním 
úpravám v okolí. Nyní je připravena plnit 

vysoké nároky firemních zákazníků v pl-
ném provozu.

Michaela Zumrová

Životní stylléto 2020 
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BICZ:

S vámi 
v dobrém i zlém

Lepší nic neplánovat, říká se. Pro uplynulé měsíce jakoby to platilo dvojnásob. Někomu zhatila koronavirová pandemie 
„jen“ cestovatelské plány, ti méně šťastní řeší až existenční problémy. A pak je tu holding BICZ, významný hráč na poli 
výnosových nemovitostí, který i přes ztížený start letošního roku už stačil vydat emisi dluhopisů v hodnotě 1,5 miliardy 
a stát se hlavním partnerem dostihové sezony 2020 na závodišti v Pardubicích. „Jsme v tom s vámi v dobrém i ve zlém,“ 

shodují se Daniela a Milan Filo s Robinem Šimkem z BICZ. 

Byznys

Všichni okolo řeší dopady krize v dů-
sledku COVID-19, ale u vás jakoby se 
nic nedělo. Když ostatní firmy zaví-
raly nebo pozastavovaly činnost, vy 
jste uzavřeli sponzorskou smlouvu se 
spolkem pořádajícím nejprestižnější 
dostih Evropy a vydali vlastní dluhopi-
sy za půl druhé miliardy. 

MF: Pochopitelně i nás se koronavirová pan-
demie dotkla, řadu plánovaných akcí a in-
vestic jsme museli odložit. Víme ale, že naši 
klienti na nás spoléhají, a když jednou něco 
slíbíme, není kam couvat. Naše slovo vždyc-
ky platilo a platí i v této nelehké době. 

Takto enormní emisi dluhopisů vy-

dáváte poprvé, přesto jste se zařadili 
mezi jen cca 60 společností v zemi, 
kterým ji oficiálně schválila Česká 
národní banka. Komu jsou dluhopisy 
určeny a na jaké účely budou finance 
z nich získané použity? 
RŠ: Naším záměrem bylo otevřít se širšímu 
okruhu zájemců, a to právě prostřednictvím 

Zástupci holdingu BICZ (zleva: Robin Šimek, Daniela a Milan Filo) s ředitelem Dostihového spolku Pardubice Jaroslavem Müllerem

léto 2020 



25

dluhopisů. V minulosti byli našimi klienty 
především podnikatelé či vrcholoví spor-
tovci s určitým kapitálem. Díky dluhopisům 
určeným veřejnosti jsme se stali dostupný-
mi i pro běžné občany. Právě ti z naší zku-
šenosti stále víc vyhledávají konzervativní, 
a tedy méně rizikové cesty k zajištění svých 
úspor, a  tím i vlastní budoucnosti. My na-
bízíme řešení, které je nejen dostatečně 
konzervativní, ale zároveň atraktivní svým 
stabilním ziskem 5,5 % ročně. Úroky vyplá-
címe dvakrát do roka, přičemž emise skončí 
v roce 2025. Možnost získat dluhopisy se 
však už krátí. Sjednat je lze pouze do konce 
března 2021.
DF: Za výnosy z prodaných dluhopisů na-
koupíme nemovitosti a jejich zhodnocení 
pak využijeme pro výplatu úroků z dluhopi-
sů. Můžete tak nepřímo vložit své peníze do 
nemovitostí a z toho profitovat, ačkoli ne-
disponujete desítkami milionů. Naše dluho-
pisy jsou tak variantou opravdu pro všechny 
střadatele. Cena za jeden kus činí 50 tisíc 
korun a je jen na vás, kolik si jich pořídíte, 
počet není omezen. Sami si tak určujete, ko-
lik peněz vložíte a celou dobu je máte pod 
kontrolou.

Vraťme se ještě k vašemu druhému 
„poprvé“ - k spojení s Dostihovým 

spolkem Pardubice. Léto je tu a s ním, 
leč bohužel trochu opožděná, do-
stihová sezona, které je tedy holding 
BICZ pro letošek hlavním partnerem. 
Proč jste se rozhodli podpořit právě 
dostihy? 
MF: Spojení ušlechtilých koní s hlubokými 
historickými kořeny tohoto sportu, touha 
překonávat překážky, touha vítězit – to vše 
rezonuje s naší vlastní filozofií. Navíc jsme 
velcí východočeští patrioti, a tak nám dávalo 
smysl spojit své jméno právě s Dostihovým 
spolkem Pardubice. O věcech přemýšlíme 
v souvislostech, a proto jsme se navzdo-
ry tomu, že se letos běží kulatá 130. Velká 
pardubická, rozhodli podpořit sezonu jako 
celek, nikoli pouze jeden jediný závod. Naše 
podpora míří celému dostihovému sportu. 

Nicméně vaše podpora na jaře zamí-
řila i na tenisové kurty. Sponzorujete 
mladého talenta Michaela Vrbenské-
ho, který v květnu překvapivě ovládl 
první tuzemský podnik od začátku 
koronavirové krize - O pohár prezi-
denta ČTS. 
DF: Z Michaelova úspěchu jsme měli upřím-
nou radost. Psala jsem mu před finálovým 
zápasem, že mu moc přeji, aby mu naše zlaté 
logo na rukávech přineslo zlato. A stalo se. 

Na poli výnosových nemovitostí pod-
nikáte už 7 let, svým klientům umož-
ňujete prostřednictvím „cihly“ zhod-
nocovat jejich peníze. Zároveň však 
svou činností pomáháte kultivovat 
životní podmínky místních v dané 
oblasti tím, že staré domy a byty re-
konstruujete, modernizujete a poté 
pronajímáte. Omezila vás nějak ve 
vztahu k vašim klientům či pracov-
ním výzvám poměrně drastická vlád-
ní opatření v uplynulých měsících? 
RŠ: Náš holding prošel vlivem COVID-19 
těžkou zkouškou, ve které jsme obstáli na 
výbornou. Pandemie prověřila, že naše 
majetkové portfolio je velmi dobře diver-
zifikované, a díky tomu jsme nemuseli 
uplatnit krizové scénáře. Přišlo nám pro-
to smysluplné připojit se k vlně solidarity 
a odpovědného přístupu, které v tom nej-
pozitivnějším slova smyslu zaplavily repub-
liku. Všem našim nájemcům rezidenčního 
bydlení jsme poskytli slevu na nájemném 
po dobu dvou měsíců napříč celou republi-
kou. Pro nás je to pochopitelně jasná ztrá-
ta, ale v této době nemůžeme, nechceme 
a nebudeme stát stranou.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora
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Asi nejočekávanější novinkou letoš-
ního roku mělo být spuštění 3. a 4. 
vlny EET, což však bylo vlivem ko-
ronavirové pandemie nakonec od-
loženo. Jak celou tuto problematiku 
vnímáte? 
Co se týče spuštění 3. a 4. vlny EET, jedná 
se vskutku o legislativní novinku, která se 
měla dotknout určitě nejširšího spektra 
podnikatelů. Zákon o elektronické eviden-
ci tržeb sice platí již od roku 2016, ale vel-
ká část subjektů měla začít evidovat tržby 
právě až v těchto posledních dvou vlnách. 
Přiznám se, že z pohledu znalosti fungo-
vání systému EET a jeho následné kontro-
ly na účetní evidenci patřím mezi odpůrce 
této dodatečné evidence. 

Můžete být konkrétní? 
Hlavním důvodem je nemožnost vzájemné 
kontroly evidence pro účely EET a vlast-
ní účetní evidence. Je tomu tak proto, že 
některé evidované tržby podléhají dvojí 
evidenci v rámci systému EET (například 
služby čerpané na základě voucherů) – 
poprvé při nákupu voucherů, podruhé při 
čerpání samotné služby, zatímco v účet-
nictví se prodej této služby projeví ve vý-
nosech pouze jednou. Dalším důvodem je, 
u subjektů vedoucích účetnictví, časový 
nesoulad mezi výnosem a faktickým pří-
jmem peněz. Z mého pohledu je tak tato 
kontrola v praxi téměř nespravovatelná. 
Totéž již není možné tvrdit o systému 
kontrolních hlášení, kdy mají finanční úřa-
dy v tomto ohledu velmi efektivní nástroj 

Letošní rok měl být v oblasti daní ve znamení změn a taky že je – jen poněkud jiných, než se ještě v lednu čekalo. Jak 
ovlivnil víc než dvouměsíční nouzový stav segment daňového práva a na co se mají podnikatelé i firmy nyní připravit, 

jsme se zeptali daňového poradce Ing. Richarda Sokola ze společnosti ARROWS.

Daně.  
Jak na ně?

k eliminaci daňových úniků v oblasti DPH. 
Data ze systému kontrolních hlášení mají 
kontrolní orgány k dispozici v reálném 
čase a jsou tak schopny tato data velmi 
operativně analyzovat.

Když tedy momentálně nejsou po-
slední dvě vlny EET na pořadu dne, 
co naopak je? Na jaké změny se s kli-
enty v oblasti daní aktuálně připra-
vujete? 
Do popředí veřejných debat se dostává ná-
vrh zákona, kterým se ruší zákonné opat-
ření Senátu o dani z nabytí nemovitých 
věcí. S tímto návrhem na zrušení jedné, 
z rozpočtového pohledu marginální daně 
je však spojeno i zrušení možnosti u fyzic-
kých osob odečítat ze základu daně úroky 
z hypotečního úvěru čerpaného na bytové 
účely. Zde bych jen doplnil jednu zcela zá-
sadní připomínku, a to tu, že od daně z na-
bytí nemovitých věcí je v současné době 
osvobozeno i první úplatné nabytí stavby 
rodinného domu či jednotky v bytovém 
a rodinném domě, a to do 5 let od jejich 
dokončení či zahájení užívání. To zname-
ná, že v případě novostaveb uvedených 
v předchozí větě se daň z nabytí nehradí 
ani za stávající právní úpravy. Nově tak na 
tato pořízení nových staveb dopadne ne-
gativně fakt, že již nebude možné uplatňo-
vat snížení základu daně o uhrazené úroky 
z hypotečního úvěru čerpaného na jejich 
pořízení. 

Kdybychom se krátce ohlédli za 
uplynulým nouzovým stavem, jak 
hodnotíte ze svého odborného po-
hledu kroky vlády, které jistě mno-
ha vašim klientům i vám v ARROWS 
přidělaly nejednu vrásku na čele? 
Koronavirová pandemie se samozřejmě 

dotkla i nás, a to jednak z pohledu inter-
ního fungování, tak samozřejmě i ve vzta-
hu k našim klientům. Jelikož poskytujeme 
služby širokému spektru klientů z různých 
podnikatelských segmentů, mohu potvr-
dit, že hlavně klienti z oblasti cestovního 
ruchu, hotelnictví a poskytování dalších 
osobních služeb byli vládními omezeními 
ze dne na den bezprecedentně zasaženi 
a odstřihnuti od jakýchkoliv příjmů. Osob-
ně jsem toho názoru, že v rámci podpo-
ry podnikatelských subjektů Vláda České 
republiky nastavila velmi komplikovaná 
pravidla (viz. programy COVID I a COVID 
II), která se v praxi neosvědčila, a to i co 
se týče rychlosti pomoci. V dlouhodobém 
horizontu zde tak vidím určitá rizika u ně-
kterých subjektů s horší kapitálovou vy-
baveností, kdy tyto mohou být zasaženy 
až s určitou setrvačností. Rovněž i obecná 
rozhodnutí vydávaná ministryní finan-
cí v rámci Finančního zpravodaje nebyla 
z mého pohledu dostatečně komplexní. 
V některých zcela identických případech 
tak nebylo možné využít liberačních roz-
hodnutí ministryně financí a o úlevy bylo 
nutné žádat formou individuálních žádos-
tí, s čímž souvisí i dodatečná administrati-
va, a to jak na straně poplatníků daně, tak 
na straně finančních úřadů. Zcela jistě ro-
zumím tomu, že veškerá opatření byla při-
jímána ve značném časovém tlaku, přesto 
mám za to, že jednotlivé státní autority 
měly být v tomto směru daleko flexibilněj-
ší a rychlejší při poskytování této prvotní 
pomoci. Negativní dopady pandemie se 
zcela jistě projeví až s určitým časovým 
odstupem, ale pevně věřím, že tyto dopa-
dy budou co možná nejmenší. 

(red) 

Ing. Richard Sokol
daňový poradce, partner 
ARROWS advisory group
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Kde se vlastně vzala myšlenka na za-
ložení projektu, jakým je eDO Premi-
um? 
Investice byly vždy součástí naší práce,  
chtěli jsme naši službu ještě „upgradovat“ 
na úroveň správy majetku pro bonitní kli-
entelu. Na trhu již podobné služby a pro-
jekty existují, my však vytváříme pro naše 
spolupracovníky jiné zázemí. V jiných pro-
jektech jim většinou nabídnou fixní plat, 
systém plánů a provizí. Chtěli jsme to ji-
nak. Cílem je, aby člověk, který vstupuje 
pod značku eDO Premium byl nejpozději 
do roka plnohodnotným podnikatelem. Byl 
samostatným a živil se vlastním obchodem. 
Určitě nejsme pro někoho, kdo od začátku 
ví, že nikdy nechce podnikat. Naší vizí není 
vychovávat další podřízené zaměstnance, 
kteří potřebují kvartální plány a v zádech 
bič. Chceme vychovávat podnikatelské 
osobnosti, které rozhodují sami za sebe. 
Není to ale tak, že bychom člověka hodili 
hned do vody, funguje u nás až roční pro-
gram, kdy poskytujeme nováčkovi v našich 
řadách fixní plat a jistotu, aby se mohl v kli-
du rozkoukat, aklimatizovat a takříkajíc 
„rozpodnikat“. 

Mezi vašimi kolegy jsou bývalí ban-
kéři, někdy dokonce přímo někdej-
ší ředitelé jednotlivých poboček. Co 
přesvědčí člověka odejít z takového 
místa, z korporátní jistoty? 
Rozhodují tři aspekty. Prvním je kvalita 
služby, kterou lze realizovat směrem ke kli-
entovi. Jako zaměstnanec banky nemá ban-

kéř volné ruce při poskytování finančních 
služeb, tak jak by si přál. Chybí nezávislost. 
Ví, že by to šlo udělat jinak, lépe, ale ne-
jde to. U nás tu volnost dostane, nikdo vám 
v pondělí na poradě neoznámí, jaké pro-
dukty prodávat a s kým spolupracovat, pro-
tože se to zrovna tak hodí. Za námi nestojí 
jméno banky, kterému budou lidi slepě vě-
řit navěky. Jedeme na vlastní dobré jméno, 
a proto dělat cokoliv míň než poradenskou 
službu v nejčistší a nejpoctivější podobě, je 
krátkozraké. Druhým aspektem jsou pení-
ze. V korporátních společnostech se sebe-
šikovnější bankéř postupem času dostane 
na určitý finanční strop. V tom je eDO také 
jiné – podle toho, jak dobrý člověk je a ko-
lik vydělává svým klientům peněz, o tolik 
jich má sám víc. Třetím aspektem je potom 
vlastní seberealizace. Po nějakém čase do-
jde člověk do bodu, kdy chce mít víc času 
na sebe, rodinu, cestování a další aktivity. 
Přirozeně chce být pánem svého času, a to 
také umíme nabídnout. 

Takže jste možností i pro zkušené 
bankéře, kteří možná v koutku duše 
touží po změně, ale zároveň odmítají 
slevit ze svých současných standardů 
a nechce se jim rozjíždět podnikání 
od nuly? 
Noční můra každého zkušeného bankéře 
je, že přejde do nějaké poradenské spo-

lečnosti, kde dostane fixní základ na tři 
měsíce a zbytek bude na něm. Že se zase 
bude muset vrátit na začátek a shánět 
klienty mezi rodinou a kamarády. Když 
je vám dvacet, je to určitě způsob jak si 
vybudovat klientelu. V pětatřiceti je to ale 
obrovský kariérní pád. U nás pracujeme 
s poptávkou vytěženou prostřednictvím 
našich online srovnávacích nástrojů. Díky 
nim generujeme klienty, se kterými pak 
mohou naši obchodníci pracovat. 

Dalo by se tedy říct, že cílíte spíše na 
„protřelé bardy“ než úplné začáteč-
níky? 
Takhle bych to nerozděloval, je ale fér říct, 
že spravovat lidem majetek a starat se jim 
kompletně o investice je dle mého ve fi-
nancích tou nejtěžší disciplínou. Neříkám, 
že odborníci na pojištění nebo úvěry by to 
měli nějak výrazně lehčí, co se oborové ná-
ročnosti týče, ale investice s sebou nesou 
velký kus psychologie. Peníze v lidech čas-
to otevírají osobní třinácté komnaty, ne-
zřídka řešíte s klienty v souvislosti s finan-
cemi velmi citlivá témata. Spory o dědictví, 
úniky ve společně vlastněných firmách… 
Často přijdou na přetřes hluboce osob-
ní záležitosti. V takovou chvíli potřebu-
jete, aby před vámi seděl člověk s určitou 
životní zkušeností, který chápe, o co jde 
a dokáže skutečně pomoci. Není to práce 
pro osmnáctileté kluky na střední, kteří si 
chtějí přivydělat. 

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík

Přestože eDO je poměrně mladou značkou, je o  ní na finančním trhu stále víc slyšet. A  to nejen mezi klienty, ale 
i jinými finančníky z branže. Přináší totiž přitažlivou kombinaci svobody s garancí jistoty do začátku. „Nevychováváme 
zaměstnance, kteří potřebují kvartální plány a v zádech bič. Vychováváme podnikatelské osobnosti, které rozhodují 
sami za sebe. O  tom, jakou službu klientovi vytvoří, kolik vydělají a  jak se budou dál realizovat,“ říká Vilém Hene, 

spoluautor projektu eDO Premium, který se věnuje správě majetku bonitní klientely.

EDO PREMIUM:

Svoboda a jistota 

Vilém Hene 
spoluautor projektu 
eDO Premium

 „Chceme vychovávat 
podnikatelské osobnosti, 

které rozhodují sami za sebe.“ 
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Co vás vedlo k zřízení nové divize 
insolvence?
Zřízení nového specializovaného týmu je 
výsledkem delšího vývoje. Díky našemu 
širokému záběru ARROWS napříč odvět-
vími se na nás už od samého vzniku ob-
racejí klienti i s otázkami týkajícími se in-
solvencí, a to ať už vlastních nebo cizích. 
Dlouhodobě tak máme v insolvenčním 
terénu velmi bohaté zkušenosti. Nicmé-
ně insolvenční právo a praxe jsou natolik 
svébytné a specifické, že se ukázalo jako 
praktické a užitečné vytvořit jeden špič-
kový znalostní tým, který bude schopen 
držet krok s překotným vývojem právní 
úpravy, a díky tomu poskytnout pomoc 
opravdu v jakékoliv insolvenční i předin-
solvenční záležitosti.

Jako insolvenční správce pracujete 
už 12 let, máte tedy skvělé srovnání. 
Jak se změnily poměry v insolvenč-
ním prostředí od doby, kdy jste začí-
nal. Vnímáte nějaké výrazné změny?
Počet změn, kterými si insolvenční pro-
středí od roku 2008 prošlo, je v českém 
právním prostředí, myslím, unikátní. Jak 
už to u nás tak bývá, forma rychle pře-
vážila nad obsahem. Soudy i správci jsou 
tak zahlceni administrativními úkony na-
místo toho, aby se věnovali tomu, o čem 
insolvence skutečně jsou – o vyřešení 
dluhové situace dlužníka tak, aby věřite-
lé obdrželi co možná nejvíce a dlužníkova 

Advokátní kancelář ARROWS rozšířila na sklonku jara své portfolio a otevřela pro klienty novou divizi zaměřenou na 
insolvence. Specializovaný tým je od května k  dispozici věřitelům, dlužníkům a  insolvenčním správcům pro řešení 
problémů souvisejících s hrozícím či již nastalým úpadkem. Šéfa týmu Mgr. Ing. Jana Škripka jsme se ptali, jak se za 

poslední roky změnilo české insolvenční prostředí a jaké služby nová divize nabízí. 

Divize insolvence 
otevírá brány

aktiva a dlužník sám se opět co nejdříve 
vrátili do ekonomického procesu. Skuteč-
ně tragická je pak úroveň elektronizace 
insolvenčního soudnictví, ačkoliv by všem 
zúčastněným – soudům, správcům, věři-
telům, dlužníkům – pokrok v této oblasti 
ušetřil zdroje lidské i finanční. Jako velký 
deficit vnímám také skutečnost, že dosud 
nebyla ustavena komora insolvenčních 
správců, jak je v obdobných profesích 
obvyklé. Ta by nastavila standardy práce 
insolvenčních správců a vedla by rovněž 
seriózní dialog o zlepšení prostředí se 
soudy i s ministerstvem spravedlnosti. 
Ale abych nebyl jen pesimistický, systém 
se v poslední době pomalými kroky vylep-
šuje, ať už co do právní úpravy, tak i do 
svého fungování. Velmi pozitivně v tomto 
směru vnímám koordinační a inovativní 
snahy některých insolvenčních soudců 
a velmi racionální judikaturu Nejvyššího 
soudu ČR.

Vzpomenete si ještě, jakému nejslo-
žitějšímu případu jste za svou boha-
tou kariéru musel čelit? 
Každý případ je svým způsobem složitý. 
Pokaždé se totiž na začátku potkáte se 
značně rozjitřenými emocemi na všech 
frontách – na straně věřitelů, na straně 

dlužníka, na straně dalších dotčených 
osob. Najít klíč k tomu, jak nechat emo-
ce ustoupit stranou, přimět zúčastněné 
naslouchat racionálním návrhům a z nich 
potom vybrat optimální řešení, je vždycky 
složité a unikátní. V každém případě se na-
víc objeví něco nového, v tom jsou ostatně 
insolvence neuvěřitelné zajímavé. Setkáte 
se s nejrůznějšími obory podnikání, s nej-
různějšími věřiteli i dlužníky, s nejrůzněj-
šími způsoby financování, s nejrůznějšími 
právními úpravami toho či onoho odvětví. 
Neustále tak objevujete „nové světy“, při-
tom v přímém kontaktu s hospodářskou 
praxí. Není úplně jednoduché se v daném 
prostředí rychle zorientovat, pochopit 
jeho zákonitosti a představit v jeho rámci 
to správné řešení.

Jací klienti mohou vyhledat vaše 
služby, komu všemu umíte podat 
pomocnou ruku? 
S týmem, který je dnes k dispozici, a se 
zázemím ARROWS co do účetní a daňové 
podpory a co podnikového a finančního 
poradenství, umíme dnes pomoci komu-
koliv. Dle mého přesvědčení není malých 
a velkých klientů – problémy, kterým 
klienti čelí, jsou pro ně, a tedy i pro nás, 
stejně důležité, ať už jde o velký výrob-
ní podnik nebo o samostatnou fyzickou 
osobu, protože se bytostně dotýkají jejich 
další existence. Přistupujeme proto stejně 
ke všem klientům a všem pomáháme řešit 
jejich problémy s maximálním nasazením 
znalostí i sil. 

(red) 

Mgr. Ing. Jan Škripko
advokát, 
insolvenční právo 

 „Každý případ je svým 
způsobem složitý. 

Od začátku pracujete 
s rozjitřenými emocemi.“ 
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Sport

Omezení v souvislosti s pandemií vás 
zastihla v podstatě hned po prvním 
kole jarní části fotbalové sezony. Co 
vám proběhlo hlavou? 
Byl to zmatek. Ačkoli jsme týden po týdnu 
sbírali informace a snažili se na novou situ-
aci připravit, adekvátně reagovat, tak to na-
konec stejně vyústilo v odsun celé jarní čás-
ti. Chvíli to přitom vypadalo, že hrát se bude 
dál bez diváků. Zkrátka zmatek, tuhle emoci 
si z toho zpětně vybavuji jako nejsilnější. 

Jak se vládní rozhodnutí odrazilo na 
náladě v týmu?
Kluci byli samozřejmě zaskočeni stejně 
jako my. Celý ten vývoj byl poměrně rychlý 
a divoký. Společně jsme ale doufali, že se to 
zase co nejrychleji rozjede. Nikdo asi v po-
lovině března nečekal, že to bude trvat tak 
dlouho. Nikdo jsme na to nebyl psychicky 
připraven. Každý den se hráči vyptávali, co 
je nového, kdy zase budou moci hrát. Fot-
bal nám všem chyběl. 

A co vy jako hlavní kouč, jak jste 
s touhle bezprecedentní situací ze 
své pozice vypořádával? 
První dva, tři dny jsem si naivně myslel, 
že to bude otázka krátké doby, že se vše 
rychle vrátí do starých kolejí. Když už to 
ale trvalo druhý týden, přepadla mě ner-
vozita. Nejhorší byl ten pocit, že na něčem 
vy i celý tým, celý klub pracujete, něco bu-
dujete a najednou je zcela vážně na stole, 
že to vyjde vniveč. Že se reálně může stát, 
že se sezona nedohraje. Chvílemi jsem měl 
opravdu černé myšlenky.  

Zvládli jste se však přizpůsobit a tré-
ninky probíhaly alespoň na dálku. Jak 
to v praxi fungovalo? 
Byla to úplně nová situace, které jsme se 
museli jako všichni rychle přizpůsobit. 
Když máme zimní pauzu, která trvá vět-

První zápas po víc jak dvouměsíční pauze dopadl v půlce května pro hradecké Votroky remízou, přípravný mač s brněn-
skou Líšní skončil 1:1. Přesto to byl vítaný pozitivní impulz pro hráče i celý management. „V posledních měsících mě 
občas přepadaly černé myšlenky,“ přiznává v rozhovoru pro Quartier kouč A týmu FC Hradec Králové Zdenko Frťala. 

šinou čtyři až pět týdnů, tak přestože je 
oficiálně volno, máme s hráči zajetý určitý 
rytmus, harmonogram. Už zhruba po dvou 
týdnech začínají kluci plnit své individuální 
plány a tak jsme na to šli i v době nouzo-
vého stavu. Tři týdny jsme jim připravovali 
tréninky na doma, byli jsme v neustálém 
spojení, ať už online nebo telefonicky. 

Zapojili jste jako řada jiných moderní 
technologie například v tvorbě video-
tréninků? 
Hráči dostávali individuální tréninky, na 
dálku jsme sledovali jejich plnění a jejich 
výkon, posléze jsme je s kolegy vyhodno-
covali. Vyžadovalo to hodně práce a řadu 
konzultací. Videotréninky jsme nedělali, 
pořád jsme věřili, že se to rozjede a budeme 
se moci vrátit alespoň v nějaké míře k nor-
málnímu stavu. Což se nakonec přece jen 
podařilo, když jsme mohli začít trénovat ve 
dvojicích, později ve čtveřicích a tak dále. 
To nám vlilo optimismus do žil a postupně 
se týmu vracela dobrá nálada. Myslím, že ta 
karanténa byla trápením pro všechny. Fot-
bal je zkrátka týmový sport a vzájemnou 
socializaci jsme hodně postrádali.   

Jak se podle vás odrazí karanténní 
opatření na zbytku fotbalové sezony? 
Je to strašně nečitelné. Vše se začalo vra-
cet aspoň trochu do normálu v době, kdy 
už bychom se normálně blížili vrcholu 
ligy, týmy by byly v určité formě, fyzické 
i mentální. V tuto chvíli nikdo neví, jakou 
formu si z karantény odnesou jednotliví 
hráči ani týmy. Je to nová situace, všech-
ny původní plány do sezony vzaly za své. 
Stojíme před nečekanými výzvami, nejen 
trenérskými a hráčskými, ale také organi-
začními – ať už je to otázka cestování na 
zápasy v autobusech nebo využívání sprch.  
Naštěstí máme čas si to vyzkoušet v rámci 
přípravných zápasů. Nikdy bych neřekl, že 
ve sportu něco takového zažijeme. Zbývá 
doufat, že se nikdo z našich hráčů, reali-
začního týmu ani fanoušků nenakazí. My 
můžeme slíbit, že se budeme maximálně 
snažit i bez té důležité podpory fanoušků 
udělat co nejvíc bodů, abychom je řádně 
nažhavili a přišli nám v hojném počtu fan-
dit hned, jak to půjde. 

Michaela Zumrová 
foto: FC HK

FC HK:

 Fotbal nám chyběl! 
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Ne nadarmo se o Hradci 

Králové a Pardubicích říká, že jsou to 
města cyklistům zaslíbená. A aby také ne, když 

jejich společnými jmenovateli jsou rovinatý terén, 
bohatá síť cyklostezek a kilometry tras podél řek a v zeleni. 

Novým bonusem pro cyklisty v obou městech je projekt 
sdílených kol nextbike, který se v květnu poprvé představil v obou 

východočeských metropolích. V Hradci Králové a Pardubicích se tak 
objevilo po rovné stovce modrobílých kol, zaparkovaných vždy ve 40 
stanicích po celém městě. Systém funguje na jednoduchém principu 
naskenování QR kódu půjčovaného kola do mobilní aplikace - to je celé, 
kolo se uvolní a vy můžete vyrazit. Když už ho nepotřebujete, vrátíte 
jej do nejbližší stanice a stáhnete páčku nad zadním kolem směrem 

dolů. Tím je výpůjčka ukončena. Na 15 minut si kolo můžete půjčit 
úplně zadarmo, každá další půlhodina stojí 20 Kč. Výhodnější 

jsou pak měsíční, měsíční studentský či roční tarif. 
Foto: Zdeněk Puš
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FC Slavia a FC Olympia – to byly pře-
ce tradiční hradecké týmy, vlastně 
konkurenti. Jak vznikla myšlenka je-
jich spojení?

Stalo se to při společném podzimním se-
tkání předsedů a majitelů obou klubů, 
tedy Patrika Hořeňovského za FC Slavia 
HK a Jiřího Štěpánka za FC Olympia HK. 
V prosinci mi oba tuto myšlenku před-
stavili a nabídli mi, abychom ji společně 
převedli v realitu. Ani chvíli jsem neváhal, 
protože fotbal je můj život a zároveň miluji 
výzvy. 

A důvod toho spojení? Hlavně to, že oba 
kluby tak trochu tápaly, co se týká mlá-
dežnické základny, fungování a nastavení 
směru, kam by se kluby měly ubírat. Díky 
sloučení mládeže a připojením třetího 
tradičního klubu z Malšovy Lhoty doká-
žeme vytvořit 14 mládežnických mužstev, 
které vlastně už jsou trenérsky a hráčsky 
obsazeny a připraveny k přihlášení do 

FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ:

Dobrý fotbalista? 
Kvalitní osobnost!

Nestává se ve sportovním světě příliš často, aby se tři konkurenční kluby spojily v  jeden. Vlastně bychom takové 
příklady hledali dost těžko. Ovšem jeden takový je čerstvě v Hradci Králové, kde se o něj postaralo spojení FC Slavia, FC 
Olympia a FC Malšova Lhota, které od nové sezóny 2020/2021 spojí síly v mládežnických kategoriích. „Hrát budeme 
jako FC Slavia Hradec Králové. Naším hlavním cílem je zaměřit se na co nejlepší výchovu hráčů nejen po fotbalové 

stránce, ale také po té lidské,“ říká manažer týmu Otakar Rejfek, který sám o fotbalu mluví jako o své závislosti.

Sport

Otakar Rejfek
manažer týmu FC Slavia 
Hradec Králové

léto 2020 
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sezony 2020/2021 mistrovských soutěží 
FAČR, KFS a OFS. 

Konstruktivní postup je jedna věc 
a klubové emoce druhá. Jak to nesou 
fanoušci obou klubů?
Na první pohled to může vypadat, že are-
ál v Kuklenách osiří, ale naopak – bude 
nadále plně vytížen. Každý všední den se 
zde budou odehrávat tréninkové jednotky 
a mistrovská utkání jak mužů, tak ligových 
dorostenců. Skalní fanoušci tohoto areálu 
a klubu budou mít stále možnost zajít do 
svého oblíbeného stánku na pivo a klobá-
su a samozřejmě na dobrý fotbal. Proto 
věřím, že toto spojení bude dělat všem 
našim fanouškům velkou radost a budou 
u nás vyrůstat i hráči s velkou fotbalovou 
budoucností. 

Jak bude klub organizován? Kde 
chce brát děti, trenéry, tým... 
Naším hlavním cílem je zaměřit se na co 
nejlepší výchovu hráčů nejen po fotbalo-
vé stránce, ale také po té lidské. Budeme 
klást velký důraz na naši klubovou kulturu 
a na to, že trenéři v klubu k tomu budou 
mít dostatek prostoru, protože s hráči bu-
dou trávit desítky hodin měsíčně. Chceme 
se zaměřit na nábory nových dětí po ce-
lém Hradci Králové i jeho okolí a vytvářet 
pro náš klub nejen fotbalové školičky, ale 
díky domluvené spolupráci s jedním z nej-
větších spolků v našem okrese, TJ Slavie 
Hradec Králové, i sportovní všeobec-
né školičky. Především proto, abychom 
dětem odmalička dopřáli od všeobecný 
pohybový a sportovní rozvoj. Co se týká 
trenérů, ty si plánujeme vychovávat na-
příklad tím, že budeme naše hráče od 
dorosteneckého věku několikrát měsíčně 
zvát, aby vypomáhali trenérům v různých 
mladších kategoriích. Věříme, že některé-
ho z nich to tak chytne, že se budou chtít 
trénování věnovat i více. 

Asi se nabízí úvaha, že nový klub 
bude přirozeným konkurentem FC 
Hradec Králové. Je namístě čekat boj 
o talenty, nebo konstruktivní spolu-
práci?
Nevím, jak nás berou lidi z FC Hradec Krá-
lové, ale my se soustředíme především na 
sebe a na náš co nejhladší rozjezd a správ-
né dlouhodobě koncepční fungování. Já 
věřím, že do budoucna, pokud bude zá-
jem z obou stran, budeme spolupracovat 
a posouvat naše oba dva kluby správným 
a hlavně úspěšným směrem.

Co financování nového klubu? Nako-
lik bude stát na soukromých a nako-

lik na veřejných zdrojích?
Musím říct, že jsem sestavil spíše 
skromnější rozpočet, než bylo možná 
potřeba, ale i tak se pohybujeme v milio-
nech. Roční rozpočet byl postaven hlavně 
na tom, abychom byli finančně co nejví-
ce samostatní, ať už díky různým dotač-
ním projektům a grantům nebo klubovým 
příspěvkům, a dokázali fungovat bez vý-
znamných finančních injekcí majitelů. Bez 
jejich investic se naopak neobešel rozjezd 
celého projektu, bylo potřeba nakoupit 
tréninkové vybavení a ošacení.

Dokáže vůbec současná nabídka 
sportovních aktivit obstojně konku-
rovat jiným lákadlům, která na mla-
dou generaci čekají?
Dětem dnes chybí zápal pro hru a chuť 
něčeho v životě dosáhnout. Dnešní doba 
jim nabízí nekonečné množství možností 
a jen málo dětí se dokáže něčeho takzvaně 
„chytnout“ a dlouhodobě se v tom zlep-
šovat. Mají tendence přeskakovat z jedné 
činnosti na druhou, protože to je jedno-
duší a je stále z čeho vybírat. Bohužel hlav-
ní příčinu vidím právě v nás dospělých, 
v tom, jak jsou děti vedeny, ať už rodiči, 
učiteli nebo trenéry. Neustále se snažíme 
dětem něco zakazovat, a to i věci, které 
pro nás samotné byly normální, když jsme 
byli v jejich věku – lezení přes plot nebo 
na strom, chození ven. Vidím také tenden-
ce jim všechno usnadňovat a dávat skoro 
zadarmo. Nikdy to sice nemyslíme špatně, 
ale v dětech se tím ztrácí nadšení, motiva-
ce, vůle něčeho dosáhnout. Ubíjíme v nich 
soutěživost a vychováváme z nich, jak už 
je v dnešní době vidět, roboty, kteří nemají 
jiskru a radost ze života a z různých věcí, 
které jim život nabízí. 

Jak se tohle projevuje třeba právě ve 
fotbale?
Například v žákovských kategoriích se už 
kluci ani pořádně neradují ze vstřelené 
branky, radost z vítězství berou jako po-
vinnost a samozřejmost. A to je špatně, 
protože až budou mít možnost se pozdě-
ji už nějak samostatně rozhodovat a mít 
možnost volby, tak se jich většina kon-

krétně třeba na fotbal kvůli takovéto vý-
chově do 15 let vykašle, protože to dělali 
ne z lásky a radosti, ale kvůli tomu, že to 
chtěl rodič, trenér nebo učitel.

Tím vlastně odpovídám i na to, jak chce-
me u nás v klubu pracovat, abychom děti 
udrželi a vychovali z nich nejen dobré fot-
balisty, ale také kvalitní osobnosti, které 
budou průbojné a půjdou si za svým. 

Sám zastáváte druhým rokem funk-
ci Grassroots trenéra mládeže FAČR 
v hradeckém okresu. Můžete ji při-
blížit? Co si pod tím představit? 
Ano, teď v červnu to budou dva roky, co 
jsem dostal úžasnou možnost vydělávat 
si svým koníčkem a závislostí. V pozici 
Grassroots trenéra mládeže OFS Hradec 
Králové se věnuji v odpoledních hodi-
nách klubům, které mají zájem o ukázkové 
tréninky, pomoc s nábory, předávám jim 
různé informace, metody a rady, které 
získávám díky školením od FAČR. Mám na 
starost čtyři mužstva výběrů OFS Hradec 
Králové, pomáhám s přípravami a pořada-
telstvím různých akcí a turnajů pod zá-
štitou okresního i krajského fotbalového 
svazu. V dopoledních hodinách se věnuji 
školkám a školám v hradeckém okresu, 
kde předvádím učitelům, jak dělat hodi-
ny tělesné výchovy jinou a třeba i pro děti 
zábavnější formou. Díky tomu také pomá-
hám propojit místní školky a školy s kluby. 
O víkendech jezdím po kraji sledovat mlá-
dežnické fotbalové soutěže, hlavně ma-
lých forem, kde také tipuji šikovné hráče 
do výběrů okresního a krajského svazu.

Nedá mi to nezeptat se na váš názor 
na rozpaky kolem stavby nového fot-
balového stadionu v Hradci Králové. 
FC Hradec Králové byl do mých 15 let je-
diným klubem, který jsem navštěvoval. Do 
té doby jsem prostě nebyl na jiném stadio-
nu. Vždycky jsem si říkal, jaké je tu super 
prostředí a úžasná atmosféra na zápasech. 
Ale pak jsem navštívil některé stadiony ve 
světě a především jsem začal pravidelně 
jezdit na utkání SK Slavia Praha v Edenu 
a řeknu vám, že mít stadion na úrovni, to 
je základ a obrázek klubu. Věřím, že pokud 
by se v Hradci podařilo ten stadion posta-
vit, spousta lidí by znovu začala chodit na 
fotbal a FC Hradec Králové by začal opět 
vzkvétat. A kdo ví, třeba za pár let by si tam 
zahrál i náš klub FC Slavia Hradec Králové.  
 

Emil Stelinger 
foto: FC Slavia Hradec Králové

Sport

„Budeme klást velký důraz na 
naši klubovou kulturu a na to, 

že trenéři v klubu k tomu budou 
mít dostatek prostoru.“
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Chutnáš nám,
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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


