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Podle statistik je léto obecně nejoblíbenější roční období ze všech. Důvody jsou nasnadě: nejvíc slunečných dní 
v roce, teploty na tričko, nekonečně dlouhé večery s těmi nejkrásnějšími západy slunce. Spousta načerpané 
energie a chuti zkoušet nové a nepoznané. A možná i o trochu více času na čtení. Na inspiraci. Na Quartier. 

A tak jsme se pustily do práce na novém vydání, se kterým si tento jedinečný čas snad užijete ještě o kapku víc! 
Otvírá se vám omamně voňavých 112 stran plných letní inspirace, tipů na relax i adrenalin, příběhů, osobností 
a produktů nejen z východních Čech.  

Naši předkové počítali léto od svátku svatého Medarda, tedy od 8. června až do svátku Nanebevstoupení Panny 
Marie 15. srpna. Po něm následovalo polétí, které končilo až sv. Matoušem 21. září. Meteorologicky trvá léto od 
Dne dětí do konce prázdnin. Astronomicky jej zahajuje letní slunovrat a končí podzimní rovnodenností. Ať už 
pro vás začne a skončí kdykoli, přejeme vám jedno: ať si ho dosyta, plnými doušky a všemi smysly užijete. Vždyť 
je jen jednou za rok! 

Vaše

Monika Staňková
vydavatelka

Michaela Zumrová
šéfredaktorka
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Jaké je to naopak pro režiséra v roli 
herce?    
TM: Hraní mě baví ze všeho nejvíc. Vyho-
vuje mi, když můžu přemýšlet jen nad rolí. 
Když jste herec, soustředíte se jen na svůj 
výkon a všichni kolem vás skáčou – maské-
ři, kostyméři. Vždycky se najde někdo, kdo 
vám  donese scénář, kafe a chlebíček. Vaším 
úkolem je prostě dobře to zahrát, aby byl 

režisér spokojen. To jako režisér se staráte 
o všechno na place, a když jste nedej bože 
producent, což u všech svých filmů jsem, 
tak se staráte ale úplně o všechno. A to je 
vyčerpávající.   

Brzy uvedete další společné dílo, ten-
tokrát seriál Společně sami, který na-
táčíte přímo v Hradci Králové. Jak se 
vám v tomhle tandemu funguje? 
TM: Deset let v Hradci spolupracuji s par-
tou, která si říká Ambrozia, a už před lety 
jsme si slíbili, že společně něco natočíme. 
Pořád to z různých důvodů nevycházelo, až 
jsme se v roce 2020 dohodli, že zpracuje-
me téma středoškolských strastí. Nakonec 
z toho vzešlo 12 příběhů 12 studentů, které 
točíme v Hradci na Gymnáziu J. K. Tyla, kam 
mimo jiné chodila Gabi. Není to úplná tema-
tická „klasika“ ve smyslu prvních lásek nebo 

Poprvé jste se potkali na natáčení va-
šeho studentského filmu Přihořívá, 
který vypráví příběh týrané holčič-
ky a její nové rodiny. Jak se studentka 
Multimédií na Vysoké škole ekonomic-
ké v Praze dostane ke spolupráci se 
známým režisérem, autorem Bastardů 
nebo Kluků z hor?    
GS: Díky sociálním sítím docela snadno. Ještě 
před začátkem natáčení vlastního filmu jsem 
se Brácha mi poradil, ať napíšu nějakému re-
žisérovi, že mi třeba pomůže. Dal mi pár tipů 
a mezi nimi byl i Tomáš Magnusek dostala do 
fáze, kdy jsem si nebyla jistá, jestli je má práce 
dobrá. Byla jsem v začarovaném kruhu, doko-
la přepisovala scénář a pochybovala, jestli se 
do toho vůbec pouštět., o kterém jsem do té 
doby slyšela jen letmo. Řekla jsem si, že mu 
napíšu, že v nejhorším mi prostě neodepíše 
a nechám to být. Tak jsem dala dohromady 
úctyhodnou „slohovku“, kde jsem sáhodlouze 
popisovala svůj záměr, co pro mě snímek zna-
mená, že je to pro mě první zkušenost a chci 
si to vypiplat do nejmenších detailů…. Za ho-
dinu mi pípla odpověď: „OK, pomůžu.“ Nako-
nec mi dal nejen zpětnou vazbu na scénář, 
ale stal se během natáčení i mým mentorem 
a nakonec z toho pro něj vzešla i malá role. 

TM: To říkáš moc hezky, že jsi mě znala jen 
letmo. Spíš bych řekl, že vůbec. 

Jaké to bylo režírovat režiséra? 
GS: Strávila jsem předtím s Tomášem měsíc 
na natáčení čtvrtého dílu Bastardů, takže 
jsem hodně okoukala. Našla jsem si v tom, 
co by se líbilo a co naopak ne, a pak to apli-
kovala na něj. 

vztahů žáka a učitele. Jdeme do hloubky 
a chvílemi je to drsné. Když jsme točili Při-
hořívá, viděl jsem Gabi při práci a hned vě-
děl, že ji k tomu chci přizvat taky. Vizuálně 
je to asi ta nejlepší věc, co jsem kdy natočil. 
A ona má na tom velkou zásluhu. 

GS: Řekla bych, že Tomáš je takový „vyko-
pávač“ a já zase „dotahovač“. Bývám neroz-

hodná a dělá mi problém něco začít, Tomáš 
se zase těžko dokopává k tomu něco dokon-
čit. A v tom se skvěle doplňujeme. 

TM: To je pravda, představ si, že bychom 
byli dva dotahovači a jen stáli a čuměli, kdo 
teda vykopne. (smích) Já si na ní hrozně vá-
žím toho, jak je drzá, tedy upřímná. Když 
máte peníze a lidé vás znají, byť s kritikami, 
které jsou příšerné, vytvoří kolem vás tako-
vou bublinu. Lichotí a pochlebují a je jedno, 
jestli kvůli tomu, že si chtějí zahrát, nebo 
se kolem filmu jenom motat. Pak jsou lidé, 
kteří vás z té bubliny dostávají a v některých 
momentech vrací nohama na zem. A to je 
případ Gabi, která mě díky tomu v mnoha 
věcech posunula. 

Neodrazovalo vás oslovit úplně prvot-
ně k mentoringu právě Tomáše, kte-

Každý „vykopávač“ potřebuje svého „dotahovače“. A  v  případě Gabriely Sittové a  Tomáše Magnuska to platí 
dvojnásob. Mladou kreativní ředitelku a známého režiséra svedl dohromady film a od té doby jedou na stejné vlně. 
V práci a odnedávna i v soukromí. Jak se režíruje režisér a kdo tedy u nich vykopává a kdo naopak dotahuje, prozradili 

ve společném rozhovoru pro Quartier. 

Osobnosti čísla

GABRIELA SITTOVÁ & TOMÁŠ MAGNUSEK:

Spolu v jednom 
proudu

„Brácha mi poradil, ať napíšu nějakému režisérovi, že mi 
pomůže. Mezi jeho tipy byl i Tomáš Magnusek.“

léto 2022
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rý právě mezi filmovými kritiky není 
zrovna oblíben? 
GS: Přiznám se, že se to ke mně nedostalo. 
Zpětně si říkám, že by mě to asi znejistě-
lo a možná bych mu vůbec nenapsala. Než 
jsem ale jela na natáčení Bastardů, poctivě 
jsem zkoukla všechny jeho filmy a musím 
říct, že progres znát je. Přijde mi to trochu 
nefér, každý přece nějak začínal. Tomášo-
va smůla je, že si svoje začátky odbyl před 
zraky všech. Já šla poprvé s kůží na trh před 
spolužáky a učiteli, on šel rovnou naostro.

Vystudovala jste Multimédia na praž-
ské VŠE a nyní jste kreativní ředitelka 
ve studiu specializujícím se na virtu-
ální a rozšířenou realitu (VR/AR). To 
je na 24 let slušný kariérní milník. 
GS: Už od školky mě to táhlo k počítačům, 
na většině fotek z dětství sedím před ob-
razovkou. Ke konci základní školy a pak na 
střední jsem začala tíhnout k počítačové 

grafice a získala i první menší zakázky. To 
mě nadchlo a po gymnáziu jsem šla na vy-
sokou studovat multimediální obor. Už bě-
hem školy jsem začala pracovat pro pražské 
studio YORD, které se zaměřuje právě na AR 
a VR. Po škole jsem se stala jejich kreativní 
ředitelkou a starám se o design všech našich 
projektů. Mám kolem sebe skvělý tým a baví 
mě to moc! Kromě čistě komerčních klientů 
pracujeme třeba i pro muzea. Vznikají nám 

pod rukama nádherné výstavy s moderními 
technologickými prvky, které jsou poučné 
i zábavné zároveň a oslovují všechny věkové 
kategorie. 

Tak to jste v oboru začala skutečně 
brzo, ostatně stejně jako vy, Tomáši, 
ačkoli jste původně vystudoval sociál-
ní pedagogiku. To jste to vzal k filmu 
trochu oklikou. 
TM: Chtěl jsem si prostě splnit sen. Jako 
malý jsem si přál být buď slavný, nebo učitel. 
Nakonec vyšlo obojí. Hltal jsem staré české 
filmy se všemi hereckými ikonami a chtěl 
s nimi ještě něco natočit. Tak jsem ukecal 
legendy jako Zitu Kabátovou, Květu Fialo-
vou, Stanislava Zindulku, Lubomíra Lipské-
ho nebo Josefa Somra a v pětadvaceti nato-
čil Pamětnici. Na ten film nikdo nepřišel a já 
se šíleně zadlužil. Nicméně v šuplíku jsem 
měl ještě jeden scénář. Nejslušnější slovo 
v něm byla „prdel“ - a to byli Bastardi.  

Recenze na ně ale nebyly zrovna pří-
větivé. Co to dělalo s vaším filmař-
ským sebevědomím? 
TM: První kritika od Mirky Spáčilové hlásala, 
že je to nejhorší film a všem hercům bych se 
měl omluvit. To mi bylo líto hodně. Lidi na to 
konto volali i našim, ať mi proboha promluví 
do duše. Dneska jsou naše vztahy lepší, Klu-
ci z hor od ní dokonce dostali 50 procent! 
Jako jedna z prvních mi taky gratulovala 
k nominaci na cenu Filmové kritiky za nej-
lepšího herce ve snímku Shoky & Morthy: 
Poslední velká akce. Z každé kritiky, která 
byla alespoň trochu relevantní, jsem si ale 
snažil něco vzít. Jasně, že vás to na začátku 
otráví, ale nesmíte podlehnout ani jednomu 
extrému. Když vám říkají, že jste nejhorší na 
světě, ani když tvrdí, že jste machr. Je tře-
ba se obklopovat upřímnými lidmi. Dneska 
už bych ty filmy natočil jinak. Souhlasím, 

že člověk se prostě vyvíjí, a já mám oproti 
legendárnímu Svěrákovi tu výhodu, že když 
něco pustím do světa, můžu jenom pozitiv-
ně překvapit. Kdežto on musí mít hrozné 
nervy. (smích) 

Na plátnech se brzy objeví čtvrtý díl 
Bastardů. Nemáte toho konceptu už 
dost? 
TM: Bastardi mě udělali, to je holý fakt. 
Hodně jim dlužím. Čtyřka se jmenuje Repa-
rát a je to svým způsobem opravdu tak tro-
chu reparát. Je úplně jiná než předchozí díly, 
je to jinak natočené a tentokrát bych řekl, že 
jde o čistou komedii. Co taky jiného může 
vzniknout z tandemu Magnusek a Godla. 

GS: Je to fakt sranda! A jako, teď už, velká 
fanynka a znalkyně Tomášovy filmové tvor-
by můžu říct, že vůbec nepotřebujete vidět 
předchozí díly. (smích) 

Kromě filmů se věnujete i své nezis-
kové organizaci, Obci spisovatelů, 
angažujete se v komunální politice, 
podnikáte v cestovním ruchu, a do-
konce jste se vrátil i do školství. Jak to 
všechno stíháte?
TM: Když to takhle vyčtete, zdá se to hod-
ně, ale všechno je to jen o dobré organizaci 
času. Je ale fakt, že někdy toho mám plnou 
hlavu. Nejvíc se věnuji své neziskovce Spo-
lečné cesty, kterou jsem založil v dvaadva-
ceti a která zajišťuje terénní službu osobní 
asistence. Mám fantastický tým lidí, o které 
se můžu opřít, dělají skvělou práci. Zvlášť 
teď po pandemii ji využívá čím dál víc lidí. 
Předsedou Obce spisovatelů jsem už 11 let, 
ale je to dobrovolnická činnost, scházíme se 
jen párkrát do roka. Jinak jsem taky členem 
Rady města Náchoda. Spoustu času trávím 
čtením různých dokumentů a podkladů, 
takže většinu chvil na cestách trávím hlavně 

Osobnosti čísla

„Už od školky mě to táhlo 
k počítačům, na většině 

fotek z dětství sedím před 
obrazovkou.“

léto 2022



Gabriela Sittová

Narodila se v roce 1997 
a pochází z Černilova 
u Hradce Králové. 

Vystudovala Gymnázium J. K. 
Tyla v Hradci Králové a obor 
Multimédia na VŠE.

Za svůj první režisérský počin 
Přihořívá získala speciální 
cenu na studentském 
festivalu, jednu z rolí obsadil 
i Tomáš Magnusek. Příští rok 
uvedou také společný seriál 
Společně sami z prostředí 
středoškolského života. 

V současnosti je kreativní 
ředitelkou pražského studia 
YORD zabývající se virtuální 
a rozšířenou realitou. 



Tomáš Magnusek 

Narodil se v roce 1984 
v Náchodě. 

Vystudoval sociální 
pedagogiku, ale věnuje 
se hlavně filmové tvorbě. 
Jeho prvním filmem byla 
Pamětnice, natočil také trilogii 
Bastardi, která se na podzim 
dočká dalšího dílu. 

Je členem Rady města 
Náchoda, předseda Obce 
spisovatelů, zakladatel 
neziskové organizace 
Společné cesty. 

V červnu odstartuje natáčení 
velkofilmu Ležáky, jehož první 
klapka padne v den 80. výročí 
tragického vypálení obce na 
Chrudimsku. 

Vede vlastní talkshow a besedy 
s názvem S režisérem na 
cestách.
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tam jezdím jen na besedy „S režisérem na 
cestách“, s kterými objíždím jako roadshow 
celou republiku. 

Poslední rok byl pro vás vůbec ve zna-
mení velkých změn – zhubnul jste 80 
kilo, změnil životní styl – zkrátka vel-
ké životní transformace. 
TM: Moje hubnutí, to je nejtěžší životní ces-
ta. Nekouřím, ani neberu drogy, ale jídlo, to 
si odpouštím jen velmi nerad. Během jed-
noho roku jsem shodil opravdu 80 kilo, což 
mi tělo dává každý den zpětně pořádně „se-
žrat“. Trpím s kotníky, mám znovu pupeční 
kýlu, čelím samozřejmě i jo-jo efektu. Je to 
vážně boj. Vyprávím o tom pořád dokola ve 
své talkshow a lidé mi posílají i vlastní příbě-
hy. Už to asi bude mé celoživotní téma. 

Oba jste z východních Čech, Tomáš je 
z Náchoda, vy pocházíte z Černilova 
kousek od Hradce Králové. Kde plánu-
jete žít? 
GS: Původně jsem měla v plánu odjet do za-
hraničí, ale pandemie ukázala, že práce na 
dálku není problém, a to bude asi i moje ces-
ta. Žít bych chtěla v Hradci. 

TM: Pro mě je a vždycky bude srdeční zále-
žitost Náchod. 

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

čtením. Třeba natáčení jako takové mi zabe-
re zhruba 20 dní v roce. Tím, že teď točíme 
seriál, tak je to intenzivnější. A na opravdu 
jen mini úvazek jsem učil. 

Brzy zahájíte velký filmový projekt – 
Ležáky, snímek o příběhu nacisty vy-
pálené obce na Chrudimsku. Jak se na 
takovou výzvu těšíte?  
TM: První klapka nás čeká v červnu, kdy si 
budeme připomínat 80 let od téhle hrůzné 
události. Drtivá většina filmu se ale bude 
točit až příští rok. Sešla se tam skvělá par-
ta profíků v čele s producenty Miroslavem 
Dvořákem, Miroslavem Novotným a Mi-
lošem Pilařem, autorem dokumentárního 
filmu Ležáky 42, který dostal do 60 zemí 
světa. Zachycujeme období 1938-1942 a celá 
osada se vlastně bude znovu stavět, což je 
na celém filmu nejdražší. Dostali jsme zá-
štitu od prezidenta, kardinála i ministryně 
obrany a stále sháníme peníze. Český fond 
kinematografie nám nic nedá, takže využí-
váme i různých crowdfundingových cest. 
Brzy například spustíme projekt „Tisícovka 
pro Ležáky“ a přispět na ně tak bude moci 
široká veřejnost. Někdy mám pocit, že se na 
ten film budeme skládat jako na Národní di-
vadlo. Každopádně to je pro mě výzva a chci 
ji dotáhnout do zdárného konce. Doufám, že 
budu mít svého dotahovače pořád po boku! 

GS: Jasně, ráda dotáhnu cokoli. (smích) 

Ve filmu si zahraje Martin Dejdar, 
Viktor Dvořák nebo Marie Ludvíková. 
Podle čeho jste vybírali obsazení? 
TM: Úplně jednoduše. Vzali jsme dobové 
fotky obyvatel Ležáků a podle nich vybírali 
co nejpodobnější herce. Viktor Dvořák, kte-
rý skvěle ztvárnil Václava Havla, hraje mly-
náře Švandu, protože mu je podobný, a ze 
stejného důvodu dostal Martin Dejdar roli 
Tomka staršího.

Před pěti lety jste v Babiččině údolí 
v Ratibořicích otevřel Viktorku - prv-
ní herecké muzeum v Čechách s pen-
zionem a restaurací, kde jste nějakou 
dobu i pracoval. Tahle kapitola už je za 
vámi? 
TM: Naštěstí ano, protože to byla zatím 
asi nejtěžší věc, do které jsem se kdy pus-
til. Viktorka je moje třetí dítě – mám syna, 

dceru a tenhle barák. Chvíli jsem ho zkou-
šel vést, pak roky táhla provoz moje bývalá 
žena. Dnes Viktorku pronajímám přátelům, 
kteří se o ni s láskou starají. Jsem za to rád, 
protože do té doby jsem na otázku, co to-
číš, odpovídal, že kofolu v Ratibořicích. Já už 

Osobnosti čísla

„Někdy mám pocit, že se na Ležáky budeme skládat
jako na Národní divadlo.“

léto 2022
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Lepší místo, kde přivítat jarní číslo, jsme si 
vybrat nemohli. Protože s čím se tohle roč-
ní období pojí víc než se zelení a zahradou? 
A tak jsme osobnosti vydání, partnery a přá-
tele Quartieru pozvali do zbrusu nového 
garden shopu společnosti New Visit v areálu 
INPOZ Hradec Králové. Pro zahradní archi-
tekty z New Visit bylo otevření odkládané 
covidovými opatřeními takovým opoždě-
ným dárkem k 20. narozeninám jejich ro-
dinné firmy. Ve skutečnosti je ale dárkem 
pro všechny milovníky života na čerstvém 
vzduchu plným tuzemských i zahraničních 
designových značek. Pomyslnou třešničkou 
na dortu byl pak koncert zpěváka a saxofo-
nisty Davida Kangase. Děkujeme a těšíme se 
brzy na další setkání! 

(red) 
foto: Jakub Misík

Jaro jako 
z partesu

Quartierléto 2022



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. 3. 2022 – 1. 3. 2023
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Křupavé jarní závitky s pekingskou kachnou, 
panang curry s hovězím a thai pomelo salát 
s krevetami. Už jen z plánovaného menu na 
papíře se cestou do nemošické restaurace 
Na Kovárně sbíhaly sliny! Po welcome drin-
ku takříkajíc „na kuráž“ se náš početný vaří-
cí tým rozdělil k hořákům, pánvičkám a os-
trým nožům, abychom se po pár minutách 
pod bedlivým okem Petra Lázničky radovali 
z líbivých chutí daleké Asie. Všechny recep-
ty byly rychlé, překvapivě snadné, a hrdě 
hlásíme, že jsme se naučili i domácí sweet 
chilli omáčku! Sladkou tečkou tříhodinové-
ho kurzu byl servírovaný dezert z kuchyně 
samotného šéfkuchaře – jak jinak než v asij-
ských tónech.

(red)

Na skok za wok
Sklenku prosecca na kuráž, vařečku do ruky a  jde se na to! Nikdy není pozdě naučit se něco nového, a  tak jsme 
pozvali členy našeho Quartier clubu na VIP kurz vaření, kterým nás provedl známý šéfkuchař Petr Láznička. Majitel E&E 
catering nás na své domovské scéně v Pardubicích zasvětil do tajů thajské kuchyně. A byla to lahoda! 

Quartierléto 2022



Vařit učíte už od roku 2009. Je to pro vás 
i přes všechny ty roky stále naplňující? 
Mám rád ten interaktivní styl práce. Naši 
klienti mají oproti internetu úžasnou vý-
hodu. Pokrm, který vaříme, jim podrobně 
představím, stejně tak zastoupené suroviny 
a technický proces. Následně jídlo uvařím 
a všem dám ochutnat. Poté si každý na svém 
kuchařském stanovišti, kde má plynový ho-
řák, kompletní suroviny i potřebný inventář, 
uvaří totožný pokrm podle svých schopností 
a možností. Pak už jen společně ochutnáváme 
a hovoříme. Není to žádný závod, ani soutěž. 
Vždy vládne uvolněná a pohodová atmosféra, 
kterou umocňuje prosecco, čepované pivo 
z řemeslného pivovaru a náš vstřícný a usmě-
vavý personál. Většinou se od nás hostům 
moc nechce a besedujeme i dlouho do noci. 
Baví mě předávat informace, které jsem za 
svoji bezmála 17 let dlouhou gastronomickou 
kariéru nasbíral. Tím, že jsem od přírody zví-
davý, mám co nabídnout. 

Kdo vás k pořádání vlastních kurzů při-
vedl?
Kurzům vaření jsem se začal naplno věnovat 
během svého kuchařského angažmá na Cha-
teau St. Havel v Praze, po roční pracovní stáži 

v golfovém resortu v Pitlochry - bráně skot-
ské Vysočiny. Po boku Ondřeje Slaniny a Fi-
lipa Sajlera jsem měl tu čest nahlédnout pod 
pokličku celého procesu, od přípravy menu 
přes tematickou koncepci, skladbu surovin, 
inventáře a personální zastoupení až po do-
provodný materiál s recepty a propagačními 
materiály. Zásadní je navrhnout menu tak, 
aby nebyly patrné dovednostní rozdíly mezi 
vařícími, aby bylo menu pestrobarevné, jed-
noduše proveditelné a musí chutnat. Také je 
třeba zvolit dostupné suroviny, aby je klienti 
mohli snadno v našich končinách sehnat. 

Ve svých kuchařských kurzech učíte 
exotiku i tradiční českou kuchyni nebo 
pravou „Ameriku“. Co nejvíce frčí? 
Rozsah našich témat je pestrobarevný a sna-
žíme se neustále přidávat nové pokrmy, kte-
ré nás chytly za srdíčko, anebo je po nich 
poptávka. Našim kurzům nekompromisně 
dominuje asijská kuchyně, zejména pak Thaj-
sko a Čína. Mezi ty nejpopulárnější jídla patří 
křupavé závitky s pekingskou kachnou, Pad 
Thai, Larb Moo, hovězí na pepři s řapíkatým 
celerem anebo Dim Sum knedlíčky s vepřo-
vým a houbami či sečuánské kuře. Avšak jako 
správný patriot nemohu opomenout i naši 

tradiční kuchyni, kterou báječně reprezen-
tujeme legendární kulajdou, tartarem z olo-
mouckých tvarůžků se zauzenou paprikou, 
špikovaným hovězím válečkem ve “svíčkové 
omáčce“ anebo kynutými lívanci se šlehaným 
tvarohem a lesním ovocem. Díky tomu, že 
u nás jsou běžně k dostání i cizokrajné surovi-
ny, pokrmy tak dostávají rozmanitost i auten-
tickou tvář. Nutno dodat, že v tomto ohledu 
mě velmi posílila i pracovní stáž v Bangkoku, 
bez které bych mohl našim hostům jen stěží 
vtisknout nadšení pro tuto moderní, rychlou, 
rafinovanou a jednoduchou kuchyni.

Lze váš kurz věnovat i jako dárek nebo 
ho pojmout jako firemní teambuilding? 
Momentálně všechny síly a čas věnujeme 
naplno letní svatební sezóně, ale během 
podzimu, zimy a jara opět proměníme naši 
restauraci Na Kovárně v Nemošicích v jednu 
velkou, dobře vybavenou kuchyni a rozjede-
me opět kolotoč kuchařských kurzů i s dal-
šími novými recepty, které nás v létě osloví. 
Praktikujeme kurzy pro veřejnost jednou až 
dvakrát týdně, kdy vždy na závěr měsíce vy-
píši termíny a témata na náš Facebook nebo 
web. Dále realizujeme privátní kurzy jak pro 
party přátel, rodiny anebo firemní zákazníky. 
Kapacitně umíme vyhovět jak malým skupi-
nám od 6 osob, tak i těm větším do 30 lidí. Vše 
lze tematicky naladit na míru. Myslím, že je 
to i velmi vkusný vánoční dárek, protože tím 
investujete nejen do svého protějšku, ale i do 
sebe, protože každý se pak chce samozřejmě 
pochlubit tím, co nového se naučil. Dárkovým 
poukazem na čtyři hodiny vaření rozhodně 
nikoho neurazíte a umíme jej poslat kamkoliv.

Michaela Zumrová

Když už jsme měli Petra Lázničku „za wokem“, trochu jsme ho pro vás 
vyzpovídali. Známý šéfkuchař se live cooking kurzům věnuje přes 13 let, jeho 
vařící kariéra už ale klokotá o poznání déle. „Kuchařským kurzem investujete 
nejen do svého protějšku, ale i do sebe, protože každý se pak chce samozřejmě 
pochlubit, co nového se naučil,“ říká se smíchem. 

Vařte 
jako šéf!

Byznys
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Golfový areál v hradecké Roudničce píše novou kapitolu svého fungování. Od jara je součástí portfolia holdingu BICZ. 
Kromě drobné změny v názvu ale jiné překotné změny nečekejte. V BICZ chtějí toto oblíbené místo do budoucna-
rozvíjet, víc ho otevřít a zatraktivnit profesionálním i amatérským sportovcům, milovníkům gastronomických zážitků 
a především všem Hradečákům. 

Nová éra 
Park Golfu 

Příjemné devítijamkové golfové hřiště s kva-
litním zázemím pro juniorské i seniorské 
hráče, vyhlášená restaurace, moderní ho-
tel a konferenční prostory. Park Golf, jak 
jej známe dnes, otevřel své brány poprvé 
v roce 2013 a již téměř dvacet let se řadí 
k těm nejzajímavějším golfovým hřištím 
v regionu. Těžko byste pohledali podob-

nou oázu zeleně s moderním sportovním 
i relaxačním zázemím, s nepřekonatelnými 
výhledy a v naprostém klidu, přesto vzdále-
nou jen pár minut od centra krajského měs-
ta. Dnes, ani ne po první dekádě provozu, 
se toto místo otvírá zcela nové příležitosti 
a začátkům. Oblíbený sportovně-rekreační 
areál svému názvu předsadí zkratku BICZ na 

důkaz náležitosti k nemovitostnímu portfo-
liu stejnojmenného holdingu, který působí 
v oboru výnosových nemovitostí. Ambicí 
nového vlastníka je přitom rozvíjet veškerý 
potenciál, spočívající v tomto jedinečném 
místě, stejně jako přidávat k němu další, do-
sud nevyužité benefity. Výjimečná lokalita, 
situovaná v klidném místě pod novohradec-
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kým Kopcem sv. Jana, na rozhraní místních 
částí Roudnička a Třebeš, k tomu ostatně 
vybízí.

SEZNAMTE SE, BICZ PARK 
GOLF 
Jak v BICZ rádi říkají, budují nemovitosti 
s budoucností. S ohledem k práci předků, ve 
jménu ekologie, trvalé udržitelnosti a odpo-
vědnosti. A novou, podle všeho zlatou, bu-
doucnost chystají i BICZ Park Golfu. Ten se 
má stát pomyslnou nemovitostní vlajkovou 
lodí holdingu se vším všudy. „Převzít golf 

v Hradci pro nás byla výzva, hozená rukavi-
ce, kterou jsme rádi zvedli. Areál samozřej-
mě moc dobře známe a vidíme v něm velký 
potenciál. Je to přirozené místo setkávání, 
oceňovaná sportovní lokalita i vyhledávaná 
gastro destinace. Chceme využít naše know-
-how a roky budované zkušenosti a vnést 
do areálu svěží vítr, zvednout jeho služby 
na další úroveň a ukázat ho v novém světle 
nejen místním, ale i lidem z širokého okolí,“ 
říká člen představenstva holdingu Robin Ši-
mek. Podle něj by měl BICZ Park Golf při-
rozeně aspirovat na pozici top sportovního, 

gastronomického i společenského prostoru 
v celé hradecko-pardubické aglomeraci. Do 
budoucna chtějí proto také daleko více vy-
užívat kongresový a společenský potenciál 
celého areálu, který nabízí unikátní soulad 
neformálního, klidného prostředí a profesi-
onální vybavenosti s veškerým potřebným 
zázemím. Díky tomu je také velmi dobře 
disponován pro pořádání akcí soukromého 
i společenského charakteru.

Každá výměna majitele s sebou pochopi-
telně přináší otázky. Neklid a nejistota však 
podle BICZ nejsou na místě. „Neplánujeme 
žádnou rošádu. Naše vize je vytvořit příjemné 
místo, které bude po všech stránkách fungo-
vat a lidé z okolí zde budou rádi trávit svůj 
čas. Chceme, aby se prémiové prostory Park 
Golfu využívaly nejen pro organizaci firm-
ních akcí, prezentací a jednání. Nabídneme 
ho proto také k dalšímu komerčnímu a sou-
kromému využití. Dobře víme, že Park Golf je 
oblíbeným místem konání soukromých oslav, 
a proto i my zde rádi přivítáme privátní kli-
entelu.  Naším cílem je také profesionálně pe-
čovat o golfovou komunitu v rámci místního 
golfového klubu, stejně tak i o kvalitu golfo-
vého areálu a hřiště. Naším záměrem je pod-
porovat juniorský golf a aktivně tak pomáhat 
rozvoji a popularizaci tohoto sportu mezi 
dětmi,“ potvrzuje předseda představenstva 
holdingu Milan Filo a dodává, že BICZ sport, 
a to i ten juniorský, podporuje dlouhodobě. 
Sponzoruje například tenistu Jiřího Veselé-
ho, brankáře Jiřího Pavlenku nebo plavkyni  
Barboru Seemanovou a myslí i na začínají-
cí talenty. Potřetí v řadě je také titulárním 
partnerem dostihové sezony v Pardubicích 
a podporuje též pražskou Tenisovou školu. 

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora 

Areál Park Golfu včetně hřiště, 
hotelu a restaurace byl veřejnosti 
slavnostně otevřen v roce 2013. 
Devítijamkový green je dílem 
slavného anglického golfisty 
Davida Cartera, součástí je také 
unikátní patrový driving a další 
cvičná hřiště včetně kvalitního 
zázemí pro nejmenší golfisty. 
Areál se nachází na okraji 
exkluzivní hradecké rezidentní 
lokality Roudnička pod Kopcem 
sv. Jana.

O BICZ Park Golfu

Byznys
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Stojíte v čele ideje a realizace mezi-
národní byznys akce Meet UP. Kdy se 
zrodila myšlenka a co bylo vaší mo-
tivací?
Myšlenka se zrodila postupně, stejně jako se 
postupně vyvíjelo moje uvažování o smyslu 
profese advokáta. V rámci poskytování práv-
ního poradenství mi došlo, že jako advokáti 
máme unikátní pozici ve společnosti, která 
nám dává privilegium setkávat se s opravdu 

skvělými lidmi, v mém případě podnikateli. 
Pochopil jsem, že je nejen naší možností, ale 
i povinností tyto lidi mezi sebou propojovat. 
To je naše přidaná hodnota pro naše klienty, 
ze které oni těží tím, že díky nám získáva-

jí kvalitní obchodní kontakty. Pak už zbýval 
jen krůček k tomu tuto myšlenku realizovat 
v mezinárodním prostředí, kde je pro pod-
nikatele ještě o mnoho složitější se orien-
tovat a najít spolehlivé partnery, například 
v zemi, kde nikoho neznají. Zde pak skvěle 
poslouží naši partneři z mezinárodní sítě 
ARROWS INTERNATIONAL. Event nejenže 
naplnil, ale dokonce předčil všechna moje 
očekávání. Jsem nadšený z toho, jaká úžas-

ná směs lidí se v Národním muzeu v Praze 
sešla. Pevně věřím, že si akci stejně užili 
i všichni účastníci. Z reakcí vím, že akce spl-
nila svůj účel a posloužila k navázání mnoha 
cenných kontaktů. 

„Je nejen naší možností, ale i povinností skvělé
a inspirativní lidi mezi sebou propojovat.“

Meet, Deal, 
Consult  

Uspořádat takovou akci s přesahem 
musí být velmi náročné, tuším, že do 
vašich snah neblaze zasáhla i pande-
mická opatření. Máte o to větší pocit 
zadostiučinění, že se nakonec vše po-
dařilo? 
Musím říct, že v kombinaci s aktivním výko-
nem advokacie a managementem pražské 
pobočky ARROWS bylo pořádání eventu 
opravdu neskutečně náročné. Pocit zadosti-
učinění je obrovský zejména proto, že jsme 
s kolegyní Lucií Melicharovou již opravdu 
potřebovali, aby všichni naši kolegové viděli 
rozsah sítě a její možnosti. To je pro nás klí-
čové pro další rozvoj sítě a její lepší fungo-
vání. Upřímně si neumím ani představit, jak 
velké by bylo zklamání, kdyby se akce nevy-
dařila. Jsem opravdu rád, že se nám podařilo 
uspořádat akci té opravdu nejvyšší kvality.

Máte ambici uspořádat další ročník? 
Další ročník bude a plány jsou ještě větší. 
(smích) Protože zpětná vazba byla naprosto 

Mezinárodní konference byznysu a networkingová událost jara. První ročník velkolepého Business MeetUPu advokátní 
sítě ARROWS ETL Global přilákal do Národního muzea v Praze stovky hostů, významných řečníků a osobností nejen 
ze světa byznysu. Co nám o akci prozradil její iniciátor a jeden z partnerů společnosti Mgr. Vojtěch Sucharda a v čem 
vnímá její klíčový přesah?  

18
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Byznys

ohromující a neskutečně pozitivní, je to ob-
rovská vzpruha a náboj do další akce. 

Zmínil jste mezinárodní síť partner-
ských advokátních kanceláří ARROWS 
International. Jak tato služba funguje 
a čím je pro klienty přínosem? 
Mezinárodní síť je vlastně jen základem ně-
čeho, čemu říkám „Business platform powe-
red by lawyers“, tedy podnikatelská platfor-
ma podporovaná právníky. Vycházíme stále 

ze stejné myšlenky, tedy že musíme jako 
právníci našim klientům dávat něco navíc 
nad rámec poskytování skvělé právní služ-
by. Naše platforma je proto čistě podpůrnou 
platformou pro naše klienty, kterým nabízí 
vše, co může pomoci rozvoji jejich meziná-
rodního podnikání. Stojí na třech pilířích 
– „Meet, Deal, Consult“, což jinými slovy 
znamená, že klientům dáváme možnost po-
tkávat se s potenciálními obchodními part-
nery (MeetUP a související akce), nabízíme 

jim službu „iDeal“ marketu, což je meziná-
rodní online tržiště firem, nemovitostních 
projektů či jiných assetů, opět důkladně 
prověřených právníky. Consult pak zname-
ná, že pro naše klienty zajišťujeme pora-
denské služby na mezinárodní úrovni, tedy 
například zajistíme kvalitní právní služby 
prakticky kdekoli na světě, případně třeba 
právní analýzu pro dvacet zemí světa. To vše 
ve velmi výhodném poměru cena-výkon. 

red, foto: archiv ARROWS, 

léto 2022



Když se před devíti lety začal psát příběh hradecké hokejové extraligy, byl u toho. Ještě o šest let 
dřív stál u rekonstrukce zimního stadionu a dodnes je přesvědčen, že bez ní by prvoligový Mount-
field o Hradec nezavadil ani oken, natož hokejkou. Jak na tehdejší dobu vzpomíná bývalý náměstek 
hradeckého primátora, který dodnes v klubu působí jako místopředseda představenstva a prezident 
Mountfield HK Business Clubu? V jaké kondici je hradecký hokej dnes a jaké perspektivy se otevírají 

nejen před klubem, ale i před celým městem? 

MARTIN SOUKUP:

Být vždy o krok 
napřed
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Vzpomenete si ještě na okamžik, 
kdy poprvé zazvonil telefon s nabíd-
kou příchodu extraligového týmu do 
Hradce?
Velmi přesně. Tenkrát v roce 2013 byl hra-
decký hokej na určitém rozcestí a my jako 
vedení města jsme si dlouhodobě a opako-
vaně pokládali otázku, jak to má být s klu-
bem dál. Strategického partnera se najít 
nedařilo a financovat profesionální tým 
nejvyšší soutěže výhradně z městského roz-
počtu nedávalo smysl. Když se Mountfield 
nepohodl v Českých Budějovicích a kon-

taktoval nás, zda by existoval prostor pro 
vstup do hradeckého hokeje, bylo to jistým 
způsobem řešení z hůry. Začal se tu hrát ex-
traligový hokej a troufám si říct, že nadšení 
Hradečáků nevyprchalo ani téměř po deseti 
letech. 

Co myslíte že rozhodlo při rozhodová-
ní Mountfieldu pro Hradec Králové?
Tehdy se nám, myslím, podařilo být díky 
zrekonstruovanému stadionu o krok na-
před, a když nastal správný okamžik, vypla-
tilo se nám to. Rekonstrukce začala v roce 
2007 a i když ji tehdy řada kritiků označovala 
za zbytečnou, bez ní bychom se nepohnuli 
z místa. Mountfield by rozhodně nešel se 
svou extraligovou licencí na náš stadion ve 
stavu před rekonstrukcí. A jak se říká – kdo 
je připraven, není překvapen. My tedy pře-
kvapeni byli, ale příjemně. Myslím, že tak by 
si ostatně mělo počínat celé město i jeho ve-
dení. Být vždycky o krok napřed, předvídat 
vývoj, připravovat se na další roky a deseti-
letí. Podívejte se na práci starosty Ulricha, 
kterým se v Hradci každý rád zaštiťuje – on 
myslel ještě víc dopředu, na dobrých sto let 
připravil svým následovníkům sice vysokou 
laťku, ale také geniální nastavení města.

Vy sám jste ve vedení města působil – 
a to celých dvanáct let.
Byla to krásná tři období ve funkci náměstka 
primátora, a především musím říct, že to pro 
mě byla čest a radost. Bude to znít jako klišé, 
ale mám pocit, že se toho tehdy míň namlu-
vilo a víc udělalo, protože vedení města, byť 
složené z různých stran, dokázalo táhnout 
za jeden provaz. Jasně, že se našly třenice 
včetně těch osobních, ale vždycky nakonec 
převážil zájem města a lidí. Řešili jsme, jak 
věci udělat, jak se posunout, co vylepšit. Plá-

novali jsme na roky dopředu. Uznávám, že 
jsme tehdy nebyli tolik jako dnes v kleštích 
legislativních a byrokratických nástrah, ale 
příklady odjinud ukazují, že i dnes se dají 
města rozvíjet velmi dobře.

A jak?
Asi se shodneme, že kvalita života je dnes 
všeobecné zaklínadlo. Ale když se zamyslí-
me, přijdeme na to, že to, jak dobře se nám 
ve městě žije, je skutečně zásadní. Proto 
moderní česká i evropská města dnešní 
doby tolik řeší dostupné bydlení, životní 

prostředí, kvalitu veřejných prostranství, 
hromadnou dopravu a řadu dalších té-
mat. A tak veřejné budovy dostávají zelené 
střechy nebo fotovoltaické panely, masivně 
přibývá zeleň v centrech měst, rozvíjí se 
vzdělávací instituce a jejich objekty, vytvá-
řejí se podmínky pro investice firem, řeší se 
kvalita podmínek pro pohyb pěších a cyklis-
tů, města investují do výstavby nájemních 
bytů nebo se na těchto projektech podílí se 
soukromými investory. Hradec má vzácnou 
výhodu Ulrichova dědictví, která mu dává 
možnost stát se moderním městem pro 21. 
století, jen to bude vyžadovat pořádný kus 
práce.

Vraťme se k hokejovému klubu. Jak se 
mu dnes daří?
Ledacos se u nás za těch devět let změnilo. 
Prošli jsme si počáteční euforií, občasnými 
pády a nejčerstvěji i právě ukončenou se-
zónou, kdy se podařilo získat Prezidentský 
pohár, ale naopak se nedařilo v play off. 
V každém případě to byla jistě nejúspěš-
nější sezóna v historii klubu. Musím zmínit 
i nedávnou vydařenou rekonstrukci pro-

stranství před zimním stadionem, kde in-
vesticí města vzniklo důstojné prostředí 
pro příchod do našeho hokejového stánku. 
Hradecký hokej má zkrátka velmi dobře na-
šlápnuto a největší výzvou je posouvat se 
pořádal dál a jednou, já věřím, že brzy, dát 
Hradečákům i radost z extraligového titulu. 

Samozřejmě k těm nejtěžším dobám pat-
řily měsíce strávené s covidovými omeze-
ními, ty na hokej dolehly stejně tvrdě, jako 
na zbytek společnosti. Pokud tým nemů-
že hrát, nemůže být v osobním kontaktu 
navzájem a pochopitelně i s fanoušky, je 
všechno špatně. Uvidíme, co přinese letošní 
podzim, ale jsem optimista a věřím, že tak 
zle už znovu nebude.

Hokejový klub je sice z významné 
části pořád financován městem, ale 
přece jen je i z velké míry závislý na 
prostředcích od komerčních partne-
rů. Jak se vyvíjí přízeň soukromých 
firem?
Musím v první řadě poděkovat všem part-
nerům, kteří podporují hradecký hokej. 
Jejich přízeň je zcela zásadní, protože by 
nebylo v možnostech města financovat 
rozpočet klubu ze sta procent. Zavazující je 
i skutečnost, že přízeň partnerů je konzis-
tentní, řada z nich podporuje klub dlouhé 
roky a v naprosté většině případů na tom 
nic nezměnil ani covid.

Pro partnery klubu z řad soukromých firem 
jsme ostatně založili Mountfield HK Busi-
ness Club, jehož mám tu čest být preziden-
tem, a který si vytkl za cíl nejen sdružovat, 
ale i sbližovat zástupce firem působících 
v Hradci Králové. V prvních letech fungová-
ní jsme především pořádali exkurze, besedy 
a další akce, v čemž nám opět udělal čáru 
přes rozpočet covid. Teď aktuálně pracu-
jeme na aktualizované koncepci Business 
Clubu, která by měla přinést jeho členům 
nový atraktivní program.

Emil Stelinger, foto: Ondřej Šlambora a archiv

„Na radnici se toho dřív míň namluvilo a víc udělalo, 
vedení města dokázalo táhnout za jeden provaz.“

Byznysléto 2022
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„Po podpisu smlouvy 
a plné moci získáte 

online klientskou složku, 
kde si můžete kdykoli 
prohlédnout aktuální 

stav své zakázky včetně 
projektu a studie.“

Kdo má židli, ten bydlí. Kdo má A-styl group, ten… chystá, vybírá, projektuje, staví a kolauduje. Podívali jsme se na kloub 
tomu, jak vypadá v roce 2022 cesta k vlastnímu bydlení. A nemusí být plná klikatých zatáček ani nutně trnitá, stačí si 

správně vybrat parťáka, který ví kudy kam. Stejně jako v životě. 

Za novým domovem 
s A-stylem

Byznys

Kde nejlíp naplánovat a rozmyslet budoucí 
domov než v pohodlí gauče? Proto vás na 
první schůzku pozve majitelka A-styl group 
Michaela Ondřejka Menoušková do svého 
„obýváku“ přímo v kanceláři. Tam se sezná-
míte s celým postupem a padne také klíčo-
vá otázka financování. „Jako první řešíme 
vizi a rozpočet - to jsou dvě zásadní otázky, 
na které si klienty musíme odpovědět, než se 
pustíme do práce,“ říká Michaela Ondřejka 
Menoušková s tím, že i v otázce financová-
ní jsou v A-stylu připraveni a schopni vám 
pomoci.  

ŽÁDNÉ BĚHÁNÍ PO ÚŘADECH
V momentě, kdy vzájemné představy ladí, 
připraví potřebnou smlouvu a další doku-
menty včetně plné moci, aby se o veškeré 
náležitosti včetně nutných povolení mohli 
postarat za vás. V návaznosti na to získá-
te online klientskou složku, kde si můžete 
kdykoli prohlédnout aktuální stav své za-
kázky včetně projektu a studie. V tu chví-
li vstupují do hry další členové týmu. Vaší 

léto 2022
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„Přímo v A-stylu najdete 
i malou vzorkovku, 

a tak si na místě můžete 
udělat představu, jaké 

dekory a materiály by se 
vám líbily.“

Byznys

vize se chopí projektanti a tvoří se studie 
a projekt. Postupně váš budoucí domov snů 
může také projít rukama a zkušeným okem 
interiérových designérů nebo zahradního 
architekta. Záleží jen na vás, v jaké míře 
chcete tvář svého bydlení svěřit profesio-
nálům.

ONLINE I OFFLINE
Praktické je, že všechny návrhy máte ne-
ustále pod kontrolou a můžete je průběž-
ně konzultovat a upravovat. Díky online 
rozhraní vyřešíte spoustu věcí pohodlně 
na dálku, určitě ale neprohloupíte, když 
dorazíte i osobně. Kanceláře A-styl group 
totiž v Hradci sídlí na strategickém místě 
hned u Terminálu hromadné dopravy. Vy-
razit tedy můžete bez problémů třeba vla-
kem nebo autobusem a oslavit pak rodící 
se bydlení podle vašich představ sklenkou 
něčeho dobrého. 

Další výhodou je, že přímo v A-stylu najde-
te i menší vzorkovnu. Můžete si tak rovnou 
na místě udělat představu, jaké dekory 
a materiály by se vám v kuchyni, koupelně 
či na terase líbily, aniž byste museli složitě 
objíždět nejrůznější showroomy. 

DOMOV NA KLÍČ
Tady zkrátka neradi dělají věci jen napůl, 
a když budete chtít, provedou vás celým 
procesem budování domova od A až do 
Z. To znamená, že kromě studie, projektu 
a potřebného povolení, zajistí přes vlastní 
stavební firmu i realizaci nebo dozorování 
stavby, až do fáze kolaudace stavby. „Pak 
je na řadě interiér a zahrada,“ doplňuje 
s úsměvem Michaela Ondřejka Menouško-
vá a dodává, že v současné době se reali-
zace vlastního bydlení pohybuje od prvních 
návrhů po předání klíčů zhruba do dvou let. 
„Záleží samozřejmě na náročnosti zakázky 
a pružnosti úřadů v dané lokalitě.“ 

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora 

léto 2022
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Prezidentem České asociace hokejistů 
jste od srpna roku 2018, s jakou vizí jste 
do funkce vstupoval?
Určitě ne se soudit a napadat vše špatné, co 
v našem hokeji je. Byl jsem připraven vyu-
žít svých diplomatických zkušeností, jednat 
s kýmkoli a vlézt do jakýchkoli dveří, aby se 
řada věcí v českém hokeji změnila. Chtěl jsem 
přesvědčit zástupce majitelů klubů i Český 
svaz ledního hokeje (ČSLH), že naše hráčská 
asociace u nás má své místo, tak jak tomu je 
ve všech vyspělých demokratických a hoke-
jových zemích. Chtěl jsem všechny dotčené 
hokejové orgány přesvědčit, že naše hráčská 
asociace může být silným partnerem, kte-
rý může pomoci nejen při prosazování práv 
hráčů, ale i při plnění jejich povinností.  Pře-
devším jsem se samozřejmě snažil, aby byla 
posílena právní ochrana profesionálních hrá-
čů, protože kromě nás za ně v tuhle chvíli ni-
kdo nebojuje. Majitelé se tváří, že vztahy mezi 
kluby a hráči jsou rovnocenné, když si ale 
přečtete současnou podobu vzorové hráčské 
smlouvy, a jste znalý hokejového prostředí, 
dojde vám, jak velký je to omyl. 

Patříte mezi dlouhodobé a hlasité kriti-
ky hráčské smlouvy. Co vám na ní vadí? 
Její absolutní nevyváženost a jednostrannost. 
Za pětadvacet let v advokacii jsem větší právní 
paskvil neviděl. Málokdo ví, že tuto smlouvu 
vytvořili majitelé klubů a hráči nemají žádné 
páky na ní cokoliv měnit. Jestli chce hráč hrát 
u nás hokej, musí ji podepsat nebo jít hrát do 
zahraničí. Problémem jsou mimo jiné tabul-
kové ceny hráčů, které vytváří diskriminační 
a protihokejové prostředí. Systém je nastaven 
tak, že jsou zvýhodňováni průměrní zahra-
niční hráči, kteří tabulkovou cenou zatíženi 
nejsou a naši mladí talenti nedostanou šanci. 
Český hokej se nemůže prostě zlepšit, když 
naši kluci nebudou hrát. Přímo neuvěřitelná 
je pro mě absence jakékoli jistoty a ochrany 
hráče. Jelikož profesionální hokejisté nejsou 

zaměstnanci klubu, ale OSVČ, mohou být ze 
dne na den propuštěni bez jakékoli výpovědní 
lhůty i nároku na odstupné. Smlouva dokon-
ce umožňuje, aby hráče ze dne na den poslali 

Teď, nebo nikdy
Situace v českém hokeji se musí dramaticky změnit, tvrdí prezident České asociace hokejistů (CAIHP) a advokát, partner 
a spoluzakladatel ARROWS ETL Global, Libor Zbořil z Hradce Králové. Už tři roky intenzivně kritizuje hráčské smluvní po-
měry v tuzemské první lize a extralize. V době pandemie se svým týmem, specializujícím se na sportovní právo, zabránil 
hromadnému propouštění hráčů a zastavil tak lavinu výpovědí, kterou český hokej ještě nezažil. Jeho posledním „záře-
zem“ je napadnutí miliardového tendru na marketingového partnera českého hokeje. „Ve fotbale se podařila F-evoluce. Já 

volám po H-evoluci. Teď, nebo nikdy!“ říká. 

z extraligy do první národní ligy na druhou 
stranu republiky a sebrali mu až 80 procent 
odměny. Kluci tak přirozeně žijí v atmosféře 
strachu, protože když se nějakým způsobem 
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znelíbí nebo nedej bože zraní, mohou při-
jít o všechno. Dokud se hráči daří a všechno 
funguje, plácá ho klub spokojeně po zádech, 
jakmile se ale z jakéhokoli důvodu situace 
změní, hledá se cesta, jak ho co nejrychleji 
dostat z kola ven. Výjimkou nejsou situace, 
kdy klub chce, ať skáčete do střel, avšak při 
dlouhodobějším zranění se vás zbaví. 

Na to si ostatně český hokej „sáhl“ na 
začátku pandemie covidu, kdy kon-
krétně v Hradci dostalo s odvoláním na 
zásah vyšší moci okamžitou výpověď 
pět hráčů. 
Předem avizuji, že ve fotbale žádný z klubů 
nepřistoupil na výpovědi hráčům z důvodu 
pandemie covidu. V hokeji bohužel funguje 
vše jinak. Nebojím se říct, že svazové předpisy 
a vše kolem v našem hokeji, jsou v porovná-
ní s fotbalem v „době ledové“. Je mnoho věcí, 
které se musí dělat jinak. Situace, ke které 
došlo v Hradci, byl vrchol a v asociaci jsme se 
tím intenzivně zabývali. Mountfield HK tvrdil, 
že se musí chovat jako řádný hospodář, proto 
když se přestalo hrát a stadiony zely prázd-
notou, využil jednoho z ustanovení hráčské 
smlouvy a odvolal se na „zásah vyšší moci“. 
Ten umožňuje jednostranně a okamžitě spo-
lupráci ukončit. Obrátili se na mě v této věci 
agenti dvou hráčů, načež jsme podali návrh na 
zneplatnění výpovědí ke Smírčí komisi ČSLH. 
Samozřejmě před tím i po rozhodnutí jsem se 
snažil vyvolat jednání s klubem a sjednat ně-
jaký kompromis pro klub i hráče, ale bohužel 
marně. Z mého pohledu šlo o jasné a účelové 
zneužití tohoto ustanovení ve prospěch klubu, 
který jen pár dní po tomto vyhazovu oznámil, 
že navazuje spolupráce s novými hráči na další 
sezónu za nemalé finanční částky. Jiná situa-
ce by byla, kdyby klub zkrachoval a výpověď 
dostali všichni. Dopadlo to tak, že jsme spor 
vyhráli a dosáhli zneplatnění výpovědí. Kauza 
na sebe strhla velkou pozornost, protože řada 
dalších klubů samozřejmě zvažovala stejné 
kroky a čekala na rozhodnutí. Díky tomuto 
precedentnímu rozhodnutí jsme zastavili lavi-
nu hromadného propouštění hráčů a donutili 
kluby, aby s hráči vyjednávaly a snažily se najít 
kompromis. Každý si z toho pomyslného ko-
láče musel ukrojit a nebylo možné, aby Černý 
Petr zůstal v rukou hráče. 

Vy asi nebudete mezi vysokými funk-
cionáři českého hokeje příliš populární. 
Každý spor, se kterým jste zamířil ke 
smírčí komisi, jste zatím vyhrál. 
Pravda, nemám úplně nejlepší renomé 
a spousta lidí v českém hokeji mě vidí jako 
škodnou. Takže všechny ty dveře, do kte-
rých jsem chtěl ve prospěch hráčů lézt, se 
mi postupně zavírají. Když se s vámi ale ni-
kdo nechce bavit, musíte to vzít jinou cestou. 

Chtěl jsem přicházet s bílou vlajkou a mluvit, 
ale nebyl kdo by poslouchal…  Od roku 2014 
jsem vyhrál všechny spory za hráče proti 
klubům a samozřejmě se ukázalo, čím více 
jste úspěšný, tím víc vás nemají rádi. Na vý-
konném výboru hráčské asociace jsme se 
proto domluvili, že uspořádáme referendum 
v rámci tuzemských hráčských kabin, jestli 
kluci chtějí, aby hráčská asociace posílila svůj 
vliv a byla jediným subjektem, který je bude 
zastupovat. Zároveň by byla součástí oněch 
hráčských smluv a jejím podpisem by se ho-
kejista, včetně cizinců, automaticky stával 
jejím členem. Sice by platil členské poplatky, 
ale taky by čerpal ochranu a nějakou jistotu. 
Tak, jak to funguje všude jinde na světě. Dr-
tivá většina souhlasila. Když jsem si zjišťoval, 
kdy je vhodná doba s tím vyjít na světlo, bylo 
mi řečeno, ať se do něčeho takového vůbec 
nepouštím, že na to není atmosféra. 

Zjevně vás to ale moc neodradilo, pro-
tože nedávno jste do českého hokeje 
„zaryl znovu“, když jste napadl miliar-
dový tendr Asociace profesionálních 
klubů ledního hokeje (APK LH) u Úřa-
du pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS). Proč jste do toho šel? 
Protože už mne nebavilo, že s hráči nikdo ne-
chce jednat, že vše co navrhneme, je shozeno 
ze stolu. Už mne nebavilo klukům vysvětlovat, 
že se snažíme, ale výsledek není v dohlednu. 
Veřejně jsem přiznal, že na poli diploma-
cie jsem absolutně selhal. Řekl jsem si, že tři 
roky bušení na dveře je už moc. Pokud tedy 
se mnou ani s hráči nikdo nechce jednat, mu-
sel jsem vymyslet něco, co může přesvědčit 
hokejové orgány, aby nás vzali do hry. APK 
LH v loňském roce vyhlásila tendr na exklu-
zivního marketingového partnera českého 
hokeje na období pěti let, a když jsem si začal 
zjišťovat jeho podrobnosti, nestačil jsem se 
divit. Podpisem hráčské smlouvy totiž pře-
náší hokejista na klub mimo jiné i veškerá svá 
osobnostní práva a ten je může ke komerč-
ním i nekomerčním účelům volně využívat. 
Zmíněný tendr vyhrála společnost BPA sport 
marketing, a.s., která jen tak mimochodem 
sídlí ve stejné budově jako ČSLH. Tento sou-
kromý subjekt tak získá právo rozhodovat 
vlastně úplně o všem – o tom, jaký název 
ponese celá soutěž, jaké reklamy budou na 
ledě, mantinelech, kostce i na dresech hrá-
čů a bude mít hlavní slovo například i v tom, 
komu mohou hráči poskytovat rozhovory. 
BPA bude i rozhodovat o tom, na jakých pro-
duktech bude třeba fotka samotných hráčů. 
To vše samozřejmě pod astronomickými 
pokutami. Kontrakt je podepsán na pět let 
a podle APK LH má hodnotu něco málo přes 
miliardu. My si myslíme, že reálně je to té-
měř dvojnásobek. V návaznosti na to všechno 

jsme se rozhodli podat k ÚOHS komplexní 
podnět, který mimo tendru napadá i součas-
nou hráčskou smlouvu a bylo nám odpově-
zeno, že něco určitě není v pořádku, a že se 
naším podnětem budou zabývat. V hokeji je 
pyramidový systém a na samém spodku je 
hráč. Za přenesení svých osobnostních práv 
na klub nemá bohužel ani korunu. Paradoxem 
je také to, že výsledkem tendru je i neskuteč-
ná situace, kdy kluby získají méně peněz, než 
kdyby tendry rozdělily na více výběrových ří-
zení. Tedy pokud má klub méně peněz z mar-
ketingu, má méně peněz i pro hráče a všichni 
jsou na tom biti.

Když jste to oznámili na tiskové kon-
ferenci, nastal poprask, protože pouhý 
den předtím přišla APK LH s informací, 
že přebírá extraligu a vše s tím spojené. 
Vaše kroky mohou ale celé předání při-
nejmenším zkomplikovat. 
Musím říct, že načasování bylo v tomto smě-
ru akurátní. (smích) Nikdo nechápal, koho se 
mi podařilo dostat k jednomu stolu - majitele 
pardubického klubu pana Dědka, hokejového 
agenta Roberta Spálenku a profesionálního 
hokejistu Michala Vondrku. Tahle naše akce 
vyvolala už dopředu neskutečné emoce. Ne-
jenže tento podnět může věci zkomplikovat, 
on je může úplně zhatit. Hrozí, že budou zne-
platněny nejen smlouvy mezi APK LH a BPA, 
ČSLH a APK LH, APK LH a kluby, ale také 
hráčské smlouvy. A to by byl chaos, který by 
mohl na nějaký čas u nás zastavit hokej a vše 
kolem.

Co si od toho chaosu slibujete? 
S tiskovkou jsem měl dva cíle. Samozřejmě 
docílit toho, aby hokejové orgány s námi jed-
naly a braly nás za partnera. A za druhé - ve 
fotbale byla úspěšná F-evoluce, já volám po 
H-evoluci. Když to šlo tam, proč by to nešlo 
i tady? Teď je na to ideální chvíle. Když skončil 
předseda svazu Tomáš Král, vyzval jsem jeho 
výkonný výbor, tedy lidi, co se spolupodílí na 
špatné situaci v českém hokeji už několik let, 
aby rezignoval také. Sice má před sebou ješ-
tě dvouleté funkční období, ale myslím si, že 
každý jeho člen by měl vyvodit osobní zod-
povědnost a odejít. Nechci zažít situaci, kdy 
nově zvolený prezident ČSLH bude pouhou 
loutkou, která nedokáže prosadit své vize! 
Vyzval jsem tedy taktéž lidi, co milují hokej 
a mají sílu se zapojit do změn, ať tak učiní. Kři-
klounů je hodně, ale existuje jen málo lidí, co 
skutečně chtějí pomoci českému hokeji. Teď 
to kluci na mistrovství zachránili a medaile 
po tolika letech je zatraceně fajn, ale jestli se 
v českém hokeji něco dramaticky nezmění, 
brzy neporazíme ani Mongoly. 

Michaela Zumrová, foto: archiv

léto 2022
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vá. Pořád ale platí, že lidé dávají přednost 
analytické mysli a otázku psychiky nechávají 
stranou. V žebříčku hodnot ji nezřídka řadí 
až na poslední místo, což je časem po všech 
stránkách dožene. 

O tom musíte vědět své, protože vaše 
maminka je místní psycholožka, váže-
ná kapacita v oboru. Ovlivnila vás na 
vaší profesionální cestě? 
Nejen na profesionální úrovni. Zatímco kama-
rádky řešily s mámami oblékání nebo vaření, 
my jsme s mamkou dlouze debatovaly o tom, 
jaký kdo je a proč. Dlouho jsem si to neuvě-
domovala, zlom přišel až ve chvíli, kdy jsem 
si vybírala vysokou školu. Začala jsem vnímat, 
že se dokážu do druhých vcítit, odhadnout, 
jak se zachovají nebo jak určitá situace do-
padne. A tak se mi postupně začala otevírat 
cesta ke koučování. I když úplně klasický 
kouč nejsem. Ukazuji klientům možnosti, 
které sami nevidí. Otvírám bezpečný prostor 
pro jejich trápení, nevyřčené sny a touhy – ať 
už byznysové, životní nebo vztahové. A i když 
se v jeden moment náš přístup a smýšle-

ní o práci začaly s mamkou rozcházet, dnes 
hrdě říkám, že spolupracujeme. Moc si toho 
vážím a jsem vděčná, že ty nesmírně zajímavé 
a obohacující debaty „kdo, co a proč“ vedeme 
pořád, ale zároveň jsem ráda, že už se dostá-
váme i k těm nákupům a receptům. (smích) 

Jak si rozumí koučink s uměním, malo-
váním mandal a energetických obrazů? 
Dokonale. Ostatně, silné působení krásna 
a umění na lidskou psychiku je známé dávno. 
Potvrzuji si to vždy, když dostávám na svoji 
práci zpětné vazby od klientů. Jsou dojemné, 
silné a hluboké. Když mi dá někdo důvěru 
a nechá si namalovat na míru obraz či man-
dalu s osobním záměrem, pak ji rozbaluje 
a pláče, je to silný zážitek i pro mě. Často 
se stává, že lidé pod nánosem různých rolí, 
které v životě hrají, zapomínají, kým vlastně 
uvnitř jsou. Že se hluboko uvnitř ukrývá člo-
věk, který je dokonalý stejně jako nedokona-
lý, a právě v tom tkví jeho úžasnost, lidskost 
a zranitelnost. Nikoliv dokonalá či očekávaná 
póza. Právě v obrazech se ukrývá ono sebe-
přijetí. A takového pocitu se jim často nedo-
stává za celý život. 

Tvorba mandal je s vámi silně spojena, 
vystavovala jste je mnohokrát nejen 
u nás, ale i v zahraničí. Na jaký moment 
s nimi spojený nejraději vzpomínáte? 
Možná to bude znít divně, ale nejradši vzpo-
mínám na každý užaslý pohled a neskrývaný 
zájem. Vybavuji si ale výstavu v New Jersey, 
kde mi jedna z návštěvnic nechtěla věřit, že 
jsou mé mandaly malované ručně. Je zajíma-
vé, jak to každý vnímá odlišně. Třeba na Bali 
by nikoho nenapadlo, že vznikly jinak než 
vlastníma rukama. 

Kromě malování osobních či firemních 
mandal lektorujete také speciální kurz 
s názvem Access Bars. O jakou techni-
ku se jedná? 
Jde o velice jemnou dotykovou metodu, která 
otevírá lidem v životě nové možnosti a učí je 
prožívat ho v lehkosti, bez zbytečných dra-
mat a s myšlenkou, že jsme tvůrci vlastní rea-
lity a vždy máme volbu. Klient leží a facilitátor 
se ho dotýká na konkrétních bodech hlavy. 
Dochází přitom k psychickému i fyzickému 
uvolnění a lze tak zahnat nejednu bolístku. Je 
to v podstatě takový restart hlavy. Někdo se 
jde vyběhat, někdo „vylít“. Tohle je rychlejší, 
levnější, příjemnější a bezpečnější. Na kurzu 
se tuto techniku naučíte a zároveň pocho-
píte způsob jiného myšlení. Doporučila bych 
jej  každému, kdo touží po sebepřijetí, zvláště 
pak partnerům. Ženám doporučuji i kurz ma-
lování mandaly. Je to úžasný zážitek. 

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

Značka La Petien v sobě skrývá mnohé 
- osobnostní a firemní rozvoj, tvorbu 
mandal a energetických obrazů i spe-
cializované kurzy. Co ve vaší práci pře-
važuje? 
Na to není jednoduché odpovědět. Ať už 
koučuji, maluji nebo učím, do všeho vkládám 
stejný zápal a energii. Asi by to ale „vyhrála“ 
koučka. Možná je to i tím, že na běžné situ-
ace nahlížím jinak a ze srdce toužím po tom, 
abych se o svá uvědomění mohla s ostatními 
podělit a předat jim, co a jak kolem sebe vidím 
a vnímám já. 

Dá se říci, jaký je váš typický klient?  
Tak na to bych si moc přála umět odpovědět! 
Vždycky, když mám pocit, že už to vím, objeví 
se nový „materiál“. (smích) Bohužel se to nedá 
úplně jasně definovat. Jednou je to podnika-
tel nebo vysoce postavená manažerka, jindy 
student nebo maminka na mateřské. Docela 
dobře se však dá popsat, co řeší: speciálně 
muži dříve přicházeli především s otázkami 
ohledně kariéry a pracovních výkonů. Ženy 
naopak řešily hlavně vztahy. Dnes už to splý-

Osobní a  firemní koučka, malířka, lektorka. Petru Volenec Němečkovou 
možná znáte jako majitelku studia a stejnojmenné značky La Petien, pod 
kterou tvoří už víc než deset let. Své obrazy vystavovala v Čechách, na Slo-
vensku i ve Spojených státech a její klienti z řad jednotlivců i firem pocházejí 
z celého světa. 

Umění & koučink 
podle La Petien

Životní styl
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Narodil se 3. prosince 1986 
v Praze. Svou hráčskou kariéru 
započal v Kladně, ale blýskl 
se i v zámoří, kde nastupoval 
třeba za mančafty Tampa 
Bay Lightning nebo Chicago 
Blackhawks a okusil také 
KHL. Od sezony 2019/2020 je 
kapitánem týmu Mountfield 
HK, se kterým letos získal 
Prezidentský pohár. Od roku 
2017 je ženatý, s manželkou 
Hanou má dva syny. 

Radek Smoleňák
DĚTI A RODINA: Jsem rodinný typ a se ženou 
jsme na našich dětech závislí. Mám dva super 
kluky a skvělou manželku, bez nichž si život 
nedokážu vůbec představit.

HUDBA: Rád si pustím písničku, která se hodí 
k určité situaci. Hudba je důležitá i pro ho-
kejovou kabinu, kde hraje prakticky nonstop. 
V naší šatně ji teda nešéfuju, ale skoro nic mě 
neurazí – mám rád vesměs všechny styly.

AIRPODS: Rád skrz ně poslouchám hudbu 
i podcasty, které v poslední době vyhledávám, 
kdykoliv mám chvilku volna. Rád poslouchám 
Prostor X s Čestmírem Strakatým nebo U ku-
latého stolu. Je jich ale hrozně moc, které si 
rád najdu. Většinou je to podle nálady, od po-
litických po lifestylové.

SPORT: Pohyb mě provází odmalička, je ne-
dílnou součástí dnů mých i naší rodiny. Až tak 

moc, že se mi hokej stal zaměstnáním. Kromě 
toho si třeba rád v létě zachytám fotbal.

HUMOR: Rád jsem ve společnosti lidí, kteří se 
usmívají a rádi se baví. Celkově mám rád po-
zitivní atmosféru, kterou se snažím i vytvářet. 
Život bez humoru by byl hodně smutný.

PŘÁTELÉ: Nedovedu si představit život bez 
přátel a lidí, kterými jsem se za ty roky ob-
klopil. Vždycky s nimi rád strávím nějaký čas, 
který mě nabíjí energií. 

DOBRÉ JÍDLO: Bez kvalitní a chutné stravy 
bych samozřejmě přežil, ale s ní je to mnohem 
příjemnější. Rád si dám cokoliv od své ženy, 
protože ta výborně vaří. Chutná nám thajská 
kuchyně, takže když udělá něco na ten způ-
sob, jsem vždycky nadšený.

(red) 
foto: archiv Radka Smoleňáka

Hokejový útočník, kapitán A-týmu Mountfieldu HK, manžel a táta. Bez čeho a koho si neumí představit svůj život pětatřicetiletý 
Radek Smoleňák? Zeptali jsme se přímo a tady je jeho sedmička, bez které se zkrátka neobejde.  

Nemůžu žít bez...
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Životní styl

Fyzioterapie je vnímána především 
jako léčba těla, cesta k úlevě od bo-
lesti a dalších neduhů tělesné strán-
ky. Stále častěji se ale hovoří o tom, 
že je to i terapie ducha, protože řada 
obtíží může být psychosomatického 
rázu, důsledkem dlouhodobého stre-
su a tlaku. Jak to jako profesionálové 
vnímáte?  
JS: Fyzioterapeut je tak trochu psycholog, 
terapeut, kouč i trenér zároveň. U nás to 
má tu výhodu, že si jednotlivé role můžeme 
v týmu rozdělit a věnovat se naplno těm, 
ve kterých jsme nejlepší. Já se díky Maruš-

ce a Honzovi mohu zaměřit na fyzioterapii 
jako takovou, pečlivě diagnostikovat, tvořit 
klientům terapeutické plány na míru a po-
souvat je v léčbě dopředu. Samotný trénink 
a cvičení je pak v rukou kolegů, se kterými 
vzájemně každého klienta konzultujeme. 
Díky tomu můžeme nabídnout opravdu 
komplexní přístup - jednoduše využít na 
maximum všechny zmíněné obory tak, aby 
se život klienta zlepšil celkově, tedy nejen na 
úrovni těla, ale právě i mysli.    

Dá se tedy říct, že k fyzioterapii při-
stupujete hodně celostně. Jak se to 

projevuje v péči o klienty? 
JK: Myslím, že ani jinak se k našemu oboru 
přistupovat nedá. V našem těle je všechno 
provázáno a jedno souvisí s druhým. Pokud 
budete špatně jíst a nepravidelně spát, cviče-
ní, byť sebelepší, vás nezachrání. Proto se za-
měřujeme nejen na prováděné cviky, ale také 
správné dýchání, životosprávu, odpočinek. 

MB: To je nejčastější kámen úrazu. Když kli-
entům naordinujeme nicnedělání, bývají ne-
smírně překvapení a reagují, že to přeci ne-
jde. Přitom opravdový odpočinek, kdy na nic 
nekoukáte, nic neposloucháte, netvoříte, je 

  JS FYZIOPOINT:

Bod pro 
aktivní život
Fyzioterapie už dávno není jen o léčbě 
bolavých zad. Své o  tom vědí v  hra-
deckém JS Fyziopointu pod vedením 
Jany Slusarčukové. Fyzioterapeutka 
s víc než osmnáctiletou praxí v oboru 
věří, že víc hlav víc ví – a tak tu na kli-
enty čekají hlavy hned tři, navíc se šes-
ti šikovnýma a  zkušenýma rukama, 
které z vašeho „au“ udělají „wow“. „Ale 
jen když budete sami chtít,“ shoduje se 
v rozhovoru s kolegy fyziotrenéry Marií 
Bártovou a Janem Kulhánkem. 
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Životní styl

pro tělo velmi důležitý. Může se konečně 
zrelaxovat a regenerovat. 

JS: Mnohdy klienta překvapíme, když mu na-
rovinu řekneme, že s ním cvičit nebudeme. 
Protože nejprve potřebujeme dát do pořád-
ku základ - oběhovou soustavu, lymfatický 
systém a dostat do těla živiny, aby mohlo za-
čít pracovat.

Co tedy bývá prvotním impulzem, kdy 
se vás člověk rozhodne vyhledat? Je to 
určitá opatrnost a potřeba prevence, 
nebo spíš bolest?

JS: U mě to bývá ono „au“. Ale s tím, že před-
tím slyšeli, že díky nám to poté bude „wow“. 
(smích) 

MB: V mé praxi to bývala prevence, potřeba 
udržet si kondici, ale poslední dobou se to 
otáčí také spíše k „au“. 

Jak u vás probíhá úplně první návštěva? 
JS: Klient začíná u mě intenzivní dvouhodi-
novou konzultací. Zjišťuji, jakou má předsta-
vu, čeho by chtěl dosáhnout, a kde je naopak 
hranice, přes kterou nás nepustí. Hodně 
mluví a já naslouchám, případně se doptá-
vám. Poté tvořím plán a rozhoduji, jestli za-
hájí fyziotrénink u Marušky nebo u Honzy. 
Každý je specialista v něčem jiném. Honza 
to skvěle umí se sportovně založenými kli-
enty, kteří se soustředí na výkon a preferují 
„mužský element“. Dodá jim sebevědomí, 
že cvičit rehabilitační cviky není ostuda. 
Perfektně nastaví kyčle, střed těla, dýchání. 
Dokáže také vyladit stravu a vyzná se v li-
fehackingu. Maruška je úžasný profesionál, 

kterého uvítají jemnější duše. Je specialistka 
na ruce, krční páteř a správné držení těla. 
Dokáže umně pracovat s dotekem, zklidnit 
tělo a je precizní ve správném nastavová-
ní cviků. Každý má zkrátka něco, pořád ale 
pracujeme jako tým a klienta si v průběhu 
léčby „předáváme“ podle toho, jak je po-
třeba. Takže na vás rázem pracují tři hlavy 
a šest rukou! 

V tom je asi vaše nesporná síla, pro-
tože v jednom člověku byste tak ši-
roké portfolio služeb dokázali pokrýt 
jen stěží. Na druhou stranu fungovat 
v práci už jen ve dvou bývá náročné, 
ale ve třech to musí být teprve výzva. 
Jaký je váš příběh? 
MB: S Janou jsme se daly pracovně dohro-
mady už před víc než deseti lety. Když k nám 
přibyl ještě Honza, dostala naše spolupráce 
další rozměr a je to velmi naplňující. Roz-
víjíme se vzájemně, protože si předáváme 
know-how a zkušenosti. Jako trenér bych 
nikdy neměla po fyzioterapeutické stránce 
tak vytrénované oko, jako mám nyní právě 
díky Janě.

JK: Mě těší, že je to svým způsobem druhý 
domov. A především mi naše společné fun-

gování dává velký smysl. Když jsem pracoval 
jen jako trenér, často jsem s klienty narazil 
na nějaký jejich limit, strop. Už se dál nepo-
souvali a já jim vlastně dál neměl, co předat 
a jak jim víc pomoci. Dokonce jsem zvažoval, 
že si dám pauzu, protože mě to přestávalo 
bavit. Když mě dámy oslovily, vzal jsem to 
jako nový impulz. A skvěle se to povedlo!  

JS: Pod to bych se podepsala. Měla jsem 
dlouhé roky soukromou fyzioterapeutickou 
praxi a potřebovala klienty posunout dál. 
S Maruškou nás spojil kurz Zdravá a napří-
mená záda, který měl velký úspěch a dnes 
jich i díky Honzovi pořádáme na patnáct týd-
ně. Když jsem pak dostala nabídku přestěho-
vat se do větších prostor, byla to velká výzva, 
ale zároveň nejlepší rozhodnutí.

Jak těžké je se k vám aktuálně dostat?
JS: Snažíme se nebýt plní na měsíce dopře-
du, upřednostňujeme kvalitu před kvantitou. 
Nové klienty nabírám až ve chvíli, kdy ukon-
čím spolupráci se stávajícími. Nabrat nové 

klienty dokáže kde kdo, ale úspěšně s nimi 
dojít do cíle, je věc druhá. Navíc k nám se 
dostanou jen ti aktivní, což poptávku svým 
způsobem už dopředu tříbí. 

Co znamená „aktivní klient“?
JS: Člověk rozhodnutý pro změnu. Naopak 
pasivní klient je takový, který si lehne a čeká, 
co se bude dít. Jde k praktickému lékaři, ab-
solvuje kolečko u specialistů, nechá si napsat 
léky. Pokud zůstává pasivní, pomůže mu to 
přechodně a pak stejně stane před rozhod-
nutím stát se aktivním. Takovému stavu říká-
me, „že tam ještě nedošel“, ještě nenarazil na 
dno, od kterého by se odrazil. Ze zkušenosti 
víme, že nemá smysl nikoho nikam tlačit. Do-
kud člověk sám neudělá rozhodnutí a nechce 
něco změnit, nikam to nevede. Jakmile ho ale 
učiníte, je to první krok ke změně, k úlevě 
a novému začátku. Už v ordinaci narovinu 
říkám, že to nebude lehká cesta a výsledky 
nepřijdou hned, ale je třeba připravit se na tři 
čtvrtě roku až rok aktivní spolupráce. 

JK: Přirovnal bych to k známé filmové hlášce: 
„Je to sice dál, ale horší cesta“ – ale rozhodně 
stojí za to! 

Michaela Zumrová, foto: Ondřej Šlambora

„Mnohdy klienta překvapíme, když mu narovinu
řekneme, že s ním cvičit nebudeme.“

Jana Slusarčuková (vpravo) se svým týmem.
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Přestože jako dítě závodně krasobruslila, táhlo ji to spíš za balonem. Na fotbale ji ale moc nechtěli, přesto si svoji cestičku 
nakonec „vykopala“ a stala se jednou z nejvýraznějších osobností hradeckého ženského fotbalu v  historii. S týmem urva-
la třetí místo v lize a oblékla i reprezentační dres. Dnes trénuje Hradečačka Eva Hrušková zdejší holčičí přípravku a fotbal 

je pro ni pořád tématem číslo jedna – v práci i soukromí. 

Jako holku mě na 
fotbale nechtěli
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Symbolizujete velmi úspěšnou éru 
hradeckého ženského fotbalu. S teh-
dejším týmem žen, tehdy ještě Slavia 
HK, jste v lize skončili třetí, a dokonce 
jste si připsala i gól za reprezentaci. 
Jak na tu dobu vzpomínáte? 
Moc ráda. Jednak na tu výbornou partu, kte-
rá tu byla i na všechny úspěchy. Porazit Sla-
vii Praha? To je dneska jako z říše snů a start 
v reprezentaci už vůbec. A ještě dát gól? Co 
je víc…

A když se posuneme ještě kus do mi-
nulosti na vaše úplně začátky? Jaké to 
bylo začínat v Hradci jako holka zrov-
na s fotbalem? 
Dost těžké. Možná vás to překvapí, ale já 
strávila dětství na ledě. Dlouhá léta jsem 
závodně krasobruslila. Ale fotbal mě bavil 
stejně nejvíc! Sice jsem pravidelně trénovala 
na bruslích, ale nejšťastnější jsem byla, když 
jsem mohla lítat s kluky za balonem. Jenže 
jako holku mě nechtěli nikde vzít. I když se 
za mě kamarádi u trenérů přimlouvali. Až 
jsem se jednou doslechla, že v Hradci hra-
jí ženy na Slavii. A to byla moje šance! Tak 
dlouho jsem mamku otravovala, až mě tam 
opravdu vzala. Jenže hned na sekretariátu 
nám řekli, že mě zapíšou nejdřív v 15 letech 
a mně bylo teprve 12. Nechtělo se mi čekat, 
a tak jsem jednou vyrazila přímo na jejich 
trénink. Tam se ledy konečně prolomily, 
hned mě vzali mezi sebe a do týdne už jsem 
nastupovala k zápasu. 

Tak v tomto už se situace asi výrazně 
zlepšila, protože čistě ženských týmů 
je spoustu. Posunul se ženský fotbal 
podle vás i v jiných ohledech?
Ženský fotbal jako takový udělal velký krok 
vpřed a hráčky dnes mají daleko větší mož-
nosti. Začít trénovat můžou opravdu odma-
linka, a dokonce si vybírat, jestli chtějí hrát 
spíš s kluky nebo s holkami. Taky se můžou 
dostat opravdu vysoko – vezměte si děvčata, 

která začínala u nás v Hradci a dnes úspěšně 
hrají na univerzitách ve Spojených státech 
nebo mají profesionální smlouvy ve Spartě 
či ve Slavii. Jako všude, je ale i tady pořád co 
zlepšovat. Moc bych si přála, aby se na žen-
ský fotbal u nás přestalo koukat „skrz prs-
ty“, aby ho lidi brali jako ostatní kolektivní 
sporty. Vždyť jaký je rozdíl, jestli holka hraje 
basketbal, házenou či fotbal? Navíc pro fot-
bal nemusí být vysoká jako na basket či vo-
lejbal, nebo naopak malá jako na gymnastiku 
či krasobruslení. Ve fotbale zkrátka najdou 
uplatnění všechny. Jen bych jim do budouc-
na přála podmínky, které mají jiné ženské 

kolektivní sporty. Hodně se mluví o tom, že 
se ženský fotbal rozvíjí, ale bohužel to často 
zůstává jen u toho mluvení... Je to ještě běh 
na dlouhou trať! 

Co je podle vás předpokladem, aby 
v dnešní „fotbalové branži“ dívka ob-
stála?
Musí mít to „fotbalové srdíčko“, ctižádost, 
chuť trénovat a pracovat na sobě. Talent má 
spousta holek, ale to zdaleka nestačí. Roz-
hoduje onen pomyslný tah na branku a za-
rputilost, která se podle mě obecně mezi 
dětmi trochu vytrácí. Taky je potřeba mít 
odpovídající podmínky a podporu nejbliž-
ších - především rodičů. To je nezbytné.   

Sledujete kariéru svých svěřenkyň 
dlouhodobě? 
Ne, že by to byla přímo moje vlastní svě-
řenkyně, ale hodně fandím Evče Bartoňové, 
která profesionálně hrála v Itálii a teď kope 
za Spartu. Palce držím taky Nikole Pražien-

kové, která je aktuálně v dorostu Slavie. Tu 
konkrétně jsem zažila v přípravce ještě jako 
holčičku, mám z ní velkou radost a jsem na 
ni samozřejmě patřičně pyšná. 

Trénujete už přes deset let a máte na 
starost mladší přípravku. Proč jste si 
vybrala zrovna ji?
Mně se celé to trénování spíš tak nějak stalo. 
Přestala jsem v pětatřiceti hrát kvůli zraně-
ní. Pamatuji si to jako dneska, když jsem na 
posledním zápase halového turnaje v Hrad-
ci špatně došlápla a skončila s přetrhanými 
vazy v koleně. Přitom jsem už jsem „vyhrožo-

vala“ dlouho, že skončím, ale vždycky jsem se 
nechala přemluvit, že ještě dojedeme sezó-
nu, ještě aspoň jaro. Tak mi dalo stopku tělo. 
Krátce po operaci, když jsem ještě chodila 
o berlích, za mnou z vedení přišli s tím, jestli 
bych jim aspoň na chvíli nepomohla s pří-
pravkou. Pravda, ta chvíle se protáhla na víc 
jak deset let, ale jsem za to moc ráda. Tahle 
„mrňata“, jak jim s láskou přezdívám, mají do 
fotbalu takovou chuť a nadšení, že mě práce 
s nimi neuvěřitelně pozitivně dobíjí.   

Jak jako kouč prožíváte zápasy? 
Občas se přistihnu, že mi noha sama kope. 
(smích) Je to zvláštní pocit, protože jako 
hráčka jsem byla zvyklá mít tu moc s vý-
sledkem něco udělat. Teď do hry zasahuju 
maximálně tím, že je podpořím a hodně na-
hlas fandím. Holky jsou šikovné, v současné 
chvíli nám chybí jen krůček k vrcholu – čeká 
nás finálový turnaj o mistra ČR.! 

Dalo by se říct, že fotbal je takovým 
společným jmenovatelem života Evy 
Hruškové. Dříve aktivní hráčka, nyní 
trenérka, ale taky manželka předse-
dy ženského fotbalu v Hradci a matka 
dvou fotbalistek. Nejde vám ze všeho 
toho fotbalu už někdy hlava kolem? 
Je pravda, že o fotbale se doma bavíme čas-
to. My jím prostě žijeme a je to u nás i po 
všech těch letech pořád téma číslo jedna. 
Ale nijak nám to nevadí, zatím se necítíme 
přesycení. O fotbale se dá mluvit od rána do 
večera! I když se přiznám, že jsou chvíle, kdy 
si nejradši někam zalezu s kávou a knížkou 
a v tichu a samotě od fotbalu v tajnosti od-
počívám. (smích)

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

Životní styl

„Pro fotbal nemusí být hráčka vysoká jako na basket 
nebo naopak malá jako na gymnastiku.“

léto 2022



S čím máte spojené léto? Co ve vás 
evokuje?
Jako akademik mám léto spojené se dvěma 
trochu protichůdnými činnostmi: soustav-
ným výzkumem a nerušeným psaním a sa-
mozřejmě i s nějakými dovolenými - jako 
každý. Většina textů pro knihu Mýtus ar-
chitekta: Jan Kotěra 150 také vznikala loňské 
léto. Trávil jsem ho v sanfranciském zálivu, 
a přestože jsem St. Louis, kde v roce 1904 po-
býval Jan Kotěra, nikdy nenavštívil, psal jsem 
kapitolu o jeho pobytu ve Spojených státech 
alespoň ve Spojených státech. Pustil jsem 
si pro navození atmosféry filmovou klasiku 
Meet me in St. Louis z roku 1944.

Jaký byl váš největší zážitek uplynu-
lého jara? 
Letošní jaro pro mě bylo poměrně pracovní, 
protože se rytmus a tempo vrátilo do před-
covidových kolejí. Výuka na univerzitě už 
probíhala kontaktně, byl jsem poprvé na ně-
jaké konferenci osobně – na začátku dubna 
jsem letěl do Paříže prezentovat svůj mezi-
národní výzkum o zapomenutém architek-
tovi a inženýrovi Jaroslavu Josefu Polívkovi 
(1886–1960). Největší událostí pro mě ale bylo 
vydání knihy Mýtus architekta: Jan Kotěra 
150, která vyšla trochu opožděně v dubnu 
ke 150. výročí narození architekta a designé-
ra Jana Kotěry, a celý květen a červen jsem 

realizoval docela náročné turné prezentací 
knihy a přednášek ke knize. Celkem to bylo 
devět akcí od Brna po Cheb, slavnostní uve-
dení se také konalo v krásné budově galerie 
v Hradci Králové a ještě jsem měl přednáš-
ku v kavárně Artičok. Léto bude snad trochu 
méně hektické, chystáme se i na nějakou do-
volenou po Evropě a zbytek prázdnin strávím 
ve Spojených státech.

Které cestovatelské místo je vaše 
nejmilejší? A proč?
Od roku 2016 žiji napůl ve Spojených státech, 
které mi opravdu přirostly k srdci. Získal jsem 
tam novou perspektivu v pohledu na historii, 

Jak dobře znáte osobnosti našeho regionu? Pár otázek jsme jim položili za 
vás v tradiční rubrice Quartieru. Co nám na sebe prozradil historik umění, pe-
dagog, publicista a rodák z Prachovic na Chrudimsku Ladislav Jackson?  

10 otázek 
pro… 
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Velký zážitek jsem měl z restaurace La Petit 
Chaise v Paříži, kam jsem vzal svého man-
žela k jeho narozeninám. Je to restaurace, 
která je na stejném místě v provozu od roku 
1680. Tradičním hlemýžďům moc neholduji, 
ale jinak to bylo skutečně něco! Další, i když 
trochu odlišný zážitek, byla návštěva otočné 
restaurace ve Stratosféře v Las Vegas. Měl 
jsem tam nejlepší jehněčí pečeni v životě. Ale 
co se týče jídla, nejsem snob, dobrému špe-
káčku opečenému nad ohněm v kempu nebo 
na chalupě se nevyrovná ani ta nejluxusnější 
restaurace světa.

Jaké místo v Čechách na vás nejvíc 
zapůsobilo?
Protože částečně žiji v Brně, zamiloval jsem 
se do Moravského krasu, trasa z Adamova 
do Křtin přes Alexandrovu rozhlednu údolím 
Křtinského potoka je moje oblíbená. Zbožňu-
ji samozřejmě i řadu míst ve východních Če-
chách, třeba Nové Město nad Metují, Náchod 
nebo cestu z Potštejna do Litic, kam sahají 
mé vůbec první vzpomínky z roku 1988 spo-
jené s mými prarodiči. Celkově mám rád ob-

last Podorlicka. Oblíbil jsem si ale v poslední 
době i severní a západní Čechy. Proč, vám 
asi moc nevysvětlím, patrně jde o kombinaci 
genia loci, historie, přírody, krajiny. Anebo to 
souvisí s mně milými lidmi, se kterými jsem 
měl to štěstí strávit čas.  

Jaký je váš vztah ke sportu? 
Spíše sporadický, ale zbožňuji turistiku a pla-
vání. V zásadě individuální sporty, u kterých 
můžu přemýšlet, zklidnit se a nikdo mi nevo-
lá, nepíše, nenahání mě. Už od základní školy 
mám odpor ke kolektivním sportům.  

Jaký je váš největší adrenalinový zá-
žitek?
Asi loňský let balónem nad Hradcem, ačkoli 
to nebyl zdaleka takový adrenalin, jaký jsem 
čekal. Vlastně je to velmi pomalé a klidné. 
Jako lehký adrenalin zpětně vnímám to, jak 
jsem trochu „na punk“ projel Spojené státy. 
Povedlo se mi to z ušetřených peněz z Ful-
brightova stipendia, protože jsem celý půlrok 
jedl toustový chléb s majonézou. Ubytovával 
jsem se po couchsurfingu, což je celosvě-
tová síť lidí, kteří zdarma nabízejí své gau-
če na přespání cizím lidem. Bylo to vlastně 
příjemně dobrodružné, až na jeden případ, 

když jsem přicestoval ve tři ráno ke svému 
hostiteli v Harlemu, a vstoupil do exkluzivně 
naturistické domácnosti. Býval bych to věděl, 
kdybych si jeho inzerát dočetl až do konce. 
Od té doby čtu do poslední věty i návod na 
mixér. (smích)

Jaká je vaše představa ideální dovo-
lené?
Nejsem náročný. V podstatě je mi úplně jed-
no, kde jsem, důležité pro mě je, abych tam 
byl s lidmi, se kterými svůj čas trávit opravdu 
chci. Pak jsem spokojen v Karibiku stejně jako 
v Poděbradech.

red, foto: Petr Zewlakk Vrabec

architekturu, urbanismus i krajinu, ale také je 
to země snad všech možných podnebí a dru-
hů topografického prostředí. Miluji Kalifornii 
stejně jako New York, ale ten vždycky jen na 
pár dnů. 

Jaký je váš největší zahradnický 
úspěch?
Když jsem žil v Praze, měl jsem malinkou za-
hrádku, asi dvakrát dva metry, kde jsem pěs-
toval krásné růže, bylinky a slunečnice. To 
byly oblíbené květiny mojí maminky. A pak 
jsem z keříčku minirůží, koupených v kvě-
tinářství a určených jen na jednu sezónu, 
udělal čtyři keříky, které se rozrostly a kvetly 
asi pět let. Zahrady ale obdivuji spíš profesio-
nálně vytvořené, hlavně historické. Proto mi 
učaroval zahradní architekt František Tho-
mayer, který zanechal v Hradci Králové čty-
ři veřejné parky – úpravu Jiráskových sadů, 
Žižkovy sady, jejichž zjednodušená koncepce 
se zachovala dodnes, park za Ústavem hlu-
choněmých, který už dnes neexistuje, a park 
za budovou muzea, jehož pozůstatky jsou už 
taky spíš sporadické. 

Na který moment své kariéry nejra-
ději vzpomínáte?
Považuji si toho, že jsem přednášel na 
opravdu zajímavých místech. Vzpomínám 
třeba na přednášku v Moderna Museet ve 
Stockholmu nebo na dva pobyty v Taliesi-
nu West, pouštním sídle architekta Franka 
Lloyd Wrighta v Arizoně, kde jsem se setkal 
s emeritním profesorem dějin architektury 
Stanfordovy univerzity Paulem V. Turnerem, 
a od té doby jsme přáteli. Nezapomenu také 
na setkání s rakouským architektem Wolfem 
Prixem, zakladatelem experimentální skupi-
ny Coop Himmelb(l)au, a radost mám i z rea-
lizace Královéhradeckého architektonického 
manuálu, databáze hradecké moderní ar-
chitektury, a knihy o Kotěrově budově mu-
zea v Hradci Králové z roku 2013. To byl sen 
mých rodičů, který jsem zdědil - monografii 
tohoto Kotěrova projektu plánovali naši už 
v roce 2002, a s otcem nakonec i realizoval. 
Letos v květnu mi navíc byla udělena Cena 
Jana Kotěry za soustavnou prezentaci odka-
zu tohoto architekta. Z toho mám mimořád-
nou radost. 

Jaký je váš největší kulinářský záži-
tek? 

Životní styl

Šestatřicetiletý historik umění 
je synem historika Mgr. Jiřího 
Zikmunda a etnografky PhDr. 
Zdeny Lenderové. Absolvoval 
Biskupské gymnázium Hradec 
Králové, posléze dějiny umění 
na Katolické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze 
a Masarykově univerzitě v Brně, 
kde získal doktorát. Zabývá se 
mimo jiné architekturou Hradce 
Králové 20. století,  o níž vydal 
i několik publikací. Nejnovějším 
počinem je kniha Mýtus 
architekta: Jan Kotěra 150, 
která vyšla na jaře u příležitosti 
loňského 150. výročí narození 
Jana Kotěry. Přednášel na Ústavu 
věd o kultuře Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, 
spolupracoval s Filozofickou 
fakultou Univerzity Hradec 
Králové a od roku 2018 pracuje 
jako odborný asistent Katedry 
teorie a dějin umění Fakulty 
výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně.

Ladislav Jackson 

„Půl roku jsem jedl toustový chléb s majonézou
a za ušetřené peníze pak projel Ameriku.“ 

léto 2022



Životní styl

Moje místo
Jsou místa, která na vás dýchnou. Místa, která vás chytí za srdce, a potom 
místa, která se stanou vaší nedílnou součástí. Jakým místům propadla ředi-
telka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová a proč se do nich stojí za 

to vracet?
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Životní styl

náš uspěchaný život. Tady panuje klid a po-
hoda, která na vás dýchá z každého koutu. 
Z ostrova si vždy vozím tamní med, olivy 
a místní víno. Na Slovensku nedám dopustit 
na okolí Chopku a Ďumbieru s krásnou pří-
rodou a množstvím zajímavých historických 
míst. Jelikož bydlíme vždy na stejném místě 
u přátel v malém penzionu pod Chopkom, 
nenechám si ujít produkty přímo od bači ze 
salaše. Bez sýrů a čerstvé brynzy neodjíždí-
me. Ve Švýcarsku stojí za vidění úplně všech-
no – příroda, historická města od Basileje až 
po Ženevu. Velkým zážitkem je pro mě plavá-
ní v průzračně čistých, i když dost studených 
řekách a jízda člunem po jezerech. Z každé 
návštěvy si odvážím plno nových zážitků. 

Váš profesní a osobní život je ale spo-
jen ještě s jedním speciálním místem, 
kterým se pyšní východní Čechy, 
a tím je Veselý Kopec u Hlinska. Co 
pro vás znamená? 
Jakkoliv to možná bude znít jako klišé, Dře-
víkov a Veselý Kopec jsou místa mému srdci 
jednoznačně nejmilejší. Pocházejí odtud oba 
moji rodiče, u babiček jsem tu s partou ka-
marádů strávila celé své dětství a nakonec se 
stalo i trvalou součástí mého profesního živo-
ta. V tomto případě si na jeho první návštěvu 
opravdu nevzpomenu, protože mi muselo být 
jen pár týdnů, když mě maminka poprvé vy-
vezla ve starém proutěném kočárku na Vese-
lý Kopec. Tehdy byl malou osadou se čtyřmi 

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo 
a čím si vás získalo?
Oblíbených míst mám hned několik. Pokud 
začnu zahraničím, tak zmíním alespoň tři de-
stinace. Předně miluji malé řecké ostrovy! Na-
vštívila jsem jich již několik a odpovědět, kde 
se mi líbilo nejvíce, neumím. Každý má své 
osobité kouzlo, atmosféru. Vzhledem k tomu, 
kolik ostrovů Řecko má, mrzí mě, že je během 
života určitě nestihnu všechny navštívit. Dru-
hým místem, které se mi vrylo pod kůži, jsou 
Tatry. Navštěvujeme je pravidelně již desítky 
let, nejprve s rodinou a přáteli na lyže, posléze 
i v letních měsících. Hory ve spojení s termál-
ními prameny jsou krásné v létě i v zimě. Tím 
třetím místem je Švýcarsko, kam pravidelně 
jezdíme k našemu kamarádovi a společně 
podnikáme výlety k jezerům, do hor i po pa-
mátkách. 

Vzpomenete si ještě na jeho úplně 
první návštěvu? Jaké vzpomínky to 
ve vás zanechalo? 
U Řecka si vzpomínám na nádherné prů-
zračné moře, poklidnou atmosféru malých 
ostrůvků bez davu turistů, skvělou kuchyni 
a pohostinné a přátelské lidi. Tak úplně se to 
ale nedá říci o prvním ostrovu, kde jsme byli 
- Santorini. Tam bylo turistů dost. (smích) Po-
hled na kalderu ve mně vždy vyvolal předsta-
vu o bájné Atlantidě. Na Slovensku jsme pak 
poprvé byli v polovině 90. let. Z mého pohledu 
to bylo ideální místo zimní dovolené s dětmi, 
oba moji synové se tam naučili výborně lyžo-
vat a snowbordovat. Dodnes vzpomínám, jak 
jsme unavení po celodenním lyžování chodili 
navečer do venkovních bazénů v Bešeňové, 
kolem nás padaly velké vločky a ponořena 
v horké vodě jsem se kochala pohledy na za-
sněžené Tatry… Švýcarsko jsem navštívila po-
prvé v zimě roku 1992 sama bez rodiny a jako 
holka z východního bloku jsem byla unešená 
ze všeho.

Co si tam žádný návštěvník nesmí 
nechat ujít? 
Na řeckých ostrovech určitě netrávíme čas 
jen u moře, ale vždy procestujeme celé okolí. 
Historické vesničky ve vnitrozemí s báječný-
mi obyvateli jsou opravdovým balzámem na 

obydlenými chalupami. Matně si vzpomínám 
na návštěvy u manželů Pilných z chalupy čp. 
4, kam jsem chodívala s babičkou „na kus řeči“. 
Prvním okamžikem, který si pamatuji dobře, 
bylo slavnostní otevření čtrnáctiboké stodo-
ly v roce 1973. Jednalo se o první přenesený 
objekt na Veselý Kopec a spolu s chalupou 
čp. 4 to byl základ budoucího Muzea v příro-
dě Vysočina. Široko daleko to byla velká sláva 
a se svými kamarádkami jsme jako malé holky 
v krojích vítaly oficiální hosty. Oba moji dědo-
vé se navíc v 80. letech podíleli pod vedením 
Luďka Štěpána na budování muzea a já jako 
studentka gymnázia v Hlinsku jsem chodívala 
o prázdninách provádět na Veselý Kopec. To 
jsem si zamilovala tak, až jsem se rozhodla jít 
studovat historii do Olomouce. V roce 1987 
jsem pak do muzea i nastoupila. S jednou 
přestávkou jsem tu dodnes a můžu říct, že už 
jako malá holka jsem vnímala, že právě toto 
místo je tím, kam patřím a kde jsem opravdu 
doma. Kořeny jsou zkrátka kořeny.

Na co byste na Veselý Kopec pozvala, 
nalákala? 
Toto místo je nádherné jako celek. Původ-
ní krajina, malebná lidová architektura, řada 
rozličných programů pro všechny generace. 
Nejkrásnější jsou procházky po ránu a v pod-
večer, kdy na vás dýchne neuvěřitelně uklid-
ňující pocit. Ten nemám pouze já, ale všichni, 
kteří tento ranní a podvečerní čas na Veselém 
Kopci tráví. Radost si můžete udělat i nějakým 
tradičním lidovým výrobkem (buď v prodejně 
v areálu muzea, ale ještě lepší je přímo od vý-
robců v rámci velkých celodenních progra-
mů). Naleznete tu vždy něco nového, co vás 
jistě potěší, letos třeba po dlouhých letech 
opět fungující vodní mlýn s varnou povidel 
a stoupou na kroupy. Vzhledem k tomu, že 
muzeum slaví 50 let, tak i výstavu věnovanou 
právě padesátileté historii muzea.

(red) 
foto: archiv Magdy Křivanové
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Optika, co má styl
Stejně jako šaty i brýle dělají člověka. Však to také bývá jedna z prvních věcí, které si na něm všimnete. O to individuál-
nější přístup si jejich výběr a zpracování zaslouží. Své o tom ví majitelky Optiky Styl v Hradci Králové a Trutnově Zdena 
Rejhonová a Martina Pilná. Už od roku 1994 si zakládají na širokém výběru designových značek, precizním měření zra-
ku a zakázkové výrobě na míru podle potřeb klienta a jeho životního stylu. „Chceme, aby naši zákazníci nejen perfektně 
viděli, ale také skvěle vypadali,“ říkají.   

Optika Styl se pyšní dlouholetou tra-
dicí už od roku 1994. Co vás přivedlo 
k podnikání právě v tomto oboru? 
ZR: Věnovala jsem se zahraničnímu obcho-
du a jedním z artiklů byla právě optika. Krát-
ce po revoluci jsem vycestovala do Evropy, 
abych zjistila, jak tento obor funguje v zahra-
ničí, jaká je nabídka a úroveň služeb. A samo-
zřejmě jsem se nestačila divit. Ten rozdíl byl 
propastný. U nás, tehdy ještě za za socialis-
mu, existoval jen státní podnik s minimálním 
výběrem brýlí a brýlových čoček. O designu 
nebo módě nemohla být vůbec řeč. Brýle 
byly vnímány jen jako zdravotní pomůcka. 

To už je naštěstí minulost. Mám pocit, 
že dnes jsou brýle naopak vyhledáva-
ným módním doplňkem.

ZR: A je to moc dobře. V současnosti je úro-
veň služeb i sortimentu srovnatelná se zá-
padní Evropou, dlouhodobě spolupracujeme 
s prestižními italskými i francouzskými znač-
kami. Takže brýle, které jsou aktuálně tren-
dy v Paříži nebo Miláně, seženete také u nás 
v Hradci nebo v Trutnově.

MP: Díky nadstandardním kontaktům a vzta-
hům, které se nám za skoro 30 let fungování 
podařilo navázat, je navíc dokážeme zákazní-
kům nabídnout opravdu jako horké novinky. 
Jezdíme nejen na mezinárodní veletrhy do 
Milána či Paříže, ale také si osobně vybíráme 
nové kolekce přímo v sídlech známých značek. 

Váš podnik je v nejlepším slova smyslu 
rodinný. Martino, věděla jste vždycky, 

že půjdete v maminčiných šlépějích 
a vaším oborem se stane optika?  
MP: Moje cesta k optice úplně tak přímá ne-
byla. Nejprve jsem pracovala jako obchodní 
zástupkyně pro jednu velkoobchodní firmu 
s brýlemi. Tím jsem si k oboru „přičichla“, 
a protože mě to zaujalo, začala jsem se v něm 
vzdělávat. A to jak v optice, tak také v opto-
metrii. Pak už to byl jen krůček začít pracovat 
společně. 

ZR: Těší mě, že to dceru baví stejně jako mě. 
Naše práce v sobě spojuje módu a design 
s komfortem precizního vidění a zdravého 
zraku. 

Vaše optika není pouze „brýlovým bu-
tikem“, nabízíte také profesionální mě-
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ření zraku a následnou výrobu brýlí na 
zakázku. Jak to probíhá?  
MP: Zakládáme si na tom, že náš přístup 
a péče je opravdu komplexní. Když se k nám 
rozhodnete vyrazit pro nové brýle, vůbec nic 
s sebou nepotřebujete. Jen čas, který si pro 
sebe uděláte. Nejprve zjistíme, jakou má kli-
ent představu, na co by chtěl brýle používat, 
jestli na blízko či na dálku a také jaký má ži-
votní styl – zda pracuje hodně na počítači, 
pod umělým světlem nebo často řídí. To vše 
ovlivňuje výběr vhodných brýlí. Jako nestátní 
zdravotnické zařízení disponujeme plně vy-
bavenou oftalmologickou ordinací, takže si 
váš zrak rovnou na místě změříme na počí-
tačem řízeném foropteru, což bych popsala 
jako takový „dalekohled“ . Oproti klasickému 
měření je to velký rozdíl, klienti jsou zvyklí 
na plastové brýle, ve kterých jim optometris-
ta postupně mění dioptrická sklíčka. Bohužel 
po chvíli už člověk není schopen rozeznat 
jemné rozdíly a měření se stává méně přes-
né. S foropterem je celý proces mnohem po-
hodlnější, preciznější a rychlejší. 

ZR: Poté samozřejmě poradíme s výběrem, 
rády doporučíme nejvhodnější kombinace 
a následně vám brýle i zhotovíme. Samy je 
profesionálně brousíme a kompletujeme. 
Je to všechno ruční práce, brýle, které vy-
rábíme na zakázku přímo pro vás a přímo 
u nás. Individuální přístup je v našich očích 
opravdu alfou a omegou všeho – od měře-
ní přes výběr až po výrobu. Poskytujeme 
zákazníkům také patřičný servis a záruku 
vidění. Měření je totiž hodně subjektivní 
záležitost a výjimečně se může stát, že se 
klient ve finálních brýlích necítí spokojen. 
V ten moment mu je zdarma upravíme, aby 
bylo vše v pořádku a nové brýle mu neležely 
v šuplíku. 

Mít jen jedny brýle je takový rozšířený 
nešvar. Kolikatery by měl podle vaší 
zkušenosti člověk mít „v zásobě“? 
MP: Minimálně by měl mít každý dvoje, spíš 
troje brýle. Ty mohou být samozabarvovací, 
v místnosti čiré a venku se zabarvují nebo 
vám vyrobíme věrnou barevnou kopii ori-
ginálu slunečních brýlí ve vašich dioptriích. 

Jak je to u vás s multifokálními brý-
lemi, které umožňují vidění na blízko 
i dálku?
MP: Otázka multifokálních brýlí přichází 
zhruba po čtyřicítce, kdy každý člověk pře-
stává přirozeně dobře vidět na blízko. To už 
je složitější a finančně náročnější záležitost. 
Nabízíme proto možnost si je přímo na své 
dioptrie u nás dopředu vyzkoušet. „Multi-
fokály“ jsou velmi praktické, protože s nimi 
vidíte komfortně na všechny vzdálenosti, ale 

jen za předpokladu, že jsou do nich vaše oči 
precizně změřeny. Jinak nastává problém, 
diskomfort a bohužel často právě tyto brýle 
končí klientům v tom šuplíku… 

Na začátku jste zmínily, že vnímáte 
brýle nejen jako zdravotní pomůcku, 
ale jako trendy doplněk. Co je tedy teď 
aktuálně největší hit? 
MP: Hodně dlouho frčel a stále frčí retro 
styl,  kulatý tvar „lenonky“ nebo tzv. „koč-

ky“, a to kovové i plastové. V elegantním sty-
lu vede zlatý kov nebo transparentní plast 
v jemných  pastelových odstínech. Novým 
trendem jsou masivní plastové brýle „rock 
style“ v pánském i dámském provedení. Je 
z čeho vybírat a záleží jen na vkusu a hlavně 
osobnosti zákazníka. 

ZR: Pak samozřejmě černá a hnědá – to 
jsou nestárnoucí klasiky. Ať už ale sáhnete 
po jakýchkoli, podstatné je, abyste si brýle-
mi dotvořila styl a ideálně ho tak podtrhla. 
Každý jsme jiný, někdo vyznává eleganci, 

jiný má raději sportovní styl, někdo touží 
po zdobení až extravaganci. Je úžasné sle-
dovat, jak dokáží vhodné brýle pozvednout 
a doslova rozsvítit člověka. Přiznám se, že 
už mám lehkou „pracovní deformaci“ a mrzí 
mě, když potkám nádhernou dámu ve vy-
laděném outfitu, které na nose sedí brýle 
z drogerie. 

MP: Je pravda, že si velmi užíváme, když 
k nám po čase zavítá spokojená zákazni-

ce a vypráví, jak ji lidé brýle chválí a otáčejí 
se za ní na ulici. Nebo když k nám zavítají 
muži, kteří chtějí dodat na vážnosti a doladit 
s nimi svou pracovní image. Stává se nám, že 
klient přijde s tím, že má prostě jen chuť na 
změnu a nechá nám při výběru volnou ruku. 
Troufám si říct, že už to za ta léta máme 
docela „v oku“ a dokážeme poradit. Tak se 
za námi zastavte ve Švehlově ulici v Hradci 
nebo na náměstí v Trutnově. 

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

„Ideálně by měl mít člověk minimálně dvoje, ale spíš 
troje brýle.“
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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




