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Vážení a milí,

francouzský spisovatel Albert Camus kdysi napsal, že podzim je druhé jaro, protože každý list se stává 
květinou. Ať už s tím souhlasíte, nebo ne, jedno je nasnadě: podzim zkrátka milujete, nebo nenávidíte. 
Dokáže být barevný, voňavý a plný inspirace, stejně jako temný, sychravý a depresivní.  A tak jsme si řekly, že 
nebudeme nic riskovat a přineseme vám vydání, které hýří barvami, voní novinkami a inspiruje do posledního 
řádku! Protože jen takový parťák vám pomůže přečkat právě ty dny, kdy je slunce nízko a nálada ještě níž. Je 
nám ctí být jím už čtyři roky. 

Krásné čtení a ještě hezčí podzim!  

Vaše 

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky 

Michaela Zumrová
šéfredaktorkaQ
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Začínající léto, končící karanténa a čerstvé 
vydání nového Quartieru – další důvod, proč 
se po dlouhých měsících sejít a společně slavit 
jsme už nepotřebovali. Červnové počasí nám 
přálo, a tak jsme na slavnostní vítání v pořadí 
již 16. čísla magazínu pozvali naše osobnosti, 
přátele a podporovatele do nově otevřeného 
podniku na Velkém náměstí v Hradci Králové. 
Tentokrát nás přivítaly nádherné prostory 
Casa del Prosseco – místa, kde víno šeptá. 
Bylo nám velkou ctí, že mezi hosty nechyběly 
ani tváře čísla, návrhářky Helena Fejková 
a Andrea Vytlačilová. Při této příležitosti také 
ve spolupráci s Hyundai Hradec s.r.o. spatřil 
světlo světa zbrusu nový vůz Quartieru, a aby 
toho nebylo málo, tak i nový web magazínu. 

(red) 
foto: Jakub Misík

Quartier

Letní paprsky 
& šeptající víno   

podzim 2020



Zveme Vás do klubu…

Clubu!

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

O co jde? Quartier Club:

sdružuje inzerenty, partnery a přátele 
Quartier magazínu,
sbližuje je a pomáhá jejich vzájemnému 
partnerství,
pořádá pro ně setkání a zajímavé akce.

v období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
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devatenáctiletou Popelku, že jednou 
bude vaší ženou?
JP: Ani v nejmenším. Pamatuji si ale velmi 
přesně, když mi Štěpánka říkala, že se na 
stejné patro našeho vinohradského domu 
přistěhovala Eva Hrušková – přece ta Po-
pelka! Já jí to tehdy nějak odkýval, ale příliš 
jsem se tím nezabýval. Až když jsme se po-
tkávali pravidelně ve výtahu, začali jsme si 
povídat.   

EH: Povídat? Honzíku, vždyť to byly vždyc-
ky sotva čtyři věty! „Dobrý den, Evo, jak 
se máte?“ „Děkuji, dobře.“ „Máte hodně 

Když jste si bral Evu Hruškovou za 
manželku, řekl jste, že váš vztah vní-
máte jako osudový. Platí to pořád - 
i po těch 16 letech? 
JP: Říkám to se stejnou pevností v hla-
se i dnes. Vztah, který mezi sebou máme, 
je nádherný a denně děkuji osudu, že to 
takhle všechno, jak rád říkám, ve vrchol-
ném věku, dopadlo. Vzpomínám si, jak jsem 
Evičce tehdy při obřadu nasazoval prstýnek 
a říkal si: „Hrušková, Hrušková – vždyť moje 
druhá maminka, druhá žena mého tatínka 
byla taky Hrušková!“ Je to zkrátka osud. 

A zmíníme-li fakt, že vaši ženu ob-
jevila ve svém pořadu jako jedenác-
tiletou talentovanou herečku a zpě-
vačku vaše první manželka Štěpánka 
Haničincová, pomyslný kruh se uza-
vírá úplně. 
EH: Ono vůbec to, že jsme se s Honzíkem 
dali dohromady, byla obrovská náhoda. 
V roce 1970 jsem jela s kamarádkou, která 
tou dobou pracovala v Československé te-
levizi jako asistentka, pod stan do Rumun-
ska. Jednoho dne přišla z procházky a řekla 
mi, že potkala Štěpánku a Honzu s dětmi 
a že prý nás zvou na kanastu. Párkrát jsme 
se sešli, vždycky u kávy nebo čokolády, 
a jak jsme tak seděli u stolu, nemohla jsem 
ze Štěpánky spustit oči. Byla nesmírně ele-
gantní, vždycky krásně upravená. Mně bylo 
19 a běželo mi hlavou, že se tu noblesu mu-
sím taky někde naučit. Nikdy by mě nena-
padlo, že si za 30 let vezmu jejího manžela. 
Život vymyslí daleko víc než kdejaký sce-
nárista. 

A co vy, pane Přeučile? Napadlo by 
vás, když jste se tehdy díval na tu 

práce?“ „Mám.“ A to bylo všechno. (smích) 
Víte, Honzík byl tehdy pro mě tak trochu 
za sklem. Byli se Štěpánkou velmi uzavřená 
dvojice a jen tak někdo se k nim nedostal. 

A dnes spolu nejen žijete, ale také 
pracujete. Společně vedete loutkové 
divadlo pro děti, ve kterém sami hra-
jete. Jak se u vás doma kloubí part-
nerství a práce? 
JP: U nás se to nekloubí, u nás se to objí-
má. Divadlo pro děti jsem předtím hrál i se 
Štěpánkou, a když jednou onemocněla, za-
skakovala za ni právě Evička. Byl jsem úplně 
u vytržení, s jakým nasazením hraje, jak ko-
munikuje s dětmi a pracuje s loutkami. Ohro-
milo mě její herecké a divadelní charisma. 
Rok po odchodu Štěpánky jsem Evinku zkusil 
oslovit, jestli by se mnou nehrála, a tak vznik-
lo Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. 

EVA HRUŠKOVÁ & JAN PŘEUČIL:

To pravé je teď 
Tím nejlepším scenáristou je prý život sám. Své o tom vědí herci Eva Hrušková a Jan Přeučil, jimž přichystal divoký mix 
tragédie, romance i komedie. Přestože se první česká televizní Popelka a jeden z našich největších hereckých elegánů všech 
dob znají už skoro půl století, manžely jsou „teprve“ 16 let. Než totiž našli cestu jeden ke druhému, museli si toho hodně 
odžít. „O to víc se ale těšíme z každého milého dne. O to víc nám k tomu štěstí stačí míň,“ shodují se v rozhovoru pro Quartier. 

„U nás se partnerství a práce 
nekloubí. U nás se objímá.

Osobnosti číslapodzim 2020
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Evo, vaší nejznámější rolí je Popelka 
z roku 1969, kterou jste ztvárnila v 17 
letech. Jak se z vycházející hvězdy te-
levize nakonec stala loutkoherečka? 
EH: Jednoduchá odpověď: hradecké Di-
vadlo Drak. Když vyšla Popelka, pokouše-
la jsem se dostat na DAMU. Neúspěšně. 
Nicméně jsem měla štěstí, protože jsem 
v Hradci chodila do třídy se synem tehdej-
šího ředitele Draku. Ten mi po něm vzkázal, 
jestli k nim nechci jít na rok jako elévka. Tu 
nabídku jsem přijala a rázem se do loutko-
vého divadla zamilovala. Je to profese, kte-
rá vyžaduje velkou fyzickou zdatnost, ale 
také umění zpívat, mluvit a hýbat se. Nejde 
jen o to dokázat ovládat tu loutku, protože 
vy jste kolem ní, jste její součástí. 
JP: Evička moudrá slova klade. Když hra-
jeme loutkové divadlo pro děti, vždycky 
se snažíme, aby to divadlo bylo po všech 
stránkách na vysoké profesní úrovni – ať už 
dramaturgicky, češtinsky, hudebně nebo 
výtvarně.  A ono to opravdu funguje, když 
to děláte, jak nejlépe umíte, diváků se to 
dotkne a jsou zcela pohlceni! Přitom nezá-
leží na věku. Asi dva roky zpátky jsme hráli 
v Havířově odpolední představení pro děti 
a dvě třetiny diváků v hledišti byli dospělí. 
EH: Čas od času se mě někdo zeptá, proč se 
po Popelce nekonala ona „velkolepá karié-
ra“ ve filmu a televizi. K tomu mám takový 
hezký příběh z DAMU. Když jsem se tam 
dostala, chodila jsem do prvního ročníku 
s kolegyní, která neustále mluvila o tom, že 

se stane filmovou hvězdou. Protože chce 
být prostě slavnou. Tam jsem si naplno 
uvědomila vlastní svobodu v tom smyslu, 
že už mám v tomto pro sebe splněno. Svůj 
dívčí sen jsem si „odškrtla“ právě Popelkou 
v sedmnácti. Byla jsem princezna a lidé mě 
poznávali. Loutkařina oproti tomu člověku 
nic nedaruje. To, že jsem byla známou, ne-
mělo najednou žádnou cenu, protože jsem 

buď nosila masku, nebo byla až v druhé 
řadě za loutkou. Loutkařina naučí člověka 
pokoře. Vy totiž tu hvězdu, toho protagoni-
stu držíte v ruce, nejste to vy, ale on. To se 
vlastně musel naučit i Honzík. Ze začátku 
to totiž probíhalo tak, že hrál, koukal na mě 
a mluvil. Já jsem ho přitom okřikovala, ať na 
mě nemluví, že má mluvit ta loutka.
JP: Je to zkrátka výsostná disciplína! S lás-
kou vzpomínám na tatínka a jeho loutko-
herecká představení, která nám jako dětem 
předváděl. Každé měl perfektně vymyšlené 
a připravené včetně kulis, světel a zvu-
kových efektů. Byla to pro nás se sestrou 
vždycky událost a dodneška mám za to, že 
to byl právě on a loutky, kdo ve mně zažehl 
vášeň pro herectví. 

Na tatínka Františka jste určitě mu-
sel letos vzpomínat ještě o něco víc. 
Mám na mysli 70. výročí politické-
ho procesu s Miladou Horákovou, 
v němž byl váš tatínek jako poslanec 
Národního shromáždění obžalován 
a odsouzen. Víc než dekádu potom 
strávil v komunistickém vězení. Jak 
to na vás působilo? 
JP: Jsem nesmírně rád, že se tyto událos-
ti tímto způsobem připomněly, protože 
zvláště mladá generace, která si užívá ži-
vota plnými doušky, si ani neuvědomuje, že 
aby takto mohla žít, musel tomu někdo lec-
cos obětovat. To byla právě generace mého 
tatínka, která za svobodu slova, informací, 
pohybu i života položila mnohé na oltář. To 
je potřeba si uvědomovat. 
EH: Myslím, že po takových nesmírně 
smutných prožitcích se o to víc těšíme 
z každého milého dne, o to víc nám k tomu 
štěstí vlastně stačí míň. 
JP: Nesmírně se mi líbí myšlenka Oty Pav-
la, kterou jsem nedávno četl: Důležité je 
uvědomovat si každou chvíli a neuvažovat 
o tom, že v budoucnu přijde to pravé. Pro-
tože to pravé můžeme prožívat právě teď. 

Kvůli politické minulosti tatínka byla 
vaše společenská i profesní cesta vel-
mi trnitá. Místo vysněného studia he-
rectví jste se vyučil dřevomodelářem 
a na DAMU jste se dostal nakonec až 
na osobní přímluvu profesora Rado-
vana Lukavského. Jak na tuto ikonu 
českého herectví vzpomínáte? 
JP: To je legenda. Jako profesor měl k nám 
studentům ohromný vztah. Vychovával nás 
k hereckému gentlemanství, čehož jsem 
dodneška velkým vyznavačem. Velmi dbal 
na to, abychom jako začínající herci hosto-
vali v Národním nebo Stavovském divadle 
a nabírali zkušenosti u starších kolegů. Ty 
čtyři roky byly neskutečně krásným odra-
zovým můstkem. Nikdy nezapomenu na 
poslední větu, kterou mi řekl jako pedagog 
studentovi. Předával nám zrovna diplomy, 
stál úplně v rohu místnosti u dveří a já mu 
řekl: „Pane profesore, za všechno vám dě-
kuji.“ On mi stiskl ruku a pravil: „Rád jsem 
s vámi pracoval.“ Dodneška je to pro mě 
ohromně silná vzpomínka. 

Hned po absolutoriu jste nastoupil 
do pražského Divadla Na zábradlí, 
kde jste se svým třiatřicetiletým an-
gažmá nejdéle sloužícím hercem. Jak 
vzpomínáte na tuhle životní etapu? 
JP: Tvrdím, že tohle divadlo bylo v tvrdém 
komunistickém režimu takovým malým os-
trovem svobody. Zažil jsem tam ty nejslav-
nější inscenace, mimo jiné i Havlovy hry 

Osobnosti čísla

Smrt v sedle (1958)

„Důležité je uvědomovat
 si každou chvíli.“

podzim 2020



Jan Přeučil 

Narodil se 17. 2. 1937 
v Pardubicích.

Jeho tatínkem byl František 
Přeučil, majitel nakladatelství, 
redaktor a politik, který byl 
obžalován ve vykonstruovaném 
procesu s Miladou Horákovou 
a odsouzen k vězení. 

Z kádrových důvodů nesměl 
na DAMU, a tak se vyučil 
dřevomodelářem, herectví 
nakonec vystudoval a v roce 
1960 nastoupil do Divadla Na 
zábradlí, kde hrál až do roku 
1993.

Je podruhé ženatý, jeho první 
manželkou byla herečka 
a moderátorka Štěpánka 
Haničincová. 

Kromě hraní vede kurzy rétoriky 
a vydal vlastní knihu Rétorická 
laboratoř Jana Přeučila.



Eva Hrušková

Narodila se 27. 3. 1952 v České 
Skalici. 

V 17 letech ztvárnila první 
televizní Popelku.

Vystudovala loutkoherectví 
a dramaturgii na DAMU 
a v současné době vede spolu 
s manželem loutkové divadlo 
pro děti.

Od roku 2004 je počtvrté 
vdaná - za herce Jana Přeučila, 
z předchozích manželství má tři 
syny. 
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Jako malému klukovi mi tatínek vyprávěl, 
že už za první republiky mezi Pardubičáky 
a Hradečáky bujela jistá rivalita. Já se na to 
dívám úsměvně, ale táta mi říkal, že to teh-
dy bylo ožehavé téma. Takže vždycky, když 
jedeme po „Hradubické“, říkám manželce: 
„Podívej se, Evinko, ty mraky nad Hradcem, 
to je hrozný.“ A Evinka odpovídá: „Jen se 
podívej, nad těmi Pardubicemi, tam je ale 
čmoudu!“ (smích) Ale žerty stranou, i Hradec 
mám moc rád, jsou to obě krásná města. Na-
víc svůj první film – Smrt v sedle z roku 1958 
jsme točili ve Slatiňanech a bydleli v Chru-
dimi. Zkrátka k celým východním Čechám 
máme oba s Evinkou silný vztah. 

Máte ještě nějakou metu, cíl, který 
byste si na podzim svého života rádi 
splnili? 
EH: Protože strašně ráda čtu, měla jsem 
sen, že bych napsala knížku. To se mi na-
půl splnilo, v září mi vychází motivační diář. 
Cítím to jako šanci rozdat kus optimismu 
ostatním ženám. 
JP: Evinka knížky miluje, kéž bych byl ale-
spoň z poloviny takový čtenář jako ona! 
Řídíme se spolu jedním krásným citátem, 
který zní: „Umění života spočívá v tom uvě-
domovat si krásu všedního dne,“ a já bych 
rád, aby nám to vydrželo napořád!   

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora, ČSFD

v režii Jana Grossmana - evropského di-
vadelního giganta, o kterém s nejvyšší po-
korou a vděkem říkám, že jsem jeho herec, 
protože mě velmi často obsazoval. Vzpo-
mínám také na sezonu 1963 – 64, kdy nás 
vůbec poprvé pozvali do Západního Berlína 
na Festival malých experimentálních di-
vadel. Hráli jsme tam v noci, přenášela to 
televize a pár dní na to se začaly objevovat 
titulky, které hlásaly, že neznámí čeští herci 
z malého pražského divadla ukázali Západ-
ní Evropě, jak se má hrát divadlo. To byla 
poklona, o které se nám nesnilo. 

V souvislosti s profesorem Lukav-
ským jste zmínil herecké gentleman-
ství, já osobně vás vnímám jako jed-
noho z největších gentlemanů naší 
země a velmi elegantního muže záro-
veň. Kde se to ve vás vzalo?
EH: Říká se, že co s mateřským mlékem ne-
nasaješ, to s kravským nedohoníš. Honzík 
má to gentlemanství v krvi. Někdo si může 
číst příručky etikety a slušného chování od 
rána do večera, ale Jeníček to má opravdu 
shůry. Řekla bych, že po tatínkovi. 
JP: Rozhodně, tatínek mi byl v tomto veli-
kým příkladem, nesmírně noblesní člověk. 
Cítím to trochu jako svoji povinnost. Dnes 
bohužel vnímám ve společnosti jistou ci-
tovou vyprahlost a zakořeněný nedostatek 
ohledu mužů vůči ženám. Mladí pánové by 
si měli uvědomit, že se ke svým partnerkám 
mají chovat slušně. Už je to pár let zpátky, 
byli jsme s Evinkou nakupovat v obchodě 
a za kasou stála krásná prodavačka. Když 
jsem platil, podíval jsem se jí do očí a složil jí 
poklonu, jak jí to sluší. Ona se zarazila, po-
dívala se na mě dlouhým pohledem a řekla: 
„Pane Přeučile, tohle už mi rok nikdo neřekl.“ 
To mluví samo za sebe. Myslím, že součást 
svobody a demokracie je i otázka slušnos-
ti, elegance, ohleduplnosti a také umění 
uvědomění si, jak je krásné, když se k sobě 
lidé chovají slušně a uctivě. Bez arogance 
a vulgarit. 

Už jsme to trošku otevřeli, ale vy oba 
jste hrdí Východočeši. Evo, vy po-
cházíte z České Skalice, váš manžel 
z Pardubic. Je pro vás i po všech těch 
letech v Praze náš region domovem? 
EH: Často do Skalice jezdím za maminkou, 

sestrou a spolužačkou z první třídy. Jsem 
na své rodiště patřičně hrdá, protože to 
bylo asi tak 250 metrů od místa, kam chodi-
la do školy Barunka Panklová, a všechna ta-
hle místa včetně Starého bělidla, Ratibořic 
a Rýzmburku na mě odmala působila. Prv-
ní knížka, kterou jsem dostala k Vánocům, 
byla samozřejmě Babička. Pak, když naši 
získali místo v Hradci, jsme se přestěhova-
li tam a ze mě se stala rázem Hradečačka. 
Maminka pracovala v kulturním středisku 
v Adalbertinu, tatínek byl zase ředitelem 
kulturního domu ROH – na Střeláku. A já 
nastoupila na tehdy zbrusu nově postave-
nou školu do Zálabí. Bože, vždyť já ji ještě 
pamatuju pod lešením! (smích) 
JP: Pro mě Pardubice jsou a navždy budou 
rodným městem.  Cítím se jako Pardubi-
čák, i když se naši po roce přestěhovali do 
Prahy. Pardubice a vlastně celý Pardubický 
kraj miloval zvláště můj tatínek, protože za 
první republiky pracoval jako tajemník Karla 
Pekárka, poslance Národního shromáždění. 
Měli spolu blízký vztah, byl dokonce mým 
kmotrem, díky čemuž moje celé jméno zní 
Jan Karel Přeučil. Kdykoli Pardubicemi pro-
jíždím nebo tam vystupuji, užívám si to. Pře-
devším si cením krásného Východočeského 
divadla, které tam sídlí – je to unikátní zá-
ležitost evropského formátu. Když jsem pak 
začal žít se svou milovanou životní láskou 
Evičkou a dozvěděl jsem se, že je Hrade-
čačka, začal jsem s ní na toto téma laškovat. 

Osobnosti čísla

Popelka (1969)

„Co s mateřským 
mlékem nenasaješ, 

s kravským nedohoníš.“ 

podzim 2020





Rozhodnete-li se vyrazit na výlet do zoo, 
už dávno vás nečekaná jen mnohahodinová 
procházka mezi výběhy zakončená zmrz-
linou a smažákem v housce. A už vůbec to 
neplatí o královédvorském safari parku, kde 
se za poslední roky jeho fungování zrodila 
doslova malá Afrika. Černým kontinentem tu 
žijí na každém rohu a návštěvnické zážitky 
se rázem násobí. 

S tematickou novinkou přichází na letošní 
podzim a zimu také místní gastronomic-
ká firma. Týden co týden tu budete moci 
ochutnat jedinečné africké menu. „Vznikla 
myšlenka gastronomicky ztvárnit putování po 
Africe a mě hned napadla legendární dvojice 
Hanzelka se Zikmundem a jejich velkolepá 
cesta tímto kontinentem v letech 1947-1950,“ 

přibližuje šéfkuchař Pavel Červinka, kde se 
pro svůj velkolepý gastroprojekt inspiroval. 
Každý týden se přitom putování přesouvá 
do jiné lokality a těšit se tak můžete zase 
na úplně nové chutě a vůně. Kuchařský tým 
Safari pivovaru kopíruje proslulou trasu co 
nejvěrněji z Maroka až po Kapské město v Ji-
hoafrické republice. „Začínáme v romantic-
ké Casablance, poté ochutnáme Alžír, Tunis, 
Etiopii, Somálsko, nebo Zimbabwe,“ vypočí-
tává namátkou šéfkuchař, který na výběru 
jednotlivých pokrmů spolupracoval s kolegy 
z Rwandy nebo Maroka. „Vybírali jsme jídla, 
která jsou v daných lokalitách zakořeněná 
stovky let. Jsou tedy tradiční, přesto chuťo-
vě nesmírně zajímavá a atraktivní,“ dodává 
Červinka. Každé týdenní menu je také páro-
váno s vybranými víny nebo místním pivem. 

Velkolepý gastrozájezd Afrikou startuje 
v Safari pivovaru 4. listopadu a končí 31. 
ledna symbolicky u Mysu Dobré naděje. 
Jediná pauza ve voňavém programu nasta-
ne v prosinci, kdy to v Safari Parku Dvůr 
Králové naplno žije Vánocemi. Ať už však 
vaše mlsné jazýčky zláká vybraná lokalita 
v jakýkoli čas, šéfkuchař doporučuje zajis-
tit si v restauraci rezervaci. „Moc se těším, 
až začátkem listopadu naše putování od-
startujeme. Je to pro nás šance, jak lidem 
znovu ukázat, že víkendový výlet s rodinou, 
nebo romantické rande ve dvou u nás ne-
musí končit u párku v rohlíku. Že to jde i ji-
nak,“ dodává.

(red)

Slavnému cestovatelskému duu pánů Hanzelkovi a Zikmundovi učaroval černý kontinent na první pohled už před víc 
jak 70 lety. Tento podzim a zimu si může získat i vás - nebo přinejmenším vaše chuťové buňky. A nebudete proto muset 
urazit tisíce kilometrů. Přijměte pozvání do královédvorského Safari pivovaru, kde v listopadu startuje famózní africké 

gastro putování.

Na podzim do Afriky
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Salon na 
 pohlednicích

O Češích se mimo jiné říká, že jsou národem sběratelů. Ať už jsou to známky, podpisy nebo třeba pohlednice, honba 
za kompletací té či oné sbírky včetně lovu těch nejvzácnějších kousků nás zkrátka naplňuje radostí. O to větší, když 
se snoubí s pocitem hrdosti. Ostatně, vyzkoušejte si to na sobě. Připravili jsme pro vás pár pohlednicových skvostů 

Hradce Králové, jak ho znáte i neznáte.   

Říká vám něco pojem filokartie? Volně 
přeloženo se pod tímto názvem sdružu-
jí milovníci kartiček, tedy pohlednic. Ty 
se prapůvodně zrodily z korespondenč-
ních lístků, které spatřily světlo světa na 
podzim roku 1869 – ten úplně první byl 
přitom shodou okolností vydán v Rakous-
ku-Uhersku. O patnáct let později je bylo 
možné potiskovat soukromým obsahem, 
a tímto povolením se de facto zrodily po-
hlednice, jak je známe dnes.

Kdo má na svědomí tu úplně první pohled-
nici na světě, s jistotou nevíme. Mohlo to 
být Švýcarsko nebo Francie, jisté stopy 
vedou i do Německa, kde kolem roku 1872 
údajně na dopisnice ručně malovali ob-
rázky. Jenže se žádné nedochovaly, a tak 
přímé důkazy chybí. Historici se přesto 
nejvíce kloní k Němci, konkrétně tiskaři 
Augustu Schwarzovi, který na korespon-
denční lístky tisknul malý obrázek dělo-
střelce. Zajímavostí je, že jedno prvenství 
v oblasti filokartie si odnáší i samotný 
Hradec Králové, ačkoli jen v tuzemském 
měřítku. Právě zde se totiž roku 1899 
uskutečnila první veřejná výstava pohled-
nic na našem území čítající stovky kusů 
zaslaných z celého světa.

KRAJINY & MĚSTA
Ať už éru pohlednic začal kdokoli, faktem 
je, že se staly obrovsky oblíbenými. Ko-
lem roku 1890 se dostaly do módy pohle-
dy zobrazující krajiny, lázeňské komplexy, 
ale i celá města. Kdyby se vám čirou ná-
hodou do rukou dostala některá s datací 

Pohled na staré město s dnes již neexistující vodárenskou věží Kropáčkou v popředí (1906)

Bývalý Dělnický dům, dnešní Kulturní dům Střelnice (1936)

Životní stylpodzim 2020
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Pohlednicová výzva

Ač pohlednicový fenomén 
s léty trochu „krvácí“, 
doufejme, že úplně nás 
neopustí nikdy. Vždyť 
pohlednice jsou svým 
způsobem obrázkovou 
dějinnou kronikou! Kromě 
„okulahodícím“ detailům 
a záběrům na krajiny totiž 
propagovaly, nebo chcete-li 
upomínaly také významné 
historické události na úrovni 
města i státu – například 
vznik nové republiky, 
dostavby nové městské části 
či slavnostní otevření mostů. 

A tak pro vás máme jednu 
výzvu! Vzpomínáte, jak se 
v rodinách zakládala a dědila 
tlustá alba plná pohlednic? 
Prohlédněte na půdě 
staré krabice, poptejte se 
prarodičů a třeba objevíte 
podobně „naducaný“ 
obrázkový skvost! A jestli 
ano, zapůjčete jej archivářům 
k digitalizaci, ať o tyto perly 
nepřijdou další generace! 

před tímto letopočtem, třímali byste vel-
ký skvost! Jenže přesný rok vydání určí-
te jen těžko, protože jejich vydavatelé jej 
většinou neuváděli. Ta nejstarší z našeho 
redakčního výběru byla podle dostupných 
zdrojů uvedena do oběhu okolo roku 1906, 
nejmladší pochází z roku 1970.

První pohlednice byly zhotovovány v ná-
kladu stovek kusů litografickou techni-
kou, byly většinou vícezáběrové a značně 
zdobené – doprovázely je různé rámečky 
nebo ornamenty v podobě kytiček, ptáč-
ků či motýlů. Koncem 19. století pak začal 
převládat světlotisk, který vycházel z teh-
dy již dobře známé fotografie. Našli byste 
ale i pohlednice tvořené metodou knihtis-
ku (včetně kolorovaného).

POHLEDNICE JAKO SPORT
V dobách své největší slávy (od konce 19. 
století do začátku 1. světové války) plnili fi-
lokartisté sportovní rubriky novin. Není se 
ale co divit, vždyť sbírání čehokoli je vlast-
ně sport! Náročný časově, někdy i fyzicky 
a plný nečekaných momentů. Filokartisté 

Pohled z Bílé věže směrem k muzeu (1970)

Rokitanského ulice (1925)

Havlíčkova ulice (1925)

Životní stylpodzim 2020
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lo zavedení telefonních linek, telegrafů 
a dalších moderních komunikačních vý-
dobytků. Z pohlednic se tak chtě nechtě 
stal nástroj gratulací, blahopřání či ozná-
mení významných životních událostí a na-
hodilých pozdravů z výletů. Moderní doba 
šla ještě o krok dál a dnes už se tvůrcem 
pohlednice může stát každý z nás, stačí 
vlastnit mobilní telefon.

(red) 
foto: www.fotohistorie.cz

měli i vlastní časopis, roku 1899 začal vy-
cházet Sběratel dopisnic a o dva roky poz-
ději zakládali dokonce sběratelské kluby. 
Popularita pohlednic byla tak velká, že se 
v rodinách zakládala samostatná vázaná 
alba plná památečních pohlednic z míst, 
které její členové navštívili nebo naopak 
poštou obdrželi. Kdo alespoň jedno takové 
album nevlastnil, jako by nebyl.

Ale co dnes? Pohlednice se staly spíše 
nostalgickou záležitostí pro fajnšmekry. 
Dávno tomu, co jim smrtící ránu zasadi-

inzerce

Životní styl

Pospíšilova ulice, Rudolfinum (1916) Pohled Tomkovou ulicí (1913)

podzim 2020



Díky, že jste 
s námi!

Quartier slaví 
4. narozeniny! 

Za tu dobu jsme

pro vás popsali
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a představili

stovky
osobností a podnikatelských 
příběhů z východních Čech.

vydali
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se do bláznivého plánu, který jsem roky no-
sila v hlavě. Londýn. Vzpomínám si, jak jsem 
tenkrát sledovala Kazmu a jeden z jeho dílů 
One Man Show, kde cestuje kolem světa. 
Najednou mi bylo jasné, že člověk musí být 
tak trochu „yes man“, aby něco zažil.

A tak jsem si řekla „oh, yes“ a dala se do 
boje. S papíry, úřady a tak trochu i sama se 
sebou. Vybrala jsem si agenturu, která mi 
měla můj budoucí život v Londýně zpro-
středkovat. A ulehčit, nebo jsem si to zpr-
vu (naivně) myslela. Zaplatila jsem vstupní 
taxu a rozběhla se sáhodlouhá a vyčerpáva-

Už jako malá holka jsem se chtěla posadit do 
letadla a sledovat svět z ptačí perspektivy. 
Cestování byl vždycky můj velký sen. Rodiče 
to za hranice nikdy moc nelákalo, zato Če-
chy mám díky nim projeté křížem krážem. 
Jenže mě to táhlo dál. Naštěstí jsem nastou-
pila na střední, kde byly pobyty v zahraničí 
úplně normální, ba dokonce podporované, 
tudíž jsem využila každičkou možnost vyjet 
ven. Do maturity jsem tak stihla navštívit 
třeba Rakousko, Německo, Polsko, Francii, 
Anglii a absolvovala jsem i studijní pobyt 
v Irsku

Nutkání neustále si balit kufry mě nepustilo 
ani na vysoké. Po prvním ročníku jsem odje-
la pracovat do Německa, kde jsem důvěrně 
poznala „proslulou“ pesimistickou povahu 
Němců. Tamní pracovní režim, životní tem-
po ani kultura mě nenadchly, peníze jsem 
si ale ve dvaceti vydělala slušné, bohužel 
na úkor zdraví duševního i fyzického. Řek-
la jsem si: OK, to ještě není ono, vrátila se 
do Hradce a poslušně dokončila bakalářské 
studium.

A pak přišel zlomový rok 2018. Bylo mi čer-
stvých 25 let, bydlela jsem v krásném pod-
krovním bytě v centru města, práce mě ba-
vila a ani na plat jsem si nemohla stěžovat. 
Do toho „rozstudovaný“ magistr v Brně – 
zkrátka pohádka, no ne? Ne tak docela. Ač-
koli jsem hrdá rodilá Hradečačka, Salon re-
publiky miluju a strávila jsem v něm dobrou 
půlku svého života, něco mi pořád chybělo. 
V práci už nebylo kam stoupat, škola nepři-
nášela takové uspokojení, jaké jsem předpo-
kládala, a neexistoval ani partner, který by 
mě tu držel. Prakticky mi nic nebránilo opřít 

Pavla Rezlerová
Rodačka z Hradce Králové 
žijící v Londýně

London, baby!
Kdo z nás alespoň na chvíli nesnil o tom, že nechá rodné Čechy za sebou a vyrazí hledat štěstí daleko za hranice. O tom, 
jaké to „tam venku“ ve skutečnosti je, vám nablýskané webovky nadnárodních agentur neřeknou. A tak to zkusíme my. 

Přečtěte si autentický příběh naší čtenářky, sedmadvacetileté rodačky z Hradce Králové, která třetím rokem pracuje 
ve vedení největšího hotelu britské metropole.

jící vyjednání. Když si totiž chcete sjednat 
pracovní pobyt přes agenturu, připravte 
se na to, že budete muset smlouvat. Jinak 
vám reálně hrozí, že skončíte u nádobí v po-
chybném podniku kdesi na okraji metropo-
le. Co se týče místa a oboru, já měla jasno. 
Vystudovala jsem filologii a cestovní ruch, 
chtěla jsem toho proto využít a vymohla si 
místo recepční. A protože jsem se dvacet let 
učila anglicky, Velká Británie a její ikonická 
metropole pro mě byly jasnou volbou.

Když jsem si po několika měsících koneč-
ně prosadila svoji vizi, ocitla jsem se sama 
na Letišti Václava Havla. S dvacetikilovým 
kufrem, jednosměrnou letenkou Londýn-
-Gatwick a hlavou i srdcem plných očeká-
vání. Letadlo na ostrovech dosedlo, já se 
vypotácela z letiště na nejrušnější nádraží 
v Londýně a zachvátil mě absolutní šok. 
Masy lidí valící se všude kolem. Do metra, 
z metra, na mě. Na mě a můj obří kufr. Hla-
vou mi běžely tisíce myšlenek v čele s je-
dinou: tady se mám naučit žít? Teď jsou to 

„Když jsem se v Gatwicku 
konečně vypotácela z letiště, 

přišel šok.“

Díky, že jste 
s námi!

Životní stylpodzim 2020
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už víc jak dva roky, já stojím na témže místě 
a vzpomínce se v duchu usmívám.

Když se řekne Londýn, člověku se vyba-
ví spousta věcí. Zkusme, jen tak namátkou: 
jedno z nejdražších měst na světě (bývávalo 
před referendem o Brexitu a poklesu libry), 
královna v Buckinghamském paláci, zelené 
trávníky ve Wimbledonu, ruské kolo London 
Eye, moderní City se slavnou „Okurkou“ 
nebo noční život v Soho. Protože bydlím pří-
mo v centru, mám všechno z první ruky. Do 
práce to mám deset minut pěšky. Nicméně, 
takové štěstí mají jen tři z deseti Londýňa-
nů. Na 70 procent místních ráno dojíždí 
nejméně hodinu a půl v mrňavých vlacích 
přecpané Tube, jak se londýnskému metru 
přezdívá. Je sice nejstarší na světě, ale per-
fektně navržené - jeho celkem 11 linek zaru-
čuje rychlé a spolehlivé spojení s nejzazšími 
kouty londýnského předměstí.

Důvodem vyčerpávajícího dojíždění jsou as-
tronomické nájmy dominující celému městu. 
Abyste si totiž mohli dovolit normální byd-
lení, musíte být lékař, bankéř nebo matka 
samoživitelka. Proto se Britové stěhují vět-
šinou do okrajových částí a raději snášejí 
útrapy dojíždění. Po městě potkáte většinou 
turisty nebo přistěhovalce různých národ-
ností. Takoví se spokojí s klasickým „sha-
rehousem“, ve kterém se v Londýně bydlí 
naprosto běžně, ať vám je dvacet nebo pa-
desát. Ostatně tak bydlím i já, v tradičním 
anglickém terasovém domě s portugalským 
správcem, deseti koupelnami, dvaceti pokoji 
a – paradoxně - jednou kuchyní. Kdo ji taky 
potřebuje, když se každý stravuje v práci či 
ve městě a domů chodí de facto jen přespat?

Jako hodně společenské duši pro mě nebyl 
problém zapadnout do pulzujícího londýn-
ského života. Nastoupila jsem do velkého 
hotelu, rychle se zaučila, v kolezích našla ka-
marády a usínala s euforickým pocitem, že 
žiji v jedné ze světových metropolí. Přesto, 
Londýn je městem velkých paradoxů. V City 
sahají moderní budovy až do nebe, ulicemi 
spěchají bankéři v oblecích šitých na míru 
a v rukách urputně svírají kožené kufří-
ky. Stačí ale popojet jen pár stanic metrem 
a ocitnete se v umělecké čtvrti Shoreditch, 

která už od 16. století funguje spolu se čtvr-
tí Soho jako zábavní centrum plné hospod, 
barů a nočních klubů. V západním Londýně 
pak najdete „moji“ čtvrť - Bloomsbury. Lo-
kalitu intelektuálů, literátů, malých kaváren 
a nespočtu parků. Můžete se zastavit u domu 
Virginie Woolfové nebo navštívit muzeum 
Charlese Dickense. Náš hotel a celá firma 
sídlí přímo v centru Bloomsbury, dvacet mi-
nut pěšky od Trafalgar Square a půl hodinky 
od Buckinghamského paláce. Jakožto druhý 
kapacitně největší hotel v Evropě (pojmeme 
až 3 000 hostů) a sídlíme ve vynikající loka-
litě, měla jsem za ty víc jak dva roky mož-
nost setkat se s lidmi doslova z celého světa. 
S arabskými ropnými magnáty, burzovními 
makléři z Wall Street či s prostým učitelem 
ze Zimbabwe.

To mě na téhle práci baví nejvíc a zcela mě 
to naplňuje. Každá kultura je jiná a svým 
způsobem krásná. Vždycky se musím usmí-
vat, když procházím lobby a slyším štěbetat 
naše hosty různými jazyky, ať je to vždycky 

maximálně zdvořilá japonština nebo nebe-
tyčně vášnivá španělština. Posouvá mě to 
stále dál. Z recepční jsem po nějaké době 
povýšila na „čárového manažera“ (v angličti-
ně line manager) a mým úkolem je, aby byli 
všichni spokojení. K angličtině a němčině 
jsem se začala učit ještě italsky a domluvím 
se obstojně i španělsky. Jen díky této práci 
jsem osobnostně vyrostla a jako bonus pro-
cestovala kus světa - moji oblíbenou Francii, 
chladné Dánsko, slunné Španělsko nebo dál-
né Maroko.

A teď úplně otevřeně. Nebýt vysněného za-
městnání a mých báječných mezinárodních 
přátel, Anglie by mi za to nestála. Jak pravil 
anglický básník Samuel Johnson: „Když je 
člověk unaven Londýnem, je unaven životem. 
Vždyť přeci vše, co si od života můžeš přát, 
najdeš právě tam.“ Dnes by se o tom asi dalo 
polemizovat. Citát sice pochází z 18. století, 
nicméně mám pocit, že kultura a myšlení 
většiny obyvatel Britských ostrovů zamrzla 
právě v té době.

„7 z 10 Londýňanů  
stráví ráno hodinu a půl  

cestou do práce.“

Životní stylpodzim 2020
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Velká Británie si velmi zakládá na tradicích 
spojených s královskou rodinou. Jakožto 
bývalá světová velmoc, je britská monar-
chie velmi mocná, ale zároveň finančně 
velmi náročná. Královna působí jako loutka, 
které namalovali pokřivený úsměv. Přitom 
si užívá přepychu, za který platí daňoví po-
platníci. Kamarádky by z nás rozhodně ni-
kdy nebyly.

Dalším postřehem, který si odnáším a nad 
kterým mi zůstává rozum stát, je místní 
sociální a zdravotnický systém. Když jste 

svobodná matka, stát vám zařídí naprosto 
všechno, včetně auta a bytu. To mi radila 
moje šedesátiletá britská kolegyně, která 
jako by vypadla z románu Charlese Dic-
kense – nech si udělat dítě a královna ti dá 
všechno. Hlavně nesmíš přiznat partnera! 
Přijde vám to taky k smíchu jako mně? Pri-
ma, ale tady budeme za exoty. Velmi opo-
míjenou skupinou jsou i studenti a kupodi-
vu lidé v penzi. Setkala jsem se tu s tuctem 
osmdesátníků, kteří raději čekají, než je 
firma propustí (ne vyhodí!), jen aby dostali 
tučné odstupné.

Na téma britského zdravotnictví jste toho 
sami už určitě slyšeli dost. Systém, který 
„funguje“ víc než sedmdesát let, se s kon-
zervativním britským přístupem kýžené 
reformy jen tak nedočká. Když se do Velké 
Británie přistěhujete, musíte si na zdejším 
úřadu práce zajistit tzv. NINo (National In-
surance Number), abyste mohli využívat 
zdravotnické služby NHS (National Heal-
th System). Funguje to podobně jako u nás 
- tváří se bezplatně, ale každý měsíc vám 
z platu strhnou určitou částku, která do něj 
putuje. Situace, že byste jen tak přišli ráno 
do čekárny s tím, že vám není dobře? Nic ta-
kového tady neexistuje. Musíte se nejdříve 
objednat do příslušné ordinace a pak čekáte 
klidně i týden, než na vás přijde řada. Pří-
padně využijte pohotovost. Čekárny v Lon-
dýně jsou s železnou pravidelností pře-
cpané a dopředu lituji každého, koho čeká 
nějaký zákrok. Nezáleží na jeho závažnosti, 
kvůli přetíženosti systému čekáte i několik 
měsíců. To nejhorší, co vás z běžné zdra-
votnické péče může v Londýně potkat, je 
zubař. Běžná kontrola tu vyjde na cca £30 
(v přepočtu asi 900 korun), a to vlastně jen 
otevřete pusu. Nemluvím o nadstandard-
ních procedurách jako korunky, trhání zubů 
moudrosti nebo plomby. Když nebylo zbytí 
a kvůli „moudrákům“ jsem musela k zuba-
ři vyrazit, moje hodná polská stomatoložka 
mi poradila, abych si výkon nechala udělat 
raději v Čechách, protože v Londýně bych 
čekala půl roku a zaplatila tisíce liber. Až 
proto potkáte Brita s nedokonalým chru-
pem, nesmějte se mu. Asi na to prostě jen 
nemá peníze.

Když je řeč o financích, zábava vás v Lon-
dýně vyjde taky pěkně draho. Jít jen tak do 
hospody „na jedno“ dostává v Londýně úpl-
ně nový rozměr. Neslyšíte vlastního slova, 
pít „na stojáka“ je normální, a když si neob-
jednáte přímo u baru, počítejte s pěkně tuč-
nou přirážkou – a to i kdyby servírka udě-
lala jen jediný krok navíc. Restaurace až na 
výjimky nepřijímají rezervace, takže prostě 
přijdete a… ano, opět čekáte. Třeba i hodi-
nu, než vám přidělí stůl.

Ne nadarmo se říká, že Londýn je multikul-
turní srdce Velké Británie. Pro mě je to stát 
ve státě působící jako samostatná jednotka. 
Ať tak či tak, je to úchvatné město. Město, 
které přežilo velký požár z roku 1666, řádě-
ní Jacka Rozparovače a snad se vzpamatuje 
i z koronaviru. Vždycky ho budu mít v srd-
ci, jen cítím, že bude brzy načase vrátit se 
domů. Do českých luhů a hájů.

foto: archiv autorky

Životní stylpodzim 2020



Je tomu už skoro deset let, co jste 
s manželkou Monikou založil Na-
dační fond Aquapura, jediný chari-
tativní projekt svého druhu u nás, 
který primárně řeší tromboembolii 
neboli nemoc srážlivosti krve. Co 
vás k tomu tehdy vedlo. To jste se 

jednou vzbudil a řekl si, že by bylo 
fajn začít dělat charitu?
No to zrovna ne. Když jsem byl před více 
jak deseti lety hospitalizován po úrazu 
na lyžích v nemocnici, začal jsem asi po 
týdnu ležení pociťovat silnou bolest pod 
kolenem, která byla cítit i v klidu. Po pro-

vedení vyšetření mně lékaři sdělili, že 
mám na noze ucpanou žílu krevní sraže-
ninou, nebo-li trombem a že mám tedy 
trombózu. Následná vyšetření ukázala 
s jistotou, že jsem tromboembolik, a že 
mám Leidenskou mutaci, což je vrozená 
dědičná porucha srážlivosti krve a vlastně 

Brát můžete, 
dávat musíte

Co je pro vás společenská odpovědnost - prázdné sousloví, klišé nebo naopak standard?  Pro spoluzakladatele 
královéhradeckého Nadačního fondu Aquapura Pavla Staňka především šance, jak udělat něco pro své okolí 
i budoucí generace. „Každý z nás může ostatním něco věnovat. Ať už peníze, know-how nebo čas. A když můžete, 
tak byste to udělat měli,“ říká advokát a podnikatel, jehož příběh je důkazem, že i z vlastní velmi negativní zkušenosti 

lze vykřesat mnoho dobrého.
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pořád už budu brát léky na ředění krve. 
Nedokázal jsem to pochopit, říkal jsem si, 
vždyť je mi jen něco málo přes třicet, jsem 
zdravý, nikdy jsem žádné problémy ne-
měl – tak jaké léky na doživotí! Šok to byl 
velký, informovanost minimální, a proto-
že jsem byl tehdy společensky i politicky 
aktivní, dohodli jsme se doma, že bychom 
měli na tuto problematiku nějakým způ-
sobem poukázat, možná varovat, zkrátka 
pomoci. Rozhodli jsme se, že založíme or-
ganizaci, která by se specializovala přímo 
na tuto nemoc. Shodou okolností ji dia-
gnostikovali i mojí manželce a geneticky ji 
zdědil také náš syn, takže to u nás doma 
bylo přirozeně velké téma. 

Když vám tu diagnózu oznámili, tu-
šil jste, jak vážné onemocnění to 
vlastně je? 
Vůbec ne, dokud nepadla věta o doživot-
ních lécích, měl jsem pocit, že to je do-
časná záležitost, která prostě za pár týd-
nů odezní. Až když jsem se o to začal více 
zajímat kvůli sobě a svojí rodině, zjistil 
jsem, jak bláhové je brát tohle onemoc-
nění na lehkou váhu. Je třeba nahlas říct, 
že problémy s cévami a žílami jsou snad 
třetí nejčastější příčinou smrti na světě. 
Mozková mrtvice, plicní embolie – to vše 
je provázané s tromboembolií. Je nebez-
pečná tím, že nebolí a můžete si ji „vyse-
dět“ na dlouhém letu nebo nepřerušované 
jízdě autem. Na druhou stranu ani v mo-
mentě, kdy už máte nemoc diagnostiko-
vou a léčíte se s ní, nemáte vyhráno. Pa-
cienti, kteří jsou dlouhodobě na lécích na 
ředění krve, riskují, že vykrvácí dovnitř. 
Když se tzv. „předávkujete“ a krev si na-
ředíte moc, může pro vás být fatální třeba 
i úplně banální kýchnutí. U žen je to zase 
nebezpečné typicky při porodu, riziková 
je v tomto směru i hormonální antikon-
cepce. Proto se v Aquapuře nezaměřuje-
me jen na nákupy a předávání přístrojů 
nebo lékařských pomůcek, ale především 
na osvětu a prevenci tohoto onemocnění. 

Byl to až tento nepříjemný zážitek, 
vlastní zkušenost, která vás přivedla 
k charitativní činnosti? 
Stoprocentně mě to k ní přiblížilo, nic-
méně o veřejný prostor jsem se zajímal 
vždycky, nikdy jsem nebyl imunní vůči 
tomu, co se kolem mě děje. Ještě před 
založením fondu jsem pravidelně přispí-
val na různé projekty a nutno říct, že rád. 
Tvrdím, že pokud má člověk tu možnost 
a není to pro něj jakkoli likvidační, tak by 
pomáhat měl, protože to k tomu životu 
zkrátka patří. Smutné je, když tím občas 
suplujeme roli státu nebo neziskových or-

ganizací. Na druhou stranu je to ale moc 
milý důkaz, že solidarita vítězí, protože 
často přispívají lidé, kteří sami nemají na 
růžích ustláno. Dává jim ale smysl do toho 
peníze, čas nebo vlastní invenci i tak vlo-
žit. A to je vlastně samotná podstata lid-
ství. Potřeba vzájemně si pomoct, i když 
se vlastně ani neznáme. 

Zmiňujete tři roviny „dávání“ – pe-
níze, čas a vlastní invenci nebo řek-
něme know-how.  Co má podle vás 
největší váhu? 
V mých očích jsou všechny roviny spole-
čenské odpovědnosti v absolutní rovno-
váze. Vlastně je úplně nepodstatné, kte-
rou z nich si vyberete, nebo kterou vám 
život dovolí, důležitá je chuť, elán. Jsou 
lidé, kteří nemají peníze, a tak věnují čas. 
Jsou tací, kteří nemají čas, a tak darují pe-
níze. Najdou se jedinci, kteří nemají ani 
jedno, ale jsou ochotni se podělit o něco, 
co umí. Nádherně to bylo vidět během 
jarní karantény. Ne všichni mohli z obav 
o svou budoucnost poskytnout finance, 
ale naopak získali čas, který mohli věno-
vat dál a někomu tak pomoci. Nemám rád 
lidi, kteří jen berou, a nezůstává po nich 
vůbec nic. Naopak mě baví ti, kteří se zají-
mají a neváhají obětovat kus sebe. Mnoh-
dy, věřím, i na úkor vlastních zájmů a ro-

diny. Aquapura je pro mě spojením všeho 
zmíněného.

Zatím hovoříme jen o společenské 
odpovědnosti jedince, ale co firmy. 
Je to už dnes standard přispívat 
na charitativní projekty, zajímat 
se o dění kolem sebe, nebo je po-
jem společenská odpovědnost jen 
prázdným souslovím? 
V mých očích už je to standard. Jsem 
hrozně rád, že v advokátní kanceláři 
ARROWS, kde figuruji jako jeden z part-
nerů, mi v tomto vyšli ostatní partneři 
vstříc a od začátku tuto filozofii podporo-
vali. Nejedeme „na krev“, uvědomujeme si, 
že je třeba to někde vrátit. Přitom to může 
mít mnoho podob, nejen charitu v nejčist-
ším slova smyslu. Ať už společnosti zřizují 
pro zaměstnance firemní školky, hradí jim 
obědy nebo zajišťují další vzdělávání, i to 
je podle mého společenská odpovědnost. 
Odpovědnost vůči samotným zaměstnan-
cům, vůči jejich rodinám. Vnímám to jed-
noduše jako zákon o zachování energie. 
Čím víc dostanu, tím víc dám. A obráceně. 
Řekl bych ale, že si to uvědomuje čím dál 
víc podnikatelů a firem a že to nedělají 
proto, že by to bylo cool, ale protože jim 
to přináší ono lidské uspokojení a radost. 
Mám jich ve svém okolí spoustu a těší mě, 
že jdou pozitivním příkladem. Kdyby byl 
každý imunní vůči svému okolí a nic ne-
dělal, tak nikdy nic nevznikne, což je nefér 
nejen k lidem bezprostředně okolo nás, 
ale i ve vztahu k budoucím generacím.  

Michaela Zumrová 
   foto: Ondřej Šlambora                              

„Kdyby byl každý imunní vůči 
svému okolí a nic nedělal, tak 

nikdy nic nevznikne.“

Životní styl

Zakladatelé Aquapury manželé Monika a Pavel Staňkovi, foto: Jakub Misík  

podzim 2020



Můj život bez lepku
Velká milovnice jídla, maminka dvouletého syna a celiakička. Seznamte se s Monikou Menky, mimo jiné populární in-
stagramerkou známou jako celiaxmoni, které před pěti lety lékaři diagnostikovali doživotní nesnášenlivost lepku, a jí se 
rázem obrátil život vzhůru nohama. A protože se nechtěla smířit s tím, že bude do smrti jen o rýži a burizonech, začala 
vymýšlet vlastní recepty, zkoušet je a blogovat o nich. Dnes má dokonce vlastní značku bezlepkového piva a okolo sebe 
početnou komunitu lidí, kterým pomáhá užívat si s chutí života – i když bez lepku. „Přemýšlejte dopředu a nebojte se 

ozvat,“ radí dvaatřicetiletá Monika původem z České Třebové. 
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jsem začala pátrat, vymýšlet, až ta moje 
snaha vyvrcholila instagramovým pro-
filem, kde jsem sdílela nejen recepty, ale 
i běžný život celiaka a problémy, se kte-
rými se potýká ve všedním životě – třeba 
na nákupech nebo v restauracích. Od té 
doby se mi kolem profilu utvořila stabilní 
komunita, kterou tvoří z 80 procent právě 
celiaci. 

Obrací se na vás třeba i čerstvě dia-
gnostikovaní lidé s celiakií s pros-
bou o pomoc, nebo jen s touhou se 
vypovídat? 
Jsou dny, kdy se mi sejdou i desítky tako-
vých zpráv. Ti lidé jsou podobně zoufa-
lí, jako jsem tehdy byla já, mají pocit, že 
jim nikdo nechce nebo nedokáže pomoci. 
Svým způsobem se pro ně stávám zpověd-
nicí, ačkoli mě nikdy neviděli, vědí, že jsem 
si prošla tím samým, a mají ke mně důvě-
ru. Toho si moc vážím. Když si vzpomenu 
na sebe a první týdny a na svoje pocity, že 
to je konec, protože už do smrti nic „nor-
málního“ nepozřu, jsem ráda, že jim mohu 
být oporou. Smutným faktem je, že často 
celiaky nepodpoří ani jejich vlastní rodina. 
Mají je za vybíravé a vnucují jim představu, 
že když si dají jeden knedlík nebo půlku 
rohlíku, přece se jim nic nestane. Přitom 
jakmile jednou z přísné diety jen jedinkrát 
sleví, je to, jako by se vrátili na úplný za-
čátek. Lidská nevědomost v tomto dokáže 
hodně ublížit. 

Jak se vám jako celiatičce funguje 
právě v tom běžném životě. Co tako-
vé restaurace, musíte hodně vybírat, 
kam se jít najíst? 
S větší informovaností o této nemoci se 
lepší i přístup restaurací a dalších veřej-
ných stravovacích zařízení. Především ve 
velkých městech už jsou na takové zákaz-
níky připravenější, obsluha bývá poučená 
a až na výjimky vstřícná. Samozřejmě na-
jdou se místa, kde už po první větě víte, že 
narazíte, ale já jsem taková, že si skutečně 
radši třikrát ověřím, jestli v tom pokrmu 
není mouka, jestli je to opravdu bezlep-
kové. Za ty problémy po tom mi to oprav-
du nestojí. Častokrát si lidé potravinové 
alergie pletou a zaměňují celiakii s alergií 
na laktózu. Řešením je opravdu nebát se 
ozvat a být klidně chvíli neodbytný. 

Máte dvouletého syna, jak on při-
jímá fakt, že maminka jen tak něco 
nemůže, a vaří se u vás jinak než v ji-
ných rodinách? 
Zas takový rozdíl v tom není. Syn zatím 
celiakii nemá, takže mu musím do jídel-
níčku lepek zařazovat, jinak bych mu vůči 

němu snižovala imunitu a spíš ho vzniku 
celiakie vystavovala. Fungujeme tak, že 
pro nás oba uvařím třeba bezlepkový gu-
láš, jen jemu k němu připravím knedlíky 
a sobě třeba rýžové těstoviny. Není to tak, 
že bych vařila dvě různá jídla, ale zahuš-
ťuji výhradně bezlepkově. On ty drobné 
rozdíly zatím nijak nevnímá, je ještě moc 
malý. Myslím si ale, že když na to bude 
zvyklý od malinka, v pozdějším věku už 
mu to vůbec nepřijde. Bezlepková dieta je 
plná předsudků, hlavně u mužů, protože 
mají pocit, že když je něco bez lepku, je 
to určitě extrémně zdravé a není to dobré. 
Možná tím ale dělám medvědí službu jeho 
budoucí partnerce, třeba mi za to jednou 
poděkuje. (smích)

Jak jste se s celiakií vypořádala v tě-
hotenství. Musela jste hodně uzpů-
sobit své stravovací rutiny? 
Jsem vděčná, že jsem ji měla diagnosti-

Není to úplně tak dávno, co vám lé-
kaři oznámili, že trpíte celiakií. Jak 
vzpomínáte na dobu před, kdy jste si 
vesele jedla, co jste chtěla? 
Ono to vůbec veselé období nebylo. Roky 
mi bylo špatně, měla jsem rozhozené za-
žívání, nulovou imunitu. Trápily mě ob-
rovské křeče a vyčerpání, až jsem se do-
stala do stádia absolutního strachu cokoli 
pozřít. Lékaři mi ale dokola opakovali, že 
jsem v pořádku, že jsou mé problémy 
psychosomatické. Dopadlo to tak, že 
jsem si na vlastní náklady nechala udě-
lat specializované testy a výsledky vyšly 
pozitivní právě na celiakii, tedy doživot-
ní autoimunitní onemocnění způsobené 
nesnášenlivostí lepku. Na jednu stranu se 
mi ohromně ulevilo, protože jsem v ruce 
najednou držela nějaký důkaz, že to, co se 
mi děje, opravdu není normální, a přestala 
být za blázna. Už je to pět let a úplně mi to 
změnilo život.

Co vám problesklo hlavou, když jste 
se to poprvé dozvěděla? 
Bože, co já budu jíst?! Taková milovnice 
jídla! A piva! (smích) Došlo mi, že skončila 
veškerá dostaveníčka u stánků se smaže-
ným jídlem na festivalech a různé „rych-
lovky“ na benzínkách. Toto onemocnění 
je celoživotní, a pokud nedržíte přísnou 
dietu, může vést až k onkologickým pro-
blémům. Řekla jsem si ale, holka, jsi mla-
dá, pojď do toho a najdi si vlastní cestu. 
Přiznávám, že začátky byly docela těžké, 
protože vám najednou dojde, že lepek je 
úplně ve všem, i v potravinách, kde byste 
ho absolutně nečekala. Chvíli jsem se s tím 
sžívala, ale dnes musím říct, že kdykoli se 
mě někdo snaží politovat ve smyslu: „Ty 
si tohle dát nemůžeš, viď“, odpovídám, že 
jsem s tím úplně v pohodě. Zvykla jsem si 
a už to neřeším. Navíc nemám pocit, že 
bych si kvůli tomu užívala života nějak 
míň. 

Kdybyste to měla porovnat, jaká byla 
tehdy informovanost o této nemoci? 
Minimální. Když jsem si po návratu od lé-
kaře poprvé zadala slovo celiakie do Goo-
glu, vypadly na mě jen základní informace 
a pár receptů s rýží. To mě jako gurmánku 
vyděsilo, a protože to nikdo v mém okolí 
neměl, nemohla jsem se ani nikoho ze-
ptat, co a jak můžu jíst. V tomto směru 
jsme v této problematice za těch pár let 
udělali obrovský skok vpřed. Dnes už lidé 
vynechávají lepek i záměrně, dobrovolně 
drží různé bezlepkové diety, je to svým 
způsobem trendy. Když odezněl prvotní 
šok, přišlo vystřízlivění a řekla jsem si, že 
do smrti jen rýži rozhodně jíst nechci. Tak 
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kovanou ještě před otěhotněním, protože 
zpětně jsem se dozvěděla, že za obrovskou 
škálou potratů stojí právě neléčená celia-
kie. Mně se naštěstí podařilo otěhotnět 
okamžitě a jedla jsem prakticky stejně jako 
předtím. Jedinou nepříjemností je fakt, že 
pokud máte alergii na lepek, máte velkou 
pravděpodobnost, že budete mít těhoten-

skou cukrovku – ani mně se nevyhnula, ale 
odezněla hned po porodu. 

Kdybyste měla zmínit jednu chuť, 
potravinu, pokrm, které vám s vyřa-
zením lepku opravdu chybí, co by to 
bylo?
Nemůžu říct, že by mi chyběly vyloženě 

nějaké konkrétní suroviny. Spíš zážitky 
s jídlem spojené. Ranní cesta do práce ko-
lem pekárny plné čerstvého voňavého pe-
čiva nebo dortík v cukrárně s kamarádkou. 
Já o tom jídle musím mnohem víc přemýš-
let dopředu, všechno si večer připravit na 
další den do krabiček a řešit, kam půjdu 
na nákup a jestli tam najdu, co potřebuju.

Na Instagramu inspirujete skoro 
dvacet tisíc lidí pravidelnými recep-
ty a gastrotipy. Které jsou nejoblíbe-
nější? 
Obecně nejúspěšnější recepty jsou ty na 
sladké, protože vypadají krásně na fot-
kách. Když už si ale lidé píší o recept mně 
na mail nebo do soukromé zprávy, chtějí 
nějakou slanou klasiku. Snažím se, aby ka-
ždý můj recept byl v pohodě zvládnutelný 
doma, aniž byste předtím museli strávit 
hodinu ve specializovaném obchodě. Nic 
mě po perném pracovním dni nebo celém 
dni se synem neodradí u vaření víc, než se 
prokousávat dlouhým seznamem nezná-
mých ingrediencí. Moje recepty jsou jed-
noduché, snadné na přípravu a troufám si 
říct, že chuťově zajímavé a dobré.

Tip Q na podzimní mlsání!

RACUCHY OD CELIAXMONI 
Mouku prosejeme do misky a smícháme 
s vanilkovým cukrem.

Přilijeme mléko, přidáme vejce a šleháme 
těsto do hladké konzistence bez hrudek.

Jablka omyjeme a zbavíme jádřinců. Já 
osobně je nechám se slupkou, protože pak 
mají racuchy hezčí barvu. Nakrájíme jablka 
na malé kousky, vložíme do těsta a promí-
cháme.

Pánev nebo lívanečník si vymažeme koko-
sovým olejem a lžicí nabereme těsto, kte-
ré vložíme na pánev. Racuchy nám trošku 
narostou, takže dejte těsta méně, aby měly 
prostor.

Opékáme z každé strany do zlatova. Proto-
že jsou uvnitř těsta kousky jablek, důklad-
ně racuchy prosmažte, aby jablka nebyla 
syrová. Můžete dát při smažení na pánev 
pokličku, procesu to pomůže. Podáváme 
posypané moučkovým cukrem nebo po-
třené džemem.

Michaela Zumrová 
foto: archiv Moniky Menky

Ingredience: 

• 2 jablka

• 200 ml mléka

• 1 vejce

• 150 g bezlepkové uni 
mouky/nebo rýžové

• 1 čl vanilkového cukru

• 1 čl sody nebo bzl. prášku 
do pečiva

• kokosový olej
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Ročně pod vaší taktovkou vyjedou 
studovat za hranice desítky středo-
školáků. Která země je nejvíc láká?
Už od dob mamky, která CCI v roce 1994 
zakládala, nám pořád nejvíc dětí odlétá 
do Spojených států. Oblíbené jsou kvů-
li své finanční dostupnosti, protože na 
rozdíl od zbytku světa tam středoškoláci 
neplatí školné, a také díky obrovskému 
množství mimoškolních aktivit. Ty se sice 
konají po škole, ale stále v prostoru téhož 
kampusu. Všude jinde na světě to totiž 
probíhá jako u nás  - po škole sednete na 
autobus a jedete na kroužek. Ve Státech 
to kvůli obrovským vzdálenostem není 
možné. Poměr cena-výkon je v případě 
USA jednoznačný, ačkoli hodně oblíbená 
je u českých studentů i Velká Británie, 
Kanada nebo Japonsko

Už tedy neplatí, že poslat dítě na rok 
do Ameriky je luxus?
Roční pobyt středoškoláka v USA vyjde na 
zhruba 300 tisíc korun včetně pojištění, 
letenek a kapesného. Když to porovnám 
se situací v devadesátých letech, kdy tam 
rodiče vyslali mě, je to nesrovnatelné. 
Ten program stál podobně, ale dolar teh-
dy vycházel na 42 korun a jen letenka tam 
přišla na 60 tisíc… Jiná situace nastává 
u vysokých škol, kam už jdete studovat 
obor a nejenže vás nepřijmou do studia 
bez perfektní znalosti jazyka, ale také vás 
tam každý rok vyjde minimálně na mili-
on. Rozhodně se tedy vyplatí na nic ne-
čekat a vyjet ještě na střední – a to nejen 

CCI:

Za rok 
na viděnou! 

Když v  devadesátých letech jako patnáctiletá odlétala na rok studovat střední školu do Ameriky, e-mail byl ještě 
v plenkách a minuta hovoru domů stála stovku. I  tak ale tuhle, z dnešního pohledu scifi realitu tisíce kilometrů od 
domova zvládla a  dnes stojí Hradečačka Jana Rule (rozená Urbanová) na opačné straně příběhu - je naopak tím, 
kdo nedočkavé středoškoláky pomyslně usazuje do letadla. Přestože se za těch víc jak 25 let změnilo mnohé, jedno 
podle ní platí pořád: „Dítě, které takto vycestuje, je vždycky o dva kroky napřed,“ říká v rozhovoru pro Quartier ředitelka 

královéhradecké Camp Center International (CCI), která realizuje studijní a jazykové pobyty v zahraničí.
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finančně, ale i osobnostně. Každé dítě, 
které takto vycestuje, je vždycky o dva 
kroky napřed.

Sama jste tento studijní program 
jako patnáctiletá v USA absolvovala. 
Jak na to vzpomínáte?
Jela bych znovu. A hned! (smích) Těm 
krásným zážitkům a vzpomínkám urči-
tě pomohlo, že jsem si rozuměla se svou 
hostitelskou rodinou, která mě považuje 
za svou vlastní dceru, a dodneška se na-
vštěvujeme. Je to zcela nepřenosná zku-
šenost. Kdo to nezažije, nepochopí, kolik 
těch několik měsíců „venku“ člověku dá. 
Vytvaruje vás to, donutí překonat a posu-
nout dosavadní hranice, řešit problémy, 
komunikovat, přizpůsobit se tempu a re-
žimu cizí rodiny a v neposlední řadě se 
naučíte opravdu dobře anglicky. Vždycky 
ale studentům říkám, že ta angličtina je 
až na druhém místě, prvotní je ono osa-
mostatnění, „otrkání se.“ Letos jsem po-
mohla odcestovat dítěti maminky, která 
v devadesátých letech sama tento pro-
gram prostřednictvím naší firmy absol-
vovala a říkala, že o tu zkušenost nechce 
svého syna za žádnou cenu ochudit. A já 
ji chápu, sama mám děti ještě malé, ale 
už přišly s tím, že by jednou chtěly taky 
jet. Je skvělé vysílat do světa na zkušenou 
další generaci.

Za roky vaší praxe to můžete krásně 
porovnat – změnily se nějak poža-
davky rodičů, co se týče pobytu svých 
ratolestí na škole v zahraničí? 
Jsou dvě skupiny. Jedna si chce za kaž-
dou cenu vybrat školu a lokalitu a je jim 
jedno, jestli to bude stát půl milionu nebo 
třikrát tolik. Pak je tu druhá, která od za-
čátku pracuje s určitým rozpočtem a je 
pro ně klíčová zkušenost, kterou jejich 
dítě získá. S oběma samozřejmě pracu-
jeme a obě varianty je možné určitým 
způsobem realizovat. Vzhledem ke svým 
dlouholetým zkušenostem a osobním 
vazbám v Americe jsem schopná leccos 
domluvit, například školu, která se vě-
nuje určitému sportu nebo aktivitě. Když 
zůstanu u USA, je sice finančně výhodné 
neplatit školné, zároveň si ale kvůli tomu 
nemůžete vybírat, kam přesně vaše dítě 
umístí. Vždycky se to ale snažím vyba-
lancovat k co největší spokojenosti obou 
stran. Když tedy dítě v Čechách hraje 
hokej, hledám mu v Americe školu, kte-
rá má hokejový program, ale už pro mě 
není tak podstatné, jestli ho hraje v Chi-
cagu, Wisconsinu nebo v New Yorku. Co 
se týče zbytku světa, tam to funguje jinak. 
Platíte školné a v ten moment si sami vy-

bíráte školu. Každého zájemce si vždycky 
vyslechnu, zjistím představu rodičů, ale 
zásadní pro mě je, co si myslí a chce dítě, 
i když to sponzoruje máma s tátou. Rodič 
tam ve finále nepojede.

Jak tedy celý proces od přijetí do pro-
gramu až do odjezdu u vás probíhá. 
Kdy je pro zájemce ideální vás kon-
taktovat?
Nejlépe na podzim, když plánujeme od-
lety na příští rok. Jsou ale studenti, kte-
ří se přihlásí až na jaře, a taky to není to 
problém. Jakmile se vyplní přihláška, po-
šle se do vysílající organizace a po jejím 
přijetí začíná hledání hostitelské rodiny. 
Někdy to trvá 14 dní, jindy i šest měsíců. 
Posléze si s vybranou rodinou děti sky-
pují a domlouvají detaily odletu. Ten se 
většinou uskuteční v srpnu nebo maxi-
málně v polovině září, letos vlivem koro-
naviru odlétali první studenti už koncem 
července. Před odletem ode mě dostanou 
také veškerou instruktáž v souvislosti 
s vízy, pořádám i tzv. předletovou přípra-
vu a s sebou dostanou i podrobný manu-
ál, co dělat, když…  Každých pár týdnů se 
s každým studentem spojím a pošlu mu 
krátký dotazník, z něhož po těch letech 
poměrně dobře zjistím, jestli je na druhé 
straně vše v pořádku.

Paradoxně pod tlakem moderních 
komunikačních technologií může být 
roční odloučení pro někoho opravdu 
dlouhé. Jak vůbec rodiče snášejí ta-
kové „odtržení“ od svého náctiletého 
potomka?
Víc se bojí maminky. Hodně pomáhá, když 
si maminka nového studenta promlu-
ví s maminkou absolventa, to ji uklidní. 
Vždycky rodičům říkám, jakou obrovskou 
výhodu mobilních telefonů dnes mají, že 

když je opravdu nejhůř, mohou být den-
nodenně v kontaktu. Já to zásadně nedo-
poručuji, nedělá to dobrotu, ale je to věc 
právě rodičů, aby si uvědomili, jak tím 
svému dítěti škodí. Studentům radím, aby 
nečetli české zprávy, nevolali a nepsali si 
každý den s domovem. Zpočátku to je těž-
ké, ale o co víc se student začlení do nové 
rodiny a snaží se ten rok v cizině opravdu 
využít, tím spíš naváže celoživotní vztahy, 
ze kterých bude dál profitovat. Nesmí se 
stát, aby život v Čechách ovlivňoval život 
v Americe. Všem před odjezdem říkám, 
že tahle příležitost je jednou za život a že 
tu na ně zatím všechno počká. Rodiče i ti 
správní kamarádi. 

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík

Rok v USA zdarma!

Od roku 2009 organizuje 
hradecká CCI vlastní 
stipendijní program. Výherce 
získá studijní pobyt v USA, 
pojištění a leteckou dopravu 
tam a zpět. Každoročně 
se v průběhu roku konají 
tři výběrová kola, přičemž 
z každého vyjdou dva 
finalisti. O konečném vítězi 
poté rozhoduje americká 
strana. „Každé kolo čítá 
zhruba 30 přihlášených, 
takže konkurence není veliká. 
Neváhejte a zkuste to, první 
kolo startuje už 20. září,“ 
říká Jana Rule s tím, že další 
kolo proběhne v listopadu 
a poslední v lednu 2021.  
Více na: www.cci.cz

Přivítání studentky v USA na studium střední školy. Foto: archiv

Životní stylpodzim 2020





inzerce

Neznámá místnost, skupina hráčů, časový 
limit a spousta úkolů a hádanek k rozlousk-
nutí. Když do Česka před pár lety vtrhl feno-
mén únikových her, mnozí to považovali za 
zábavu pro podivíny. Dnes patří „únikovky“ 
mezi nejpopulárnější způsoby, jak originálně 
strávit volné odpoledne nebo večer – ať už 
v páru, s přáteli, rodinou nebo kolegy. Ostat-
ně moc dobře to vědí v Kuksu, kde v jedineč-
ných barokních kulisách provozují rovnou 
dvě. Vedle té klasické za zavřenými dveřmi 
tu letos v létě otevřeli ještě úplně novou 
open-air únikovku. Ta je ideální pro všech-
ny arachnofoby a klaustrofoby, které stresují 
deadliny – hraje se totiž venku jen se speciál-
ním kufrem a není časově limitovaná. „První 

únikovka Šporkova skrýš vás zavede do nitra 
místního sklepení, kde se vydáte po stopách 
300 let ukryté knihy z tajné sbírky hraběte 
Šporka. Druhá s názvem Šálení smrtky vás 
provede areálem někdejších barokních láz-
ní a odhalí místa, která byste za normálních 
okolností nejspíš minuli. Průvodcem vám je 
tajemný kufr a vlastní důvtip,“ přibližuje Filip 
Košťál z obecně prospěšné společnosti Re-
vitalizace Kuks, která s ideou únikových her 
v barokním areálu přišla a pečuje o ně.  

Hrát můžete až v pěti lidech, hledání Šporko-
vy skrýše zabere zhruba 90 minut, za to smrt-
ku můžete šálit i tři hodiny a cestou si v areálu 
odpočinout třeba u dobré kávy. „Únikovka je 

skvělou zábavou při mnoha příležitostech. 
Výlet na Kuks si s ní zpestřují rodiny s dětmi, 
hrají ji pracovní týmy v rámci teambuildingo-
vých akcí a nechyběla ani v programu několika 
rozluček se svobodou,“ potvrzuje Filip Košťál 
s tím, že objednat se na ni můžete denně ve 
vybraných časech. „Open air únikovka se řídí 
podle počasí a je otevřená vždy od 9 do 17 hodin 
s tím, že poslední skupina vychází ve 14 hodin. 
Šporkova skrýš ve sklepení je k dispozici každý 
den v 10:15, 12:45, 15:15 nebo ve večerní varian-
tě od 17:45,“ doplňuje. 

Rádi byste překvapili drahou polovičku, vy-
razili s kamarády nebo obdarovali své za-
městnance? Pořiďte dárkový poukaz! Do pár 
minut vám přistane v e-mailu, a když s jeho 
předáním nebudete tolik spěchat, umí ho 
poslat i poštou v krásném dárkovém balení. 
A pro vás, naše čtenáře, mají ještě 10 procent 
slevu. Stačí zadat kód, který vidíte níže. Tak 
hurá za zážitky do Kuksu!

(red) 

Možná vám to zatím nikdo nestihl připomenout, ale brzy budou Vánoce. A protože 
věcí máme všichni víc než dost, zkuste tentokrát darovat zážitek. Rodině, 
kolegům v práci, přátelům a koneckonců i sobě. Zveme vás do Kuksu, kde jsou 
na nevšední zážitky specialisté a v létě tu otevřeli už druhou originální únikovou 
hru. Dáte přednost adrenalinové honbě za ztracenou knihou ve Šporkově 
skrýši, nebo zkusíte ošálit smrtku v  barokních kulisách lázeňského údolí?  

Vždycky 
Kuks!



MŮJ ZUBAŘ:

Zubař, jakého chcete 
Hradecká zubní ordinace manželů Lenky a Daniela Černých působí mezi ostatními trochu jako zjevení - ale v tom 
pozitivním slova smyslu. Bezbolestnost zákroků, skoro rodinné prostředí, odborný a současně lidský přístup celého týmu 
boří představu o tom, že návštěva zubaře je horor. „Nechceme být jen dalším zubařem. Chceme být vaším zubařem,“ říkají 

v rozhovoru pro Quartier majitelé privátních ordinací Můj zubař s pobočkami v Hradci Králové a Solnici.  
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V čem se značka Můj zubař odlišuje 
od desítek jiných stomatologických 
ordinací?
DČ: Hledáme mezery na trhu. To je ve vy-
soce konkurenčních oborech normální, 
ale mám pocit, že v zubařině to funguje 
naopak. Místo, aby hledala bílá místa na 
mapě, jede řada praxí podle totožné ša-
blony a vzájemně od sebe „opisuje“. My 
jdeme vlastní cestou. V Hradci se sou-
středíme na tři pomyslné větve odborné 
péče – endodontickou (tedy i záchovnou 
zubařinu) a rekonstrukční, kterou odbor-
ně zaštiťuji já, pedostomatologickou (pro 
všechny pacienty se speciálními potře-
bami, nejen děti) v čele s mojí manželkou 
a stomatochirurgicko-implantologickou 
pod vedením kolegyně MUDr. Heleny Do-
ležalové. Budujeme tak koncept víceobo-
rové zubařské péče pod jednou střechou, 
který stále není zcela běžný. Moderní 
zubní péče se již bez specialiazací ale ne-
obejde.

A jak zaručíte, že se ti specialisté 
postarají o pacienta lépe?
DČ: Především tím, že mají jasný cíl – 
spokojeného pacienta, který od nás od-
chází zdravější, ale zároveň bez šrámu na 
duši. Znám spousty lidí, kteří nebyli třicet 
let u zubaře, protože jim kdysi lékař na 
vojně vytrhl kleštěmi zub bez anestezie. 
Takových příběhů jsem za dvaadvacet let 
praxe vyslechl stovky, není to bohužel nic 
výjimečného. Náš přístup se vyznačuje 
tím, že má dané zásady. Pacient dostává 
plán léčby, aby nabyl jistotu, že jeho lé-
kař ví, kam směřuje. Musí vědět, kolik ho 
to bude stát peněz a že uděláme všechno 
proto, aby ho to nebolelo. Pracovat bez-
bolestně by dnes nemělo být bonusem, 
ale naprostým základem. Zároveň neu-
stále rozvíjíme naše dovednosti a nabí-
zíme to i našim zaměstnancům. Umění 
rozpoznat svůj limit zubaře definuje, 
a pokud ho nezná, nevědomky pacienta 
poškozuje. Děláme maximum pro to, aby 
se toto u nás nedělo. Naši lékaři se nemu-
sejí zabývat chodem ordinace, jejich role 
je pracovat s pacienty a na sobě. 
LČ: Ono bezbolestné ošetření je klíčové 
i pro lékaře. Neumím si představit situ-
aci, že bych měla na zubařském křesle 
pacienta, kterému bych hodinu působi-
la bolest. To by pravděpdobně způsobilo 
trauma nám oběma.

Lenko, vy se konkrétně speciali-
zujete na dětské pacienty. Tam je 
otázka individuálního a citlivé-
ho přístupu bez jakékoli bolesti na 
místě ještě o něco víc. Jak moc se 

takové ošetření ve vaší ordinaci liší 
od návštěvy dospělého pacienta?
LČ: Je to psychicky mnohem náročnější 
pro všechny zúčastněné – pro mě jako 
lékaře, dítě i rodiče. Pokud nechcete dí-
těti ubližovat, je třeba se na něj dopředu 
emočně naladit a navázat s ním vztah. 
To je moc důležité, protože jen tak získá 
pozitivní vztah k zubařině obecně a v bu-
doucnu to pro něj nebude představovat 
stresovou záležitost. Klíčová je komu-
nikace, snažit se vysvětlit dítěti i rodiči, 
jaké úkony provádím a co bude následo-
vat. Mou osobní výhodou je, že jsem sama 
matkou malého syna a dokážu se tak vcí-
tit do rodiče a do toho, co během ošetření 
prožívá, protože mnohdy má větší strach 
než samotné dítě. Je třeba se na celou 
věc dívat komplexně, nebrat člověka jen 
jako tělo, které je rozbité a je potřeba ho 

opravit, ale pracovat i s emoční rovinou. 
Proto sídlí naše ordinace v rodinném 
domku se zahradou, kde budujeme pří-
jemné a útulné prostředí včetně hracího 
koutku právě pro naše nejmenší pacien-
ty. Najdete v něm hračky, které vyzývají 
k aktivitě, aby se dítě před ošetřením po-
zitivně naladilo. Není problém mu potom 
přímo v ordinaci při ošetření pustit po-
hádku nebo film, které má rádo. Velkým 
tématem je u nás také prevence. Ta ale 
nespočívá v tom, že o ní pouze mluvíme. 
Není to o tom říci dítěti, aby si dvakrát 
denně čistilo zuby, a nechat jeho i rodiče, 
aby se s tím nějak popasovali. Vzájemná 
spolupráce přímo v ordinaci je klíčová, 
rodič mi názorně ukazuje, jakým způ-
sobem dítěti zuby čistí, jak s ním o tom 
mluví a motivuje ho. Je pro mě důleži-
té vidět, jak spolu tento proces zvládají 
emočně. Jen tak veškerá naše snaha může 
vést ke kýženým výsledkům – zdravému 
chrupu bez kazů.

Snažíte se tedy na vlastním příkladu 
ukázat, že návštěva zubaře už dávno 
nemusí být hororovým zážitkem?
DČ: Měl jsem pacienty, kteří trpí takovým 

strachem, že bez příslibu uspání si ani 
nesedli do křesla. Ale i s tak zakořeněný-
mi traumaty se dá pracovat. Nemá smysl, 
aby se pacient týdny dopředu stresoval 
z toho, že má v kalendáři naplánovanou 
prohlídku u zubaře. Píše se rok 2020! Ur-
čitě je ale pravdou, že ve stejném městě 
vedle sebe mohou působit zubaři s dia-
metrálně odlišným standardem péče. 
Pak je na každém, co vyhledává a kdy se 
dostane do bodu, že zatouží po něčem 
jiném. Někteří pacienti neváhají jezdit 
klidně stovky kilometrů, aby dostali péči, 
kterou očekávají. Funguje to stejně jako 
všude jinde, hledáte zkrátka službu, která 
vám osobně nejvíce vyhovuje.
LČ: Od začátku máme vizi, že nechceme 
být jen dalším zubařem, ke kterému jde-
te, až když je zle, když něco bolí. Chce-
me být vaším zubařem, důvěryhodným 
partnerem v péči o zdraví vašich zubů, se 
kterým spolupracujete dlouhodobě, který 
vás zná a dokáže reflektovat vaše potřeby.

Společně tvoříte tým nejen v ordinacích 
Můj zubař, ale také ve společnosti DLC 
Dent, která zajišťuje vaše vzdělávací 
aktivity. Mimo to jste manželé a rodiče 
tříletého syna. Jak se vám kloubí takto 
nabité životní roviny?
DČ: Už takhle fungujeme osm let, a zatím 
jsme se nerozešli pracovně ani partner-
sky, takže bych řekl, že dobře. (smích) 
Vzájemné odlišnosti v té pracovní rovině 
samozřejmě existují, každý jsme nastaven 
jinak, což je ale přirozená věc daná život-
ní zkušeností i věkem.
LČ: Je to určitě výzva, ale právě vzhledem 
k těm odlišnostem nesmírně obohacující. 
Úspěch tkví v tom to všechno správně na-
kombinovat a nadávkovat. Každý člověk 
má podle mě v sobě něco, co se dá vyu-
žít ve správný čas a na správném místě, 
takže v tom spatřuji výhodu. Nepopírám 
však, že je občas náročné rozlišovat, kdy 
žijeme rodinný život a kdy naopak řešíme 
práci. Tu hranici je někdy těžké nastavit 
a udržet. Vyžaduje to disciplínu a hluboký 
vzájemný respekt.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

„Naši specialisté mají jasný cíl 
- spokojeného pacienta, který 
od nás odchází zdravější a bez 

šrámu na duši.“

Životní stylpodzim 2020
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tovat a o to pružněji reagovat. Ani na mo-
ment jsme však nezalitovali, že jsme se do 
spolupráce pustili. Skláním se před vede-
ním Dostihového spolku Pardubice v čele 
s panem ředitelem Jaroslavem Müllerem, 
které odvedlo skvělou práci, a i přes mnohé 
překážky a nejistotu, co přijde, zorganizo-

valo úžasný dostihový seriál. Doufejme, že 
vše dobře dopadne a i vrchol dostihového 
podzimu – Velká pardubická – se poběží 
před zraky nadšených diváků. 

Čtyři prázdninové soboty, čtyři kva-
lifikační dostihy právě na Velkou 

Start letošní dostihové sezóny, které 
jste hlavním partnerem, musel být 
kvůli koronavirové pandemii odlo-
žen. Nebylo to pro vás jako hlavního 
sponzora zklamáním?  
DF: Epidemiologická situace byla, jaká byla, 
všichni bez rozdílu jsme ji museli respek-

BICZ:

Podzim se leskne zlatě
Letošní léto bylo zlaté a i podzim bude! Alespoň na Dostihovém závodišti v Pardubicích, které se společně se startem 
dostihové sezony zahalilo do zlatých barev holdingu BICZ. Významný hráč na poli výnosových nemovitostí a organizátor 
nejprestižnějšího tuzemského dostihu spojili síly už na jaře a jejich spolupráce vyvrcholí o jubilejní Velké pardubické 
druhou říjnovou neděli. A protože nám zvědavost nedala, vypravili jsme se za Robinem Šimkem, Danielou a Milanem 

Filo do lóže hlavního partnera a zjistili, co v BICZ do konce roku ještě chystají! 

Byznys

Milan a Daniela Filo, Robin Šimek

podzim 2020
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pardubickou strávené v nádherné 
lóži BICZ. Jak s odstupem času vzpo-
mínáte jako jedni z hlavních hostite-
lů na uplynulé dostihové léto? 
MF: Byla to skvělá příležitost, jak navázat 
hlubší vztahy s našimi klienty a obchodní-
mi partnery, seznámit se s novými tváře-
mi i prostředím dostihového sportu. Jsme 
velcí patrioti, k východočeskému regionu 
se hrdě hlásíme a těší nás, že jsme tímto 
způsobem mohli přispět k propagaci toho-
to ušlechtilého sportu. 
RŠ: Bylo nám ctí přivítat významné osob-
nosti našeho regionu, stejně jako abso-
lutní legendy dostihového sportu – mimo 
jiné žokeje Josefa Váňu. Každou návštěvu 
naší lóže jsme se snažili přetavit v zážitek, 
ať už šlo o vybranou gastronomii ve třech 
občerstvovacích zónách, komentovanou 
exkurzi do stájí nebo dekorování vítěze 
poháru BICZ.   

Nicméně dostihový seriál je na svém 
sklonku, jaké výzvy čekají BICZ do 
konce roku? 
MF: Čeká nás spousta práce, na kterou se 
ale moc těšíme. (smích) Pracujeme na roz-
jetých projektech nákupů, rekonstrukcí 
a revitalizací různých objektů nebo na vý-
stavbách nových nemovitostí. 

DF: Taktéž plánujeme zahájit realizaci 
našich nových programů v oblasti zdra-
votnictví, veřejné správy a komerčního 
sektoru. Prozradím, že brzy rozšíříme 
i vlastní portfolio služeb - zájemcům pora-
díme, kam vložit peníze, aby byly v bezpečí 
a skutečně vydělávaly. V neposlední řadě 
se budeme soustředit na prodej našich 
dluhopisů. Ty jsme vydali začátkem letoš-
ního roku a je možné je koupit už jen do 
března 2021. 

To by mohl být skvělý tip pro nedo-
čkavce, kteří hledají originální vá-
noční dárek!   
RŠ: Napadá vás lepší dárek, než takový, 
který vám bude dál vydělávat? (smích) Od 
počátku bylo našim cílem vytvořit firmu, 
která poskytne jistotu a záruku fixního 
úroku z peněz, které nám naši finanční 
partneři svěří. Prostřednictvím dluhopisů 
se tento cíl stal dostupnou realitou nejen 
pro „velké hráče“, ale pro všechny zájemce 
s drobným a středním kapitálem. Koupíte 
dluhopis za 50 tisíc a necháte ho vydělá-
vat. Nebo dva, tři, deset, horní hranice není 
omezena. Tak jednoduché to je.    

Michaela Zumrová 
foto: archiv BICZ

inzerce

O BICZ

• Celým názvem Banque 
Immobiliere Czech Republic 
znamená v doslovném 
překladu „banka realit“ 
a patří mezi nejvýznamnější 
hráče na poli výnosových 
realit.

• Nakupují, prodávají a vlastní 
pestré portfolio nemovitostí 
napříč celou republikou.

• Realitní projekty dokážou 
vybrat a zmodernizovat tak, 
aby produkovaly maximální 
možný zisk. 

• Na jaře letošního roku vydali 
vlastní emisi dluhopisů v 
hodnotě 1,5 miliardy korun, 
kterou oficiálně schválila 
Česká národní banka. 
Jejich dluhopisy mají pevný 
úrok, který vyplácí dvakrát 
do roka, a jasný termín 
splatnosti v roce 2025. Čas 
na jejich pořízení máte ale 
už jen do března příštího 
roku.

Byznyspodzim 2020



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:  
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