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Jak hodnotné něco je, často plně pochopíme, až když to postrádáme. 
Tuto zkušenost pocítil na vlastní kůži snad každý, obzvlášť v tomto roce. 
Posedět v restauraci se svými nejbližšími, zajít s přáteli na koncert, do 

divadla nebo na sport, na víkend zaletět na city trip do Paříže. Toto 
strádání je podtrhnuté nejistou hospodářskou situací a vrcholí zakrytím 

půlky obličeje… naštěstí ne z důvodu zlého úmyslu.

Ale zažíváme také hezké věci. Obdivujeme lidi, kteří se vystavují nebezpečí 
kvůli ostatním a zvládají téměř nemožné. Máme více času na rodinu, na 
společné jídlo, na hlubokou výměnu názorů. Kontemplativní okamžiky 

nám umožňují zaujatě pozorovat přírodu i své vlastní nitro.

Pojďme spojit naši energii a přeměnit ji na radost z toho, co pozitivního 
nás v příštím roce čeká a udělá šťastnými. Každý den něco krásného 

končí. Každý den něco krásného začíná.

Každý den je vzácný.

Danuše Siering 
vydavatel
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Hospodářská komora ČR je největším 
reprezentantem podnikatelské 
sféry  v zemi. Vytváří příležitosti pro 
podnikání, prosazuje a podporuje 
opatření, která přispívají k rozvoji 
podnikání v ČR. Poskytuje poradenské 
a konzultační služby, organizuje 
vzdělávací akce, setkání podnikatelů, 
semináře a workshopy, jedná jménem 
podnikatelů s představiteli státní 
správy i samospráv.

Jestli jsou Češi v něčem silní, je to 
schopnost improvizace a přizpůsobení se 
podmínkám. Proto pevně věřím, že  i když 
to teď bolí a ještě bolet bude, v budoucnu 
vyjdeme z této situace silnější.
Mgr. Eva Primus Kovandová
ředitelka kanceláře představenstva 
Hospodářské komory Praha 1.

PARTNER reSTARTpodnikání 
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Naproti mne sedí atraktivní usměvavá blondýnka. LUCIE LIBOVICKÁ je přemýšlivá, a přesto 
z ní čiší spontánnost, výřečná, ale nepoví žádné slovo navíc. Netušila jsem, že na mě čeká 

náhled do duše ženy, která své pracovní i společenské aktivity šarmantním způsobem 
spojila i se svým osobním životem. V jejím podnikatelském klubu Empiria 21 je networking 
silnou doménou stejně jako propojení podnikatelů ve všech sférách. Od těch, co stojí na 
startovací čáře až po ty nejvyšší hráče. Letos navíc odstartovala nový projekt pro majitele 

firem s názvem Expertní board 21.

Vracíme radOst 
z pOdnikání

text: Danuše Siering 
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Posadíme se do křesla. Zapnu diktafon a nechám Lucii poví-
dat její příběh...

Podnikám od 90. let. Nikdy jsem nebyla zaměstnanec, vždy 
jsem nesla zodpovědnost sama za sebe. Naše bývalá firma 
se zaměřovala na tištěná média, jak vlastní, tak na tvorbu 
časopisů pro obce a města. V práci mne bavila komunikace 
s obchodními partnery a zejména setkávání se a rozhovory 
s úspěšnými lidmi. Vzpomínám na toto období ráda. Inspi-
rovalo mne, jak jsou tito lidé pokorní, vstřícní, ochotní sdílet 
své know-how.

V roce 2015 bylo jasné, že tištěná média ztrácejí u čtenářů 
svou pozornost, a tak jsem začala hledat pro naše klienty 
nové cesty, jak oslovit zákazníky. Jednou z našich klientek 
byla Švýcarka Barbara, se kterou jsme uspořádaly komorní 
event pro naše obchodní partnerky. Ten byl natolik úspěšný, 
že jsme se rozhodly přibrat ještě kolegu Petra, ve spolupráci 
pokračovat a založit firmu. Tak vznikl Podnikatelský klub Em-
piria 21, který sdružuje podnikatele, živnostníky a majitele 
firem, kteří upřednostňují osobní kontakt a networking. Po-
řádáme pravidelná klubová setkání pro členy, jednorázové 
večerní akce i workshopy.

Naši členové chápou, že networking netkví v bezhlavém sbí-
rání kontaktů a prodeji na první schůzce, ale základem je 
dlouhodobost, budování vztahů a nabídka pomoci dříve, než 
očekávám protislužbu.

Když na jaře vypukla pandemie, měli jsme již připravenou on-
line platformu pro setkávání našich klubů a díky tomu jsme 
dál mohli podporovat podnikatele z celé republiky, ať již no-
vými kontakty, tak i radami a sdílením informací, jak řeší lidé 
situace spojené s pandemickými opatřeními ve svých firmách 
napříč obory. Velmi často jsem na těchto setkáních slyšela 
povzdechy podnikatelů i vysoce postavených manažerů, jak 
jsou ve svých pozicích a rozhodování osamoceni. Řada z nich 
cítí extrémní tlak na řešení nových situací a zároveň nemají ve 
firmě s kým sdílet své problémy, které nechtějí nosit domů. 
Myšlenka, jak jim pomoci, vyústila v červnu společně s mou 
dlouholetou byznys koučkou Danielou v založení firmy Ex-
pertní board 21. Každý z boardů sdružuje vždy osm majitelů 
nebo CEO firem, kteří se jednou měsíčně scházejí a společně 

řeší svá témata z oblasti personalistiky, marketingu, delego-
vání, time managementu či firemních pravidel. Každý může 
představit svůj problém a získá zpětnou vazbu od ostatních 
členů, kteří na základě vlastních zkušeností navrhují, jak by 
situaci řešili oni. Členy skupiny opravdově zajímají problémy 
druhých, protože často jsou i jejich výzvami k řešení. Nikdo 
neposlouchá jen ze zdvořilosti, ale všichni se aktivně zapojují. 

Každého setkání se účastní i odborný mentor s dlouholetou 
zkušeností v pracovní psychologii a byznys koučinku a po-
máhá nalézt účastníkům ta správná řešení jejich otázek. Po 
mastermindové části přichází na board jeden předem vybra-
ný host z řad osobností a odborníků v ČR, se kterým diskutu-
jeme témata, která nás zajímají. 

Sestavit board je velká alchymie, kdy dopředu musíte od-
hadnout správnou kombinaci oslovených lidí, aby k sobě 
ladili jak z hlediska oborů a podnikatelských zkušeností, tak 
i osobního nastavení. V tom nám hodně pomáhají naše zku-
šenosti, které jsme s kolegyní za dlouhá léta nasbíraly při 
práci s klienty a také široké portfolio našich kontaktů v byz-
nysové sféře.

Je to náročná práce, ale extrémně mě naplňuje a baví, jak se 
myšlenka setkává s ohlasem. Je skvělé vidět, jak podnikatelé 
díky boardům nacházejí čas na řešení strategie svých firem, 
jak se dokážou navzájem podpořit a získat novou energii. 

Vize do budoucna? Právě proto, že nejrůznější opatření proti 
šíření koronaviru zasahují do našich životů, chceme dál roz-
víjet boardy v Praze, Brně a dalších městech ČR a stále inten-
zivněji podporovat a propojovat podnikatelskou komunitu. 
Žijeme v době hledání nových cest. Jsem přesvědčena, že 
kdo se této turbulentní době nepřizpůsobí a na řešení zů-
stane sám, bude mít mnohem menší šanci uspět. Historie 
potvrzuje, že čím složitější byla doba, tím větší oporu posky-
tovaly svým členům nejrůznější cechy a profesní uskupení. 
Tím, že sdílíme složité situace, získáváme nejen odborné 
rady a nápady na řešení, ale také více energie a chuti do ži-
vota. Mnohdy tak slýchám od našich klientů, že jim vracíme 
radost z podnikání, což se stalo mottem naší nové společ-
nosti. Když děláme něco s radostí, tak nám jde práce vždy 
lépe od ruky!
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Jediný metropolitní magazín 
pro Prahu a Berlín.

Více aktualit a rozhovorů najdete v online verzi novinyanovinky.cz



Art+Arch Connection
Co se děje

Jediný metropolitní magazín 
pro Prahu a Berlín.

Více aktualit a rozhovorů najdete v online verzi novinyanovinky.cz
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Raketový vzestup, světová ocenění, prestižní klienti. Tak by se dal definovat úspěch Studia 
Perspektiv, které v roce 2015 založili architekti JÁN ANTAL a MARTIN STÁRA. Jejich inovativní 
řešení pro kanceláře, rezidenční i komunitní projekty je ukázkou toho, že myšlení „out of the 

box“ mění čas strávený v kanceláři v příjemný zážitek a navrací radost z práce. 

Geniální 
perspektiV

text: Veronika Hong
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Jste držiteli několika ocenění včetně Winner v kategorii 
Interior Architecture v soutěži German Design Award 
2020 za realizaci eoh it hubu, díky které jste se dostali 
i mezi pět nejlepších projektů nominovaných na ceny 
Frame Awards 2020. Čemu vděčíte za své úspěchy?   
Je to hlavně díky naší flexibilitě a rychlosti. Baví nás posou-
vat věci rychle vpřed, překonávat hranice našich možností 
a více se přibližovat světovému trhu. Snažíme se nikdy ne-
opakovat, neustále vymýšlet nové věci, vzdělávat se a in-
spirovat novými technologiemi. To se zrcadlí v  naší práci 
a odrazilo se to i v  ocenění a soutěžích. Máme také čers-
tvou nominaci na Best of Year, který pořádá Interior Design 
Magazine v New Yorku. 

Co je pro vás při vytváření sdíleného pracoviště nejdů-
ležitější? 
Ten správný poměr mezi komunitní zónou a pracovištěm. 
Když se podcení jedno nebo druhé, nefunguje to. Je třeba 
najít správný balanc, aby komunitní zóny nebyly vylidněné. 
Důležitá je také akustika, správné osvětlení a dostatek ze-
leně. Další faktor je ergonomie. Dnes se klade velký důraz 
na změnu pracovního místa během dne. Není dobré osm 
hodin někde sedět.

Jak velkou roli pro vás hraje udržitelnost? 
Některé společnosti dnes vydrží v  kancelářích jen 5–7 let 
a pak se stěhují dál. Tím se generuje hodně odpadu. My 
se snažíme, aby naši klienti v těchto prostorech vydrželi co 
nejdéle. Vytváříme flexibilní prostory, aby měly firmy mož-
nost se zahušťovat. Používáme kvalitní a odolné materiály, 
které vydrží a nemusí se každých pár let obnovovat. 

Na jaře příštího roku se chystáte dokončit sídlo společ-
nosti GoPay, které bude nejvyšší českou dřevostavbou. 
Na co jste při návrhu kladli největší důraz?  

Na hodnoty a principy této společnosti, která chce být ze-
lená. Dřevostavba byla po jednání s  klientem ta správná 
alternativa. Stavba má čtyři patra, což je výškový limit uzá-
koněný v České republice. Samotná budova je koncipovaná 
flexibilně, aby s ní mohl klient během dlouhých let nakládat 
podle potřeby a situace. 

Co je vaším kariérním snem? 
Momentálně chceme rozšířit pole naší působnosti a zamě-
řit se kromě workplace více na realizaci obytných prostorů 
a komunitních projektů v Česku i na Slovensku. Chceme 
v této oblasti uplatnit naše schopnosti a přístup k architek-
tuře a realizovat ji svým osobitým způsobem.

ART+ARcH cONNEcTION – N&N  11
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HitHit je česká jednička 
v crowdfundingu. Uveřejnil 
přes 3300 projektů, mezi které 
rozdělil více než 300 000 000 korun. 
Na svém portálu propojuje firmy 
a živnostníky s jejich dosavadními 
i potenciálními klienty, kteří se svým 
sdílením a menšími částkami složí na 
velkou podporu svému oblíbenému 
podnikateli, značce nebo firmě.

„Hithit není žádný koníček nebo charita, ale 
regulérní investiční a marketingový nástroj, 
který může využít každý k předprodeji 
svých služeb či produktů. Můžete vybrat 
jen pár desítek tisíc a třeba zaplatit nájem, 
ale přibývají sofistikované kampaně, které 
vybírají miliony korun na své podnikání. 
Peníze, které získáte na Hithitu, na rozdíl 
od banky, nemusíte vracet.“
Aleš Burger
spoluzakladatel HitHit

PARTNER reSTARTpodnikání 



Naši hrdinové
Lidé, kteří zvedají energii společnosti nahoru

Rubrika HRDINOVÉ vzniká za přispění Martina Ducháčka, který dlouhodobě podporuje projekty se společenským 
dopadem, ať už jde o Potravinovou banku, Bezobalu, Skutečně zdravou školu nebo Kuchařky bez domova.  
Je místopředsedou dozorčí rady Nadace RSJ, v RSJ Investments řídil projekty v oblasti ekologického zemědělství a je 
členem české pobočky Ashoka Support Network. Stojí u zrodu Tilia Impact Ventures, fondu, jenž podporuje rozvoj 
společensky prospěšných podniků.

Ocitáme se ve zvláštním čase. V době konzumní, 
zaslepeni vidinou nikdy nekončící prosperity. 
V čase, kdy pro mnohé se stala pýcha ctností, 

pokora a rozum jen zbytečností. 

Jsou ale mezi námi tací, kteří přes to všechno 
zůstávají ve své opravdovosti a nebojí se dávat 

i když sami mají málo, kteří nám podávají 
pomocnou ruku i když už sami dál nemohou.

Oslovili jsme lidi v první linii. Ty, kteří pracují pro 
druhé, riskují své zdraví a neustávají v práci.

Rádi bychom přinesli jejich poselství o tom, jak se 
s náročnou situací vyrovnávají oni a jejich rodiny.

připravila: Karin Zadrick a Kateřina Černá 
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Sám jsem se ocitl v tíživé situaci během druhé koronavirové vlny. A když máte 
pocit, že už nemůže být hůř a nemůžete jít dál – stane se zázrak – přijde vám smska 
tohoto znění: ,,Vážený pane profesore, jste pořád tak úžasný člověk, který naučil 
spoustu dětí, ne těm blbinám, co se učí ve škole, ale o životě – jak může být učitel 
zároveň i kamarádem a ukázat jim svět a být oporou, když je jim zle.“

Ukápne vám slza, pak druhá a už to jede... Všechno vás to očistí, zvednete hlavu 
a jdete dál. Vždycky, když něco skončí, tak se objeví něco, co vám ukáže, jestli jste 
měli krásný život. Mé poselství je jednoduché. Žijte tak, abyste alespoň jednou 
někomu podali pomocnou ruku, snažte se odpouštět a hlavně... hlavně věřte na 
zázraky. 

Mgr. Adam Wiltsch, 
učitel biologie, geografie – Mendelovo gymnázium v Opavě

Na současnou druhou vlnu epidemie koronaviru jsme byli částečně připraveni již zjara. 
Na jaře však v naší nemocnici byli hospitalizováni pouze jednotliví pacienti, kdežto 
nyní jsme byli postaveni před nutnost zajistit péči desítkám nemocných denně, což 
znamenalo zcela přenastavit chod nemocnice. Jako vše v lidské činnosti se ani tato 
transformace neobešla bez počátečních nedokonalostí. Práce je pro všechny mnohem 
náročnější. Nyní však máme funkční systém, který se snažíme neustále zdokonalovat. 
Na péči o pacienty s onemocněním covid-19 se podílejí lékaři a sestry ze všech 
oddělení naší nemocnice, takže současná epidemie je pro nás pro všechny hlavně 
velkou zkušeností. Zkušeností s novým onemocněním a jeho léčbou v ochranných 
pomůckách, zkušeností s tím, jak si zdravotníci dokážou vzájemně vypomáhat a být 
jeden druhému oporou, zkušeností se solidaritou veřejnosti. To pozitivní si s sebou 
poneseme i dál, po skončení epidemie. Mým heslem je, že po každé bouřce vyjde 
slunce. A když se lidé budou chovat ohleduplně, krizi zvládneme.

V Litomyšli 30. 11. 2020

prim. MUDr. Tomáš Ducháček, interní oddělení Litomyšlské nemocnice 
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Jak se vyrovnávám s dnešní situací? Z mého pohledu se jedná o dobu nesnadnou. My lidé máme 
rádi jistoty, jasnější plány, ucelenější představy o tom, co nás čeká. Současná doba nám tyto naše 
jistoty nabourala, a my mnohdy nevíme, co bude zítra, co bude za týden... Snášelo by se nám to 
lépe, kdybychom se mohli více sdílet, ale jsme omezeni i v osobních kontaktech, což situaci činí 
ještě složitější. Těžkou hlavu mi dělá sociální izolace dětí a mládeže. Jsou ve věku, kdy se vyvíjí 
jejich sociální dovednosti a schopnost spolupráce, kdy jsou pro ně kamarádi a vrstevníci někdy 
důležitější než rodina... Naopak tíživá je izolace od rodin u lidí v seniorcentrech či zdravotnických 
zařízeních... Kladu si otázku, kde je hranice nutnosti pečovat o bezpečí a nepřetížení zdravotního 
systému, a kde už se jedná o tvrdý zásah do základních lidských potřeb, jejichž narušení může mít 
ještě v budoucnosti fatální důsledky... 

Proto vidím jako velice důležité, abychom se snažili minimalizovat izolaci svou i svých blízkých 
a přátel, abychom např. zavolali těm, se kterými jsme se chtěli už delší dobu slyšet a stále nebyl 
čas či příležitost, využít i možnosti společného pohybu v přírodě. Přála bych si pro všechny čtenáře 
a lidi kolem sebe, aby si každý den našli třeba jen drobnost, na kterou se mohou těšit a která je 
zahřeje u srdce. Také bych doporučovala sledovat zprávy spíše méně než více, jednou denně se 
kouknout na nějaký přehled bohatě stačí. Můžete využít čas doma s rodinou k vytažení starých alb, 
videí, zavzpomínat si na hezké společné chvíle. 

To, že se přes všechnu snahu můžete cítit skleslí, můžete mít horší soustředěnost, můžete taky 
cítit vztek a podrážděnost, je vzhledem k současné situaci poměrně normální, přirozená reakce na 
nenormální situaci. Nedivte se tomu, nebuďte kvůli tomu na sebe zlí a zkuste být tolerantní vůči 
těmto projevům ve svém okolí. O to, co vám píšu, se sama každý den znovu a znovu snažím... Přeji 
vám všem pozitivní mysl, pokoj v srdci a laskavost k sobě a okolí! 

Hana Kušnírová, psycholog
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Co mne žene k tomu, co dělám? Myslím, že je to proto, že od dětství cítím , že jsem dostala do 
života mnoho darů a že díky tomu žiji šťastný život a ráda bych, aby stejně šťastní byli i ostatní. 
Vždycky jsem se v různých fázích svého života dostala do situace, že jsem pomáhala lidem, nebo 
skupinám lidí, kteří pomoc potřebovali, nějak to samo přicházelo. Pořád mne provází takový ten 
pocit, že jsem nezaslouženě obdarovaná a měla bych to vracet.

Úkolem potravinových bank v ČR i v EU je předcházet plýtvání potravinami (osvětou i praktickou 
činností). Svážíme denně našimi dodávkami neprodané zboží od potravinových řetězců (dříve 
se vyhazovalo a likvidovalo), ve skladech třídíme, evidujeme a připravujeme k odvozu našim 
odběratelům. Naše banka má asi 160 odběratelských organizací, které se starají asi o 30 tisíc lidí 
v nouzi nebo v krizi.

Většina našich zaměstnanců-skladníků jsou naši bývalí klienti, lidé, kteří byli v nouzi, nebo v krizi, 
mají dluhy, exekuce, avšak využili šanci, kterou jsme jim dali a stali se z nich skvělí pracovníci, 
empatičtí, vytrvalí, kteří mají cit pro lidi v nouzi a v době pandemie se skvěle osvědčili a osvědčují, 
protože pracují i o víkendech, kdykoli je potřeba, zůstanou přesčas, mají pochopení pro problémy 
druhých. 

Naše banka (a všechny banky v republice) dováží denně z řetězců čerstvé pečivo, ovoce, 
zeleninu a mléčné výrobky, ale málokdy trvanlivé potraviny. Ty obvykle získáváme z jarní 
a podzimní potravinové sbírky, ale jarní byla zrušena, a tak se teď na podzim začal projevovat 
nedostatek trvanlivých potravin. Začátkem listopadu jsem řekla v reportáži pro ČT1, že máme 
tento nedostatek a že přibývají lidé bez prostředků, protože jsou zavřené firmy a mnoho lidí 
zůstalo doma. Strhla se ihned lavina darů, denně přijíždějí dárci s trvanlivými potravinami, 
jednotlivci, rodiny, firmy, skupiny přátel, ti všichni chtějí pomoci druhým.

A v tom já vidím velký smysl, jak překonat tuhle složitou dobu, neplakat, ani se nezlobit, ale snažit 
se přiložit ruku k dílu podle svých možností. Mnoho lidí to také dělá, šijí roušky, pracují jako 
dobrovolníci, kupují jídlo pro lidi v nouzi, vaří pro nemocnice, pomáhají, kde je potřeba. 

Tahle doba nám mnoho vzala, ale také mnoho dala. Někteří lidé přišli o život, jiní ztratili své blízké, 
přišli o práci, ale celkově to společnost vyburcovalo k solidaritě, empatii, soudržnosti a ochotě 
pomáhat. Nějak se většina lidí lidé přenesla přes to, že museli omezit svůj společenský život, 
zredukovat své potřeby, uskromnit se a začali přemýšlet, jak být prospěšní celku.

A moje přání nám všem? Až tato zvláštní doba přejde, bylo by pěkné, kdyby nám všem ten 
pocit vzájemné jednoty a propojenosti s druhými zůstal a abychom tu lidskou stránku v sobě 
nepřehlušili, ale naopak ji rozvíjeli. 

Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky Praha a Středočeský kraj
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Doba koronaviru mi ovlivnila život stejně jako ostatním co se 
týče omezení různých aktivit, například přerušila koncerty. Co 
se týče mého zaměstnání jako hasiče, tak i tam se toho mnoho 
změnilo. Změnila se nám pracovní doba, ze dne na den se 
všechno mění. Ke klasickým událostem navíc přibylo více práce 
se zdravotnickou záchrannou službou, kdy jim pomáháme 
s covidovými případy.

Tip na zvládnutí situace mám asi jen snažit se co nejvíc 
zaneprázdnit, být kreativní a pokud možno dodržovat nařízení 
vlády, abychom to vše měli co nejrychleji za sebou, i přesto, 
že jsou nařízení často chaotická. Lidem bych přál, aby na sebe 
byli příjemnější a hodnější. Na jaře lidé šili roušky, pomáhali 
si navzájem. A na podzim ta soudržnost trochu vymizela. 
I v dnešní době se v práci setkávám s negativními komentáři 
od lidí (musím zmínit, že jen minorita) a hlavně na zdravotnický 
personál, který toho má opravdu nad hlavu. Přál bych si, aby 
tuto situaci lidé brali trochu vážněji a chovali se rozumně, 
ale zároveň aby nešíleli. A hlavně všem přeji hodně zdraví 
a opatrnosti před Vánoci.

Raphael Hädler,  
hasič u Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy



Často se ukazuje,
že malí přátelé jsou vlastně velcí.

Ezop

Příběh o Přátelství, 
které nikdy nezklame

Arden Alexander Zadrick (12 let)
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Za oknem foukal mrazivý vítr. Z těžkých, šedočerných peřin na nebi pada-
ly první velké sněhové vločky. Vybavovaly se mi vzpomínky ze společných 
cest s mámou, kdy jsem si plácal sněhové koule ze zmrzlého sněhu a pak 
si je uchovával v mrazničce. Některé z nich tam jsou dodnes. Doufal jsem, 
že když se ráno probudím, bude hodně sněhu a já si budu moci postavit 
kamaráda, sněhuláka s velkýma očima. 

A stalo se. S ranním probuzením napadala spousta sněhu. Rychle jsem 
vyběhl ven, ještě neupravený s rozcuchanými vlasy a jen narychlo nasa-
zenou čepicí a velkou šálou kolem krku.

Začal jsem stavět sněhuláka. Koule jsem válel jako divý ze sněhu z celé 
zahrady. První, největší. Druhá, střední. Třetí, nejmenší. A ještě ruce. Ty 
jsem taky vyválel do malých sněhových koulí. Do nich jsem zapíchl větev, 
která ležela na zemi u stromu a z kamínků vytvořil úsměv. Ještě chyběly 
nos a oči. Když jsem se vracel s mrkví, všiml jsem si, že se sněhulák na 
mě divá. A tak velkýma očima. Byl to zváštní pocit, jako by mě pozoroval 
a chtěl něco řict. S určitostí jsem věděl, že jsem mu žádné uhlíky místo oči 
ještě nedal. Přemítal jsem, kdo to mohl asi být a proč. Možná někdo, kdo 
šel jen tak kolem. Sněhulák jako by se na mě pořád upřeně díval. Oči mu 
jiskřily a měl jsem pocit, že z nich vyzařovalo teplo. Potichu jsem si s ním 
začal povídat. Věděl jsem, že mi naslouchá. A že mi rozumí. Možná zná 
i má nejtajnější přání, a teď se mi splní. 

Třeba taková ta přání co přichází vždy s Vánoci. Aby nikdo, koho mám rád 
nikdy neodešel. A byl vždycky nablízku. Po nějaké době jsem sněhulákovi, 
teď už kamarádovi, dal kolem krku mou velkou huňatou šálu a šel jsem 
domů. Od toho večera jsme se na sebe dívali každý den přes zamlžené 
okno a vyprávěl jsem mu své zážitky. Po škole jsem za ním chodil ven 
a upravoval na něm to, co asi odvál silný vítr. 

Pak pomalu přicházel konec zimy a já věděl, že mi kamarád odejde. Byl 
jsem moc smutný.

S prvními dešťovými kapkami  jsem se šel rozloučit. Stál tam najednou 
tak smutně. Možná smutněji než já sám. Ale oči, ty mu zářily pořád stejně. 
Díval se na mě a jako by mi chtěl něco pošeptat do ucha. „Vezmi si ze mě 
sníh a udělej si malou sněhovou kuličku, pak ji dej mezi ty tvé ostatní. Tak 
budu pořád s tebou, nablízku.“ A tak jsem to i udělal. 

Od té doby si s každou další zimou, když přijde sníh, postavím nového 
sněhuláka a dávám do něj tu ledovou kuličku, s duší mého kamaráda 
sněhuláka z předešlé zimy a povídám mu příběhy o tom, co se událo za 
celý ten rok, když tu nebyl. Je to můj zimní příběh o přátelství, které nikdy 
nezklame.
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dOkOnalOst 
krUhU
Spojení energie 
kruhu a stromů 
je nejznámějším 
symbolem adventu. 
Spletený z fragmentů 
krajiny, kterou se 
touláme.

připravila: Karin Zadrick a Kateřina Černá
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Všechno, co pro nás stromy znamenají, 
naznačují také zvyky. Jedním z těch nej-
krásnějších je propojení života stromu 
a člověka. Symbolizují ho stromy sázené 
při narození dítěte. Odkazují na prasta-
rou víru, že duše nenarozených dětí žijí ve 
stromech. Propojení životní síly novoro-
zence a stromu měl zajistit zvyk vylévání 
vody z první koupele ke kořenům. Také 
vysazování stromu na památku zemřelé-
ho vychází z víry, že se do něho přestěhu-
je duše člověka. Tento zvyk vychází ze sta-
robylého mýtu o stromech, jejichž kořeny 
sahají do podsvětí a větve do nebe.

KRAJINA – N&N  21
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PetR DvořáK
text a foto: Kateřina Šantorová

Začátek kariéry spojil se značkou Lybar, později v Nestlé vymýšlel jak 
propagovat dětské bonbony JOJO. Posledních téměř 20 let strávil v oboru 
telekomunikací. V každé práci byla jeho nadřízená žena. S úsměvem tak 
říká, že díky tomu má asi pro ženy porozumění. S Petrem Dvořákem, 
generálním ředitelem společnosti Vodafone Česká republika, jsem si 
povídala právě o ženách a o tom, jakou mají ve Vodafonu podporu.
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Petře, vedeš firmu, která byla několikrát 
oceněna jako nejlepší zaměstnavatel 
pro ženy. Jak se to povedlo? 
Možná to souvisí s  tím, že nemalé období 
Vodafonu byly ve vedení ženy. Firma si his-
toricky zakládala na tom, že bude jiná. Já po 
několika letech ve Vodafonu už některé věci 
nevnímám a beru je jako přirozené. Pak ale 
přijde někdo z venku a říká: „O tomhle, co 
děláte pro ženy, byste měli mluvit.“ Voda-
fone je prostor pro každého, lidé tu mají 
svobodu. Když jako maminka potřebuješ 
odejít v průběhu dne na dětskou besídku, 
nikdo to tady nemusí institucionalizovat. 
Jednoduše je to součástí toho jiného, které 
se pak stalo normou a nikdo o tom už ne-
přemýšlí. Jen se to dál rozvíjí a doplňují se 
detaily. Samozřejmě náš přístup vyžaduje 
i velkou zodpovědnost zaměstnanců. A my 
našim zaměstnancům věříme.  

Jak už jsi říkal, Vodafone vedly v minu-
losti ženy a i tvoje současná nadřízená 
v Londýně je žena. Jak se ti pod ženami 
pracuje? 
Musím říct, že jsem nikdy neřešil, jestli pra-
cuji pod ženou nebo mě řídí muž. Už v mojí 
první práci to byla žena, v druhé práci stej-
ně tak a i tady ve Vodafonu byla mojí nadří-
zenou vždycky žena. Nějak přirozeně mě to 
provázelo už od začátku. Nikdy jsem s tím 
nebojoval a hodně jsem se od žen naučil. 

Je nějaká žena z  tvého okolí, z jakékoli 
oblasti, která tě inspiruje, zkrátka pro 
tebe žena s velkým Ž?

Pro mě jsou obecně všechny ženy s  vel-
kým Ž. Ženy zvládají obhospodařit rodinu, 
domácnost a ještě fungují na 100 procent 
v práci. Obvykle za každým úspěšným mu-
žem stojí podporující žena. Za mnou moje 
manželka a dcera, které jsou nejen mojí vel-
kou podporou, ale i inspirací. A proto obdi-
vuji všechny ženy. Takže abych odpověděl 
na tvoji otázku: na jména inspirativních 
lidí moc nejsem. Ani ze světa mužů bych 
nevytáhl jméno někoho, kdo mě motivuje. 
Zkrátka od každého si beru něco. 

Když jsi mluvil o té podpoře doma, je 
nějaká ryze ženská práce, kterou doma 
zastáváš a pomáháš tím naopak své 
ženě? 
Jsem obvykle celý den pryč a moc práce na 
mě doma nezbude. Domácích prací se ale 
nebojím, mám na starost třeba mytí oken.

A jaké máš koníčky? Vím o tobě, že zpí-
váš ve sboru.
To máš pravdu, zpívám. Přivedla mě k tomu 
dcera. Jejího sbormistra napadlo, že by 
mohl ukázat rodičům, jako takovou malou 
pomstu, čím si ta děvčata procházejí, a dal 
dohromady sbor rodičů. V tenoru je nás do-
konce pět chlapů. Ale můj největší koníček 
je sport. Mám za sebou třeba triatlonový 
závod Ironman, což jsou skoro 4 kilometry 
plavání, 180 kilometrů na kole a maraton-
ský běh. 

Pojďme se vrátit k tvým začátkům v bu-
sinessu. Kariéru jsi začínal v  Lybaru. Já 

si pamatuju Lybar jako ikonický lak na 
vlasy pro ženy. To znamená ženská znač-
ka, ženský kolektiv. Neměl jsi s tím jako 
mladý kluk problém? 
Ne, neměl. Já tam nastoupil v době, kdy se 
Lybar snažil zbavit puncu, že je to vlaso-
vá kosmetika pro babičky a chtěl značku 
omladit. A mě hrozně bavilo sledovat ty 
„insighty“ mladých žen a jejich vnímání Ly-
baru. Bral jsem to jako ryze profesní výzvu. 
U vlasové kosmetiky bylo děsně zajímavé, 
že to bylo především o vnímání značky a ne 
o parametrech výrobků. V té době začal při-
cházet na trh L‘Oréal a ženy po něm prostě 
prahly. 

Nemohl jsi to mít jednoduché. Já určitě 
byla v  tu dobu cílová skupina a sáhla 
bych právě po L‘Oréalu. Z Lybaru jsi pak 
šel do Nestlé. Tam jsi měl na starosti co? 
Tam jsem zase dělal marketing a propago-
val dětskou značku JOJO. V tu dobu jsme do 
bonbonů začali přidávat kalcium a vitaminy 
a maminky hledaly zdravé mlsání. Cílovou 
skupinou byly tedy opět ženy a tím mě při-
vádíš na linii, kdy si říkám, že vlastně musím 
mít pro ženy porozumění (smích). Po Lyba-
ru a Nestlé jsem totiž nastoupil do T-Mobi-
lu a ten byl vždycky vnímaný jako ženský 
operátor. Respektive tak, že nejlépe značku 
vnímaly ženy a rodiny.

Ženy tě, koukám, provázejí celou ka-
riérou. Vodafone si dal závazek, že do 
roku 2025 bude ve vedení firmy 30 % 
žen na manažerských pozicích. V nejvyš-



ším vedení firmy jsou ale samí muži, až 
na jednu výjimku. Budeš to chtít trochu 
rozhýbat? 
Jsem člověk, který nemá rád kvóty. Nemám 
je rád právě kvůli ženám, které na konci 
té kvóty jsou. Občas se totiž stává, že jsou 
její obětí a ptají se pak samy sebe, zda tu 
práci dostaly, protože jsou fakt dobré, ane-
bo proto, že musela firma naplnit svůj zá-
vazek. Lidi do svého týmu si nikdy nechci 
vybírat na základě nějaké podmínky. Pro 
mě je důležitá kvalita kandidáta a typolo-
gie osobnosti. Vždycky ale vyžaduju, aby ve 
výběrovém řízení byla nějaká žena, i kdyby 
šlo čistě o mužskou pozici. Mám teď v týmu 
sice jen jednu ženu, ale také dva zástupce 
LGBT, takže jsme diverzitní tým. Když jsem 
já přišel do Vodafonu, tak ve vedení firmy 
bylo více žen než mužů. Takže se to v prů-
běhu času mění.

Zaujalo mě, že ve Vodafonu mají ženy 
svoji zeď. Výstavu fotek úspěšných  
manažerek. 
Když chceš ve firmě udělat nějaký rozdíl, 
tak se musíš soustředit na skupiny lidí, ve 
který ten rozdíl chceš udělat. Ve Vodafonu 
podporujeme ženy. Žena si často netroufá 
přijmout manažerskou pozici, protože má 
obavu, aby to všechno zvládla. Proto jim 
chceme ukazovat příběhy jiných žen, které 
se toho nebály. Takže tato zeď je pro nás 
důležitá právě v té symbolice, aby si každá 
žena, která kolem ní projde, řekla: jde to, 
tady můžu vyniknout, tady lze skloubit ro-
dinu a kariéru dohromady. 

Souvisí s tím i váš interní program „Wo-
men Up“ určený talentovaným ženám?
Ano, souvisí to přesně s tím, co jsem říkal. 
Tento program přináší ženám možnost 
lépe se poznat a využívat svůj talent. Po-
máhá jim získat větší sebevědomí. Od-
bourává staré vzorce a dává jim odvahu 
se posunout na vyšší pozice. Existuje řada 
výzkumů, ze kterých vyplývá, že když chceš 
nabrat do firmy ženu, musíš naprosto ze-
stručnit inzerát, protože jakmile je tam moc 
požadavků a jen jeden jediný žena nesplňu-
je, nepřihlásí se. Ženy v tomto ohledu bývají 
velmi sebekritické.

Když bys měl definovat ženu a měl na to 
tři slova, co tě jako první napadne?
Krása. Odolnost. Odvaha. A tu odvahu mys-
lím trochu jinak, než to vyzní na první dojem. 
Ženy se pouští do spousty věcí, které je stojí 
hodně energie a spoustu boje, a to obdivuju. 

Napadlo tě, že ta nejhezčí slova jsou žen-
ského rodu? Včetně těch, která jsi řekl ty 
sám. Třeba ta láska, ta radost, ta něha, 
ta pravda, ta moudrost...
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, ale máš 
pravdu, je to zajímavé. Možná je to hra  
češtiny. 

Tak teď už jen zbývá přejmenovat ten 
Vodafone na ta Vodafone, jak vám s vti-
pem navrhovali v soutěži Top odpovědná 
firma, když jste vyhráli cenu za nejlepší-
ho zaměstnavatele pro ženy, a máme to 
kompletní.
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Michelinská restaurace Field pod taktovkou RADKA KAŠPÁRKA už podruhé 
v krátkém čase podporuje zdravotníky v první linii a vaří pro ně obědy 

zdarma. Poděkování v podobě kvalitní gastronomie tentokrát míří do Fakultní 
nemocnice v Motole. O tom, jak to celé funguje, jsme si povídali přímo 

s šéfkuchařem Radkem Kašpárkem.

michelinské 
menu oPět míří 

dO nemOcnic
text: Kateřina Černá
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Během první vlny pandemie jste začali vařit obědy 
pro zdravotníky, záchranáře a další personál Nemoc-
nice Na Františku a Nemocnice pod Petřínem. Tento-
krát michelinské obědy poputují na plicní oddělení 
Nemocnice Motol. Kolik obědů denně uvaříte?
V naší kuchyni zvládneme maximálně 160 obědů a tolik 
vaříme každý den, včetně víkendů. Rádi bychom uvařili 
i víc, ale dohodli jsme se s FN Motol, že vozíme obědy 
na různá oddělení, a tak má možnost ochutnat naše jíd-
la všech 1000 zdravotníků, kteří s covidovými pacienty  
pracují.

Jste v kuchyni v plné sestavě?
Kolegové chodí pomáhat dobrovolně a máme dvě smě-
ny.  Děláme krátký a dlouhý týden, kdyby se jedna parta 
nakazila, tak ji okamžitě stáhneme a vystřídá ji ta druhá.

Doposud váš projekt podpořilo téměř 500 lidí a vy-
bralo se něco okolo 400 000. Prozraďte nám, jak to 
celé funguje?
Stejně jako při první vlně epidemie covid-19, i během 
druhé vlny jsme se rozhodli, že nebudeme sedět doma 
a budeme vařit obědy zdarma, tentokrát pro FN Motol. 
Milujeme kvalitní gastronomii a skrze ni chceme poděko-
vat všem zdravotníkům v nemocnicích, jejichž práce a na-
sazení si nesmírně vážíme. Od pondělí 2. listopadu každý 
den uvaříme 160 obědů, a vozíme je do Motola. Obědy 
pro nemocnice vaříme zdarma, naši práci děláme dobro-
volně a všechny další náklady platíme ze svého. 
Peníze od dárců vybíráme na suroviny, jejichž cena se po-
hybuje okolo 100 Kč na jeden oběd, který tvoří polévka 
a hlavní jídlo. Příspěvky vybíráme prostřednictvím sbírky, 
kterou provozujeme ve spolupráci s nadací Via. Veškeré 
vybrané peníze použijeme pouze na náklady na suroviny. 
Pokud bychom prostřednictvím sbírky vybrali příspěvek 
na suroviny na více obědů, než kolik uvaříme, všechny 
další peníze pošleme přímo nemocnici v Motole.
Každý tedy může přispět stokorunou na jeden oběd, a to 
přes nadaci Via, nebo přes webové stránky Fieldu, odkaz 
najdou i na našem Facebooku a Instagramu.

Máte nějaké konkrétní ohlasy od lidí, ke kterým se 
vaše jídlo dostane?
Každý den dostáváme fotky a děkovné e-maily od zdra-
votníků, kteří mají z našeho jídla radost a chutná jim. To 
je super pocit i pro nás, že děláme něco, co má smysl.

Jaká jídla udělala zdravotníkům největší radost?
Já myslím, že svíčková a hovězí vývar s játrovými knedlíč-
ky, to je klasika. A dneska (je 17. listopadu) je čeká španěl-
ský ptáček s rýží a hovězí vývar, to je zase takový sváteční 
pokrm. 

Chystáte nějaké sváteční překvapení, přece jen za-
tím nevíme, jak se situace bude vyvíjet a druhá vlna 
pandemie nám může zasáhnout až do adventního 
období.
I kdyby byly restaurace zavřené i přes vánoční svátky, 
jsme rozhodnutí vařit do 20. prosince. Přece jenom si 
i zaměstnanci zaslouží za ten rok hezké vánoční svátky, 
silvestr, prostě odpočinek. Chceme, aby načerpali síly, 

a od Nového roku snad už bude lépe a budeme moct 
společně rozjet Field. 

Podle jakého klíče jste postupovali při výběru  
nemocnic?
Na jaře, v první vlně pandemie covid-19 jsme vařili pro 
zdravotnický personál Nemocnice Na Františku a Ne-
mocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Teď 
vaříme pro FN Motol. Jednoduše nám přišlo fér nemocni-
ce vystřídat, a tentokrát jsme se rozhodli vařit pro velkou 
nemocnici. Chtěli jsme vařit pro ty, kde je největší nápor 
covidových pacientů a jednou z těchto nemocnic je právě 
FN Motol.

Dáváte do vaření vlastní energii a prostředky, ale 
významnou roli hrají také lidé, kteří přispívají na 
suroviny. Vidíte zde nějaký rozdíl oproti první vlně 
pandemie? Přece jen na jaře jsme byli všichni připra-
veni bojovat. V této chvíli je ve společnosti hodně cí-
tit strach o vlastní existenci, a to i v tom materiálním 
slova smyslu.
V první vlně si lidé určitě víc pomáhali, šili roušky, byla 
cítit větší solidarita. V druhé vlně už se každý víc soustředí 
sám na sebe a na svou vlastní existenci. Popravdě jsem 
čekal, že tentokrát vybereme méně než na jaře a opak se 
stal pravdou, jsem mile překvapený. 

Při první vlně jste museli přikročit ke ztenčení týmu. 
Vrátili se k vám někteří z kolegů?  
Naštěstí jsme je během pár měsíců mohli nabrat zpět 
a jsme v plné sestavě. 

Jaké máte plány do budoucna? Je možné v gastrono-
mickém byznysu přemýšlet stejně jako doposud?
Plány máme velké. Bylo by špatně, kdybych propadal 
beznaději nebo depresi, já věřím, že příští rok bude lepší!
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Jak vznikla advokátní kancelář AZ LEGAL a kdo ji tvoří?
Vznik advokátní kanceláře AZ LEGAL vyplynul z našeho přesvědče-
ní, že advokacie se dá dělat jinak. Rozhodli jsme se nebýt zkostna-
tělými dinosaury a vybrali jsme si vlastní cestu. Začali jsme stavět 
advokátní kancelář, která klade absolutní důraz na poskytování 
nejlepšího možného řešení individuálních potřeb našich klientů 
a budování strategických partnerství a vazeb. Dbáme na to, aby-
chom nemluvili „právničtinou“, ale lidskou řečí. Abychom si s klien-
ty opravdu rozuměli. 

Jaké právní služby nabízíte svým klientům? 
Je pro nás velmi důležité každého našeho klienta a jeho podnikání 
dobře znát. Díky tomu často dokážeme najít velmi neotřelá řešení, 
která klientům přesně vyřeší jejich potřeby. 
Od správného nastavení struktury firmy a podnikatelského mode-
lu, obchodních smluv, dodavatelsko-odběratelských vztahů přes 
řešení pohledávek, sporů s  úřady, pracovněprávních záležitostí, 
ochranu značky až po právo nemovitostí a trestní obhajobu v ob-
lasti hospodářské kriminality.

V čem vidíte svou přidanou hodnotu pro klienta? 
Naše motto zní: „Jsme víc než jen advokáti“. Zastáváme názor, že 
správný advokát by měl být důvěrným poradcem a průvodcem kli-
enta na jeho cestě podnikáním. Naším cílem je klienta samotného 
naučit předvídat potenciální rizika a vyvarovat se zbytečným chy-
bám. Chceme, aby náš klient měl klidný spánek a prostor a čas pro 
rozvoj samotného podnikání. 

Čím se ještě lišíte od běžných advokátních kanceláří? 
V principech, na kterých je naše kancelář založena. Celá řada ad-
vokátních kanceláří se klientům snaží poskytovat rozsáhlé právní 
služby, smlouvy a analýzy. Jejich cílem nemusí být vždy řešení re-
álných potřeb klienta, ale spíše možnost, jak klientovi naúčtovat 
co nejvíce hodin. My proto vždy chceme podnikání klienta detailně 
poznat, aby námi navržené řešení skutečně fungovalo v praxi a kli-
ent neměl pouze dokumenty do šuplíku. 

Na čem podle vás závisí dobrý vztah s klientem?
Pro nás je absolutně klíčová důvěra, otevřenost, vzájemně jasně 
definovaná očekávání, ale také určitá chemie, abychom si s klien-
tem vzájemně sedli. Náš způsob práce se od většiny advokátních 
kanceláří v  mnoha ohledech liší a nemusí každému vyhovovat. 
Jsme zvyklí hledat s klienty společnou cestu, která nás zavede k cíli, 
ne k překážkám. 

S čím se na vás klienti nejvíce obracejí v souvislosti s korona-
virovou krizí?
Nejčastěji teď řešíme spory mezi obchodními partnery, kdy jedna 
ze stran kvůli koronaviru neplní své závazky tak, jak bylo dohodnu-
to. To se týká i nezaplacených faktur, kdy musíme dlužné částky vy-
máhat, aby se sám klient nedostal do druhotné platební neschop-
nosti. Paradoxně velmi časté jsou to také různé úřední kontroly, 
kdy úřady místo toho, aby podnikatelům v této nelehké době spíše 
trochu pomohly, jim ještě více naloží. V těchto případech klienty při 
kontrolách zastupujeme. Hodně řešíme pracovní právo a souvise-
jící spory, protože zaměstnavatelé jsou často nuceni kvůli krizovým 
opatřením rušit pracovní místa. 

Jste partnerem naší iniciativy #restartpodnikani. Co nabízíte 
v rámci této spolupráce těm, kteří potřebují právní pomoc? 
Firmám a podnikatelům s IČ poskytujeme první konzultaci v délce 
30 minut zdarma. V rámci konzultace je možné řešit veškeré podni-
katelské právní záležitosti, kdy objektivně zhodnotíme celou situaci 
a navrhneme nejlepší možné řešení. V  případě navázání dlouho-
dobé spolupráce pak poskytujeme slevu 10% na právní služby po 
dobu následujících 6 měsíců.

AZ LEGAL je advokátní kancelář zaměřená na chytrá řešení šetřící klientovi čas i peníze. 
A protože jejich motto zní „Jsme více než jen advokáti“, snaží se všem klientům najít 
individuální řešení a pomáhají jim růst a budovat strategická partnerství a vazby.  
Nyní se stali partnery iniciativy #restartpodnikani. Více nám prozradil provozní  
ředitel STANISLAV MAŠEK.  

víC neŽ ADvoKátI
text: Veronika Hong

Již přes 20 let podporuje AMSP ČR 
podnikání malých a středních 
podniků, rodinných firem, řemeslníků, 
živnostníků, žen, seniorů 55+ 
a začínajících podnikatelů včetně 
startupů. Reprezentujeme široké 
spektrum firem a živnostníků, kterým 
se snažíme pomoci nejen v oblasti 
právní, ale i v podpoře exportu, 
nových technologií, digitalizace, 
ekologie a vzdělávání.

„Budoucnost patří malým 
a středním podnikům, protože 
velcí nestíhají změny a dnešní 
předností je rychlost.“
Eva Svobodová, MBA
generální ředitelka AMSP ČR

Foto: Karel Dobeš

Partner reSTARTpodnikání
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Hospodářská komora ČR je největším 
reprezentantem podnikatelské 
sféry  v zemi. Vytváří příležitosti pro 
podnikání, prosazuje a podporuje 
opatření, která přispívají k rozvoji 
podnikání v ČR. Poskytuje poradenské 
a konzultační služby, organizuje 
vzdělávací akce, setkání podnikatelů, 
semináře a workshopy, jedná jménem 
podnikatelů s představiteli státní 
správy i samospráv.

Jestli jsou Češi v něčem silní, je to 
schopnost improvizace a přizpůsobení se 
podmínkám. Proto pevně věřím, že  i když 
to teď bolí a ještě bolet bude, v budoucnu 
vyjdeme z této situace silnější.
Mgr. Eva Primus Kovandová
ředitelka kanceláře představenstva 
Hospodářské komory Praha 1.

PARTNER reSTARTpodnikání 



Sůl nad zlato? Ne, zlato nade vše.  
Tento žlutý kov hrál historicky hlavní roli 
v ekonomikách mnoha národů a investice 
do něj je již po staletí jistotou. Potvrzuje to 
i MICHAL DRTINA, ředitel a místopředseda 
představenstva České mincovny, která 
je synonymem prestiže a dlouhé tradice 
výroby investičních zlatých mincí, medailí 
a prodejcem zlatých cihel neboli slitků. 
„Peníze budou devalvovat, ale zlato 
si obecně zachovává svou hodnotu. 
Například Škoda 120 se tenkrát dala 
koupit za půl kilogramu zlata. Když se 
podíváte, za kolik dnes koupíte Octavii, 
budete zase na půl kilogramu zlata,“ 
vysvětluje Michal Drtina.

zlatá jistOta
text: Veronika Hong

Jak může zlato doplnit investiční portfolio a v jak velkém ob-
jemu ho zařadit?
Zlato je uchovatel hodnoty, do kterého překlopíte peníze, aby vám 
nedevalvovaly.  V  investičním portfoliu plní úlohu konzervativní 
a mělo by dosahovat zhruba 10–15 % vašeho majetku. 

Jaká specifika má investiční zlato ve srovnání s jinými inves-
ticemi?
Zlato má velkou likviditu. Můžete ho v  jakémkoliv momentu pro-
dat, je lehce přenositelné a drží si hodnotu. Investiční zlato je navíc 
osvobozeno DPH, na rozdíl od stříbra a ostatních drahých kovů.

Jaký je rozdíl mezi zlatými slitky a investičními mincemi? 
Ve slitku máte jen kov s minimální přidanou hodnotou a na trhu ho 
koupíte za menší cenu než investiční mince. Ty mají oproti slitkům 
nominální hodnotu. Když budete vyvážet slitek, musíte ho deklaro-
vat. Když vyvážíte investiční minci, vyvážíte peníze a deklarace není 
třeba.

Proč jsou investiční mince dobrým dárkem? 
Vedle investice a originality je mince či medaile i vyjádřením po-
stoje k  obdarovanému. Můžete vybrat motiv k  narození dítěte, 
k maturitě, promoci, narozeninám a jiným výročím nebo přizpůso-
bit výběr zájmům příjemce dárku. Chcete-li dárek zcela jedinečný, 
doplníme vám medaili osobním věnováním nebo vyrobíme kousek 
zcela na míru. V každém případě vaše investice nepozbude na ceně, 
postupem času se bude dále zhodnocovat a může v budoucnu při-
spět na některý z cílů oslavence, třeba na první splátku školného 
či pěknou dovolenou. Nabízíme i spoření do zlata, což je obdoba 
důchodového připojištění. Je však bez poplatků a za naspořené pe-
níze obdržíte každý půlrok zlatou minci dle vašeho výběru v rámci 
naspořené částky.

30  N&N – ByzNyS



31

ReSTARTpodnikání vznikl 
21. dubna na podporu 
malých a středních 
podnikatelů, živnostníků 
a firem, jejich výrobků 
a služeb. Iniciativa RSP 
má dnes 17 partnerů, kteří 
pro restartéry připravili 
podpůrné programy a více 
než sto klientů, kterým 
jsme na novinyanovinky.cz 
pro bono zveřejnili jejich 
příběhy restartu.

reSTARTpodnikání

Přejeme si i nadále 
prezentovat českou 
pozitivní budoucnost, 
přinést klientům i čtenářům 
orientaci a inspiraci – 
v Česku i zahraničí. Být 
spolehlivým průvodcem 
na této nové cestě, která 
vede všude možně, jen ne po 
vyšlapaných cestičkách.

 Covid-19 nám ukázal, 
že realita je někdy 
nepředstavitelnější než fikce. 
Některé firmy klientů RSP 
už dnes neexistují, někteří 
museli přehodnotit svůj 
byznys. Mnozí z nich však 
nacházejí nové a udržitelné 
způsoby podnikání, objevují 
vzájemné sociální interakce 
a příležitosti. Musel přijít 
koronavirus, abychom si  
jich všimli?
 

KLIENT reSTARTpodnikání
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Za projektem Inca Collagen stojí věčný snílek a optimista – Romana Ljubasová  
– žena,, která je původní profesí zdravotní sestra a kterou osud přivedl na nápad, 

v rámci kterého si splnila svoji věčnou touhu pomáhat lidem. Jaký je její příběh a jak 
její firma zvládla krizi?

INCA COLLAGEN: ZDRAVOU 
EKONOMIKU PODPOŘÍ JEDINĚ 

ZDRAVÁ FIRMA

Působí stres na úbytek kolagenu v těle? 
Ano i ne. Kolagen tvoří základní stavební prvek v těle člověka. 
Je takovým pomyslným cementem pokožky, vlasů, nehtů, 
chrupavek, kloubů a i pánevního dna. Je přítomen všude 
v našem těle. Stres vede mimo jiné k šedivění a úrazům, 
neregenerujeme kvalitním spánkem a dostatek kolagenu 
spotřebujeme rychleji než nám příroda naplánovala. Nejlépe je 
nařídit si nestresové žití, ale to je dnes docela těžké. Užíváním 
Inca Collagenu lze v našem těle podpořit vše, co nám má 
v životě dobře sloužit – vlasy, nehty, pokožku, pigment, 
chrupavky, klouby, cévy...

 
Proč je pro lidské tělo kolagen nezbytný a kdo na jeho 
nedostatek nejčastěji trpí?

Kolagen je protein, který v těle musí být v dostatečném 
množství a to téměř všude. Dostatek kolagenu je takovým 
elixírem mládí. Do pětadvaceti let nám sama příroda 
zajistí kolagenu dostatek, ale po čtyřicátém roce je třeba 
začít kolagen doplňovat dříve, než začne tělo nedostatek 
signalizovat. Ideálních je 3000 mg, kterých tělo využije 
k bezproblémovému fungování. Odpadnou vám starosti 
spojené s nepříjemnými vedlejšími projevy stárnutí, popřípadě 

je dokáže velmi dobře ztlumit a přiblížit tělo zpět ke kondici 
mladšího věku.

Jak vlastně vznikl nápad výroby a prodeje Inca 
Collagenu?

Spontánně na mé dovolené. Po spálení sluncem vedly mé 
kroky do lékárny, ve které mi doporučili kolagenový přípravek. 
Samozřejmě, že jsem jako bývalá zdravotní sestra věděla 
o důležitosti kolagenu pro lidské tělo. Tehdy se ve mně zrodila 
myšlenka, jak vytvořit něco, co bude skutečně pomáhat. 
Plynule jsem z právního zastoupení po šestnácti letech praxe 
přešla k výrobě a prodeji vlastní značky Inca Collagen. Ten 
je pro mě už pět let odpovědí na mnoho estetických, ale 
i zdravotních problémů. 

Museli jste nějakým způsobem redukovat výrobu či 
propouštět zaměstnance kvůli krizi?

Pokud máme pomoci české ekonomice, musí firma zůstat 
zdravá. A to nemyslím jen ekonomicky a hospodárně, ale 
i co se týče zaměstnanců. Pokud se nebude mít kdo starat 
o zákazníky, tak to bude špatné. Proto jsme přijali taková 
opatření, abychom mohli fungovat ve standardním režimu, aby 
zákazník dostal svoji komfortní službu a zboží. Rozdělili jsme 
se na skupinky a poctivě se střídali mezi sebou s rouškami  
a dezinfekcí. Mám skvělý tým. Jsem věčný snílek a optimista, 
kterého vždy hnala dopředu touha pomáhat lidem. I tentokrát 
to dáme. Věřím v lidi – v Čechy i Slováky, mezi kterými máme 
velké množství zákazníků a přátel. Jednoduše podporujeme 
českou ekonomiku tím, že platíme daně, zaměstnáváme lidi 
a vyrábíme produkt na podporu zdraví. 

Myslíte si, že krize způsobila, že se lidé začali více o své 
zdraví zajímat a více do něj investovat?

Lidé chtějí být zdraví a krásní krize-nekrize. To je normální. My 
si myslíme, že zdraví a krásu koupit do určité míry lze, proto 
děláme to, co děláme. Věřím, že úspěch se měří kvalitou 
života. A zdraví má na kvalitu života zásadní vliv.

Více na: www.incacollagen.cz
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Pražská cukrárna Saint Tropez vzhlíží s nadějí k Vánocům – k jejich hlavní 
sezoně. Navzdory rapidnímu poklesu face to face zákazníků, nepřestává posouvat 

své služby dál. Majitelé zavedli e-shop a pracují se svým týmem na nových 
produktech. 

CUKRÁRNA SAINT TROPEZ
DÁL INOVUJE

Jak zvládáte fungovat během koronavirové krize?
Fungovali jsme přes výdejové okénko a zavedli zavážku dortů 
až do domu. I tak v době omezení vládních opatření nám 
prodej klesl o 90–95 %. Bohužel s návratem různých opatření 
nám skokově klesl prodej o 35 % a je vidět, že lidé se bojí 
chodit do uzavřených prostor. 

Co jste všechno museli změnit?
Především jsme změnili způsob prodeje. Vše „take away” 
a rozhodli jsme se, že připravíme prodej přes e-shop.

Upravili jste také nabídku zboží? 
Ano upravili. Rozšířili jsme a ještě budeme rozšiřovat nabídku 
pečiva. Ať chleby, tak francouzské pečivo. Také pracujeme na 
zdokonalení současných zákusků, ale zařazení i nových, které 
v Praze nikdo nedělá. 

Cítili jste nějak podporu od věrných zákazníků?
Nejvíce v době Velikonoc, kdy jsme obvolali naše 
zákazníky, kteří si rádi nechali připravit velikonoční beránky 
a mazance. S nadějí vzhlížíme k Vánocům, které jsou pro nás 
vždy hlavní sezonou. 

Díky čemu se držíte? 
Díky finanční rezervě, ale hlavně vstřícnému postupu našich 
dodavatelů, kteří jsou benevolentní v případě odložených 
plateb. Zatím jsme nedosáhli na žádnou z vládních podpor, 
ale připravují se další, tak snad budeme mít štěstí. 

Je pro vás krize také v něčem pozitivní? 
Každá krize plodí příležitost. Zrychlili jsme s nápady na 
inovace našich produktů a učíme se oslovit pražské zákazníky. 

Jaké, popřípadě v čem? 
Inovace a nápady jsou především ve změně naší nabídky. Ať 
už je to pečivo nebo e-shop, který jsme spustili před několika 
týdny. Můj sen je ještě rozšířit nabídku o víno, aby si mohli 
lidé odpoledne po práci sednout na sklenku, sýr a navnímat 
atmosféru Malé Strany, která je unikátní.

Co se už nikdy nevrátí do starých kolejí? 
Obávám se, že se nevrátí dlouhou dobu turistický ruch. Lidé 
se budou bát chodit jen tak na kávu a dort. Předpokládám, že 
spíše bude hodně populární zavážka a možnost si vše odnést 
domů. 

Máte svoji rozvážkovou službu či outsourcujete?
Máme vlastní rozvážkovou službu. Vzhledem ke křehkosti 
dortů by zaběhlé služby nebyly vhodné.

Na co se nyní můžeme u vás těšit? 
Pracujeme na nových dortech a unikátních makronkách ze 
šampaňského a lanýžů. Na Vánoce jsme vymysleli 4 nové 
Buche (tradiční francouzský vánoční dezert), které snoubí 
francouzskou tradici s českou klasikou vycházející ze 100 let 
starých receptur.

Více na www.cukrarnatropez.cz
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Pražská cukrárna Saint Tropez vzhlíží s nadějí k Vánocům – k jejich hlavní 
sezoně. Navzdory rapidnímu poklesu face to face zákazníků, nepřestává posouvat 

své služby dál. Majitelé zavedli e-shop a pracují se svým týmem na nových 
produktech. 

CUKRÁRNA SAINT TROPEZ
DÁL INOVUJE

Jak zvládáte fungovat během koronavirové krize?
Fungovali jsme přes výdejové okénko a zavedli zavážku dortů 
až do domu. I tak v době omezení vládních opatření nám 
prodej klesl o 90–95 %. Bohužel s návratem různých opatření 
nám skokově klesl prodej o 35 % a je vidět, že lidé se bojí 
chodit do uzavřených prostor. 

Co jste všechno museli změnit?
Především jsme změnili způsob prodeje. Vše „take away” 
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Díky finanční rezervě, ale hlavně vstřícnému postupu našich 
dodavatelů, kteří jsou benevolentní v případě odložených 
plateb. Zatím jsme nedosáhli na žádnou z vládních podpor, 
ale připravují se další, tak snad budeme mít štěstí. 

Je pro vás krize také v něčem pozitivní? 
Každá krize plodí příležitost. Zrychlili jsme s nápady na 
inovace našich produktů a učíme se oslovit pražské zákazníky. 

Jaké, popřípadě v čem? 
Inovace a nápady jsou především ve změně naší nabídky. Ať 
už je to pečivo nebo e-shop, který jsme spustili před několika 
týdny. Můj sen je ještě rozšířit nabídku o víno, aby si mohli 
lidé odpoledne po práci sednout na sklenku, sýr a navnímat 
atmosféru Malé Strany, která je unikátní.

Co se už nikdy nevrátí do starých kolejí? 
Obávám se, že se nevrátí dlouhou dobu turistický ruch. Lidé 
se budou bát chodit jen tak na kávu a dort. Předpokládám, že 
spíše bude hodně populární zavážka a možnost si vše odnést 
domů. 

Máte svoji rozvážkovou službu či outsourcujete?
Máme vlastní rozvážkovou službu. Vzhledem ke křehkosti 
dortů by zaběhlé služby nebyly vhodné.

Na co se nyní můžeme u vás těšit? 
Pracujeme na nových dortech a unikátních makronkách ze 
šampaňského a lanýžů. Na Vánoce jsme vymysleli 4 nové 
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Více na www.cukrarnatropez.cz
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Slyšeli jste už o senzomotorických kobercích? Přesně ty jsou účelem malého 
rodinného start-upu Rooty zaměřeného na trénování nejen dětských chodidel. 

Tím, že jde stále ještě o start-up a majitelé dělají ještě jinou práci, současná krize 
firmu nepoložila, ale prodeje výrazně klesly. Více nám prozdradil majitel firmy 

Viktor Tóth.

ROOTY: 
KOŘENOVÉ KOBERCE

Rooty je rodinná firma, kterou založili manželé Tóthovi, když 
měl jejich syn čtyři roky. „Nyní má jedenáct a celou tu dobu 
to bylo spíše oťukávání a hledání cesty. Až v roce 2017 nám 
došlo, že se tomu chceme věnovat i byznysově,” říká Viktor 
Tóth, původem Slovák žijící v České republice. Rodina si 
tedy na vlastní kůži zažila, jak je důležitý nerovný povrch 
pro správný vývoj pohybového ústrojí. Lidské chodidlo je 
totiž nastavené na nerovný terén, ale paradoxně mu jej příliš 
nedopřáváme. Poté vznikají problémy s plochými nohami, 
klenbou a vůbec celkově s pohybovým ústrojím, protože to, 
po čem a v čem chodíme je zkrátka klíčové pro zdravé tělo. 

Chodidla musí mít neustálou výzvu v podobě různorodých 
povrchů – ať už co do materiálu, tak do tvaru. Řekněte sami, 
není vám příjemné v létě chodit občas bosky v trávě, po 
mechu, po písečné nebo oblázkové pláži? A co potom taková 
masáž chodidel, která vám blaženě harmonizuje celé tělo… 
Rozmanitost povrchu nutí člověka zapojovat různé svaly 
v různých pozicích a přesně to si uvědomila rodina s malými 
dětmi, které nejdříve bosky běhaly po lese, ale co potom 
doma, kde jsou povrchy ploché a jednolité!

Vznikl tak start-up Rooty, kterým se manželé Tóthovi rozhodli 
do svého domova přenést kus přírody v podobě „kořenových” 
koberců. Tím, že prostor obohatily o barevné ostrůvky různých 
tvarů jednak zpestřili svůj domov, ale hlavně udělali pro své 
děti oázu zdraví a zábavy. Koberce samozřejmě svým hravým 
tvarem a barvami přitahují a nejen děti přes ně automatic-
ky chtějí přecházet. „Primárně nám více naslouchají rodiče, 
které mají zájem o zdraví svých dětí, ale většinou velmi rychle 
pochopí, že je to perfektní produkt pro celou rodinu. Proto dě-
láme i set čtyřech kusů,” popisuje Viktor fakt, že jde o benefit 
pro celou rodinu, zkrátka pro všechny nohy. 

Díky sofistikovaným kobercům se chodidlům navrací citlivost 
a lépe tak informují centrální nervovou soustavu o poloze 
a charakteru povrchu, rozvíjí koordinaci, stimulují také krevní 
oběh a v neposlední řadě chůzí po nerovném povrchu se 
trénuje vestibulární systém vnitřního ucha a tím se zlepšuje 
celková rovnováha těla.

Kořenovým kobercovým systémem si můžete pokrýt buď 
celý pokoj, vytvořit z něj zábavné ostrůvky či si jej dát pouze 
na místa s nejčastějším využitím. Nejen do dětských poko-
jů, ale také do koupelny nebo pod váš psací stůl, protože si 
po kobercových kořenech můžete během práce na počítači 
příjemně přešlapovat. 

Vzhledem k tomu, že se stále jedná o start-up, mají manželé 
Tóthovi ještě další práci, která jim umožňuje Rooty i během 
náročného období koronaviru provozovat. Plusovými body 
jsou také webové stránky s e-shopem, nikoli kamenná pro-
dejna, přes které kořenové koberce prodávají. „Tím, že jsme 
stále malá rodinná firma, tak všecchny peníze, které z eshopu 
vyděláme dáváme zpět a stále zkoušíme, hledáme,” popisuje 
Viktor Tóth, který dodává, že vzhledem k tomu, že je Rooty 
plně neživí, tak je pandemie nepoložila na lopatky, ale prodej 
prý samozřejmě výrazně klesl. 

Více na: www.rootyrug.cz
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„V koronakrizi přestali automotive zákazníci ze dne na den naše zboží odebírat, 
hledáme tedy další segmenty, ve kterých se uplatnit,“ říká Jan Krutský, sklářský 

odborník s více než desetiletými teoretickými i praktickými zkušenostmi napříč 
sklářskými obory a projektový manažer společnosti EcoGlass z Jablonce nad Nisou.

ECOGLASS: 
KORONA BYLA POSLEDNÍ KAPKOU

Jak byste definoval dvěma větami to, co děláte? 
Jsme skláři. Zabýváme se vývojem a výrobou přesných 
skleněných optických a neoptických prvků používaných 
v oblastech osvětlování, v LED a detekčních systémech, 
v solárních elektrárnách a dalších oblastech.  

Kdo patří převážně mezi vaše klienty? 
Mezi naše klienty patří především výrobci osvětlovacích 
zařízení pro různé aplikace, ve kterých ocení vlastnosti 
skleněných optických prvků. Zásadní objem našich výrobků 
směřuje do automotive sektoru (výrobci světlometů) a do 
sektoru osvětlování letišť. 

V čem je vaše firma výjimečná oproti konkurenci? 
Naše výroba využívá jedinečné technologické postupy, které 
umožňují výrobu složitých optických prvků s vysokou mírou 
přesnosti a komplexnosti tvaru. Na rozdíl od automatových 
technologií skla máme možnost ladit výrobní postup 
i konstrukci forem přesně podle požadavků zákazníka. Náš 
patentovaný výrobní postup je flexibilní, přesný a v některých 
případech jediný možný pro dosažení požadovaného 
výsledku. Největší přidanou hodnotu vidíme v technické 
a obchodní podpoře, kterou poskytujeme našim zákazníkům. 
Optické prvky nejen vyrábíme, ale umíme je i navrhnout, 
otestovat jejich správnou funkci a případně optimalizovat 
návrhy našich zákazníků tak, aby byly splněny zákaznické 
i zákonné požadavky. 

Jak ovlivnila koronakrize poptávku po vaší práci? 
Koronavirová krize pro nás byla pouze poslední kapkou. Tím, 
že jsme aktivní v automotive segmentu, tak víme, že v něm 
se krize projevovala již delší čas. Důvodů je víc, jedním z nich 
je i nutnost kompenzovat náklady spojené s elektromobilitou 
šetřením i na úkor kvality, tedy například náhradou kvalitní 
skleněné optiky reflektorů optikou plastovou. V koronakrizi 
přestali automotive zákazníci ze dne na den zboží odebírat, 
ať už z důvodu uzavření provozoven nebo z důvodu poklesu 
poptávky po automobilech. Ostatní segmenty, ve kterých 

jsme aktivní, zůstaly víceméně stabilní, oblast letištního 
osvětlení lehce posílila – zřejmě i proto, že provozovatelé 
letišť se rozhodli využít uzemnění letadel k renovacím 
letištních drah.

Přinesla vám krize také něco pozitivního? 
Automotive segment nás do velké míry zaměstnával 
přebujelou administrativou, která nás zmrazila ve snaze 
inovování vlastních produktů a výrobních technologií – usnuli 
jsme lehce na vavřínech. Krize nás z tohoto stavu probrala 
a vedla k tomu, že jsme najednou měli více času se věnovat 
inovacím. Zaměřili jsme se na zefektivnění naší výroby 
a rozvoj dalších výrobních technologií, u kterých věříme, že 
jejich použití nám v brzké budoucnosti pomůže otevřít další 
segmenty trhu. Ukázalo se, že naše optika pro nejnovější typy 
solárních elektráren je vyhledávaná pro svoji kvalitu a vývoji 
v tomto segmentu věnujeme velké úsilí. Nápady máme, takže 
je budeme dál rozvíjet. 

Více na: www.ecoglass-optic.com
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Café Louvre je kavárenskou ikonou, která hostila slavná jména jako 
například Karel Čapek, Franz Kafka nebo Albert Einstein. Od jejího 

otevření v roce 1902 se stala oblíbeným místem Pražanů.

CAFÉ LOUVRE: 
NESMÍME NIKDY ZAVŘÍT

Její osud zpečetil roku 1948 komunistický převrat. Provoz 
kavárny byl přerušen a veškeré vybavení a nábytek byly 
rozchváceny nebo zničeny. Druhou šanci dostala kavárna 
po revoluci s příchodem Sylvia Spohra, který i přes mnohé 
překážky dokázal tomuto prostoru navrátit původní kouzlo 
a vytvořit tak z Café Louvre znovu významné místo k setkávání. 
I přes nepříznivý rok pro restauratéry neztrácí optimismus a je 
připraven dopřát své klientele to nejlepší. 

Před 28 lety jste zrekonstruoval a otevřel Café Louvre. Co vás 
k tomu vedlo? 

Praha 1 nabízela na přelomu roku 1991 prostory označené 
jako bývalá kavárna Monika. Ani oni už si nepamatovali, že to 
byla dříve kavárna Louvre. Absolvoval jsem výběrové řízení 
a zástupci Prahy 1 mi projevili důvěru. Musel jsem si tenkrát 
půjčit obrovské peníze, protože investice do těch stovek metrů, 
rekonstrukce, vybavení a zařízení byla velká. 

Bylo těžké vybudovat si pověst, kterou má Café Louvre dnes? 
Dostat lidi do druhého patra je malý zázrak. Dobře si 
pamatuju, jak jsme s mým synem obcházeli okolí a dávali 

letáčky za stěrače aut, do schránek bytů a kanceláří a lákali 
lidi dovnitř. Louvre dlouhá léta fungoval tak, že jste se o něm 
většinou dozvěděli od někoho. 

Za čím k vám lidé chodí? 
Je to určitě náš dobrý vztah k zákazníkům. Náš personál 
je velmi milý a opravdu je cítit, že je to baví. Dalším důvod 
je naše kuchyně. Náš omáčkář, polívkář u mě pracuje 
přes 20 let. Neděláme žádné výkřiky, je to zkrátka skvěle 
odvedené řemeslo. Také bych zmínil genius loci. I po dlouhé 
komunistické přestávce se podařilo kavárnu vzkřísit. A kdo 
neví o té velké pauze, má pocit, že sedí v kavárně, která už 
je tady skoro 120 let. V neposlední řade naši zákazníci také 
oceňují poměr ceny a kvality. 

Na čem si ve svém podniku nejvíce zakládáte? 
Na prvním místě je zákazník. Druhá věc je ta, že se nesmí nikdy 
zavřít, nesmí se přerušit provoz.  Stane se, že vám vypadnou 
pokladní systémy, přestane jít elektrika, v tu chvíli vyndáme 
svíčky a musíme se snažit vzpomenout, co který stůl měl a dát 
dohromady účtenky. A když přestane téct voda, vypomohou 
nám naproti, protože mají jiný vodovodní řad. 

Rozvážíte polední jídla pro zaměstnance firem. Jak se vám 
v tomto ohledu daří?

Máme s tím příjemný úspěch. Je dobré prodat přes okénko 
jedno nebo dvě jídla, ale dovézt do nějaké firmy 10–20 nebo 
více jídel při jedné cestě je ekonomicky výhodnější. Máme 
dobře zvládnutou obalovou techniku, porce je jednotlivě 
balená a dokážeme v rámci Prahy zavézt jakékoliv množství. 

Na co jste nejvíce hrdý? 
Na to, že mě to baví. Že po těch letech sem nejdu 
s nepříjemným pocitem nebo se strachem. Jsem hrdý, že sem 
jdu rád, ať už je situace jakákoliv. Říkám si: Ano, to je ono!

Více na: www.cafelouvre.cz
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Pracujeme pro klienty tak, abychom pro ně byli maximálně efektivním 
přínosem. Přitom si dáváme záležet, aby rozuměli tomu, co a proč pro ně 
děláme,“ popisuje činnost Via Iuris advokátka Alexandra Mára Paurová 

– normální holka s extrémně silnou vůlí dosahovat vytyčených cílů. Kam 
její advokátní kancelář dovedla a posunula koronakrize? 

VIA IURIS: 
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA 

A ŽÁDNÉ RŮŽOVÉ BRÝLE

Zabýváte se právními službami pro malé a střední podnikatele. 
Právě tato skupina byla dle výzkumů nejvíce postižena 
koronakrizí. Jak moc se to odrazilo do vašich zakázek? 

V den vyhlášení nouzového stavu jsme do kanceláře 
obdrželi celkem čtyři telefonáty. Konkrétně tři klienti volali, 
aby pozastavili poskytování nasmlouvaných služeb s tím, 
že teď vůbec neví, co bude a nechtějí zbytečně platit za 
právní služby, když neví, zda budou mít na výplaty svých 
zaměstnanců. Čtvrtý telefonát byl od našeho obchodně 
marketingového poradce, aby nás psychicky podpořil. Od 
začátku nouzového stavu jsme celkem osm týdnů neměli 
jedinou objednávku na placenou právní službu. 

Takže jste kvůli tomu museli zcela změnit dosavadní 
strategii?

Nebylo na výběr. Nejen, že nám klienti pozastavili dosavadní 
práce, ale i soudy a jiné úřady značně omezily svou činnost. 
Mohli jsme se tomu buď poddat, nebo se tomu postavit 
čelem. Tak jsme zvolili druhou variantu a rozhodli se trochu 

zariskovat. Začali jsme se věnovat bezplatné činnosti 
a pomáhat tam, kde jsme z hlediska naší odbornosti pomoci 
mohli. Nebudu zastírat, že jsme přitom doufali, že se nám 
to později vrátí a pomůže nám to v restartu tehdy, kdy se 
život dostane zpět k normálu. Záruky jsme ale neměli a za 
dobu nouzového stavu jsme také vyčerpali téměř veškerou 
rezervu. Snažili jsme se prostě využít naši odbornost k tomu, 
abychom alespoň v tomto ohledu pomohli.

Jak jste to zvládali s náklady?
Fungovali jsme v „osekaném” složení, šetřili jsme náklady 
všude, kde to šlo a snažili jsme se zuby nehty vyrovnat 
cashflow, abychom si mohli alespoň na chvíli odpočinout. 
Na home office jsme šli zejména proto, abychom mohli 
v kanceláři vypnout topení a ušetřit. V týmu jsme se také 
domluvili, že si budeme vzájemně dávat vědět, jak jsme 
na tom s osobními financemi a budeme si vyplácet pouze 
nezbytné minimum potřebné k pokrytí nákladů. Skvělé 
na tom všem bylo, že se nám podařilo v týmu semknout 
a táhnout za jeden provaz. 

V čem se vaše advokátní kancelář liší od ostatních? 
Naši klienti už to ví. Největší rozdíl je v tom, jak pro klienty 
pracujeme, jak s nimi komunikujeme, jaký vztah s nimi 
navazujeme. Nebojíme se klientovi na rovinu říct, že je zrovna 
v situaci, která neslibuje nijak růžové vyhlídky. V takovém 
případě mu nejdříve pomůžeme situaci vyřešit s co možná 
nejlepším – ale reálně možným – výsledkem a následně se 
zaměříme na to, aby se už do podobné situace pokud možno 
nedostal. Naším cílem pak není pouze poskytnout právní 
službu, ale tím hlavním a společným cílem je, aby se našemu 
klientovi – za našeho přispění - v jeho podnikání dlouhodobě 
dařilo.

Více na: www.via-iuris.cz
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Již 28 let klade kamionová dopravní 
firma Lorenc Logistic & Transport 
důraz na flexibilitu, kvalitní práci, 
stabilitu, rodinu, inovace a týmovost. 
Díky těmto hodnotám a také 
zaměření na mezinárodní přepravu 
zboží se firma s krizí zdárně 
popasovala. Prozatím...

LORENC LOGISTIC & TRANSPORT: 
PRIORITOU BYLA FLEXIBILITA

Jak jste fungovali během korona krize? 
První vlna korona krize vyžadovala v naší práci daleko 
větší flexibilitu. Na jedné z poboček jsme museli přistoupit 
i k dočasnému omezení provozu. Druhá vlna nás zastihla již 
připravené a mohu říct, že momentálně fungujeme úplně 
stejně jako před korona krizí.

Jak se během krize změnila poptávka po vašich službách?
Poptávka po našich službách se naštěstí nezměnila, protože 
tím, že nabízíme komplexní logistické služby v rámci celé 
EU, nebyli jsme odkázaní jen na jednu službu nebo jednu 
destinaci.

Museli jste radikálně změnit firemní strategii? Jak? 
K žádné zásadní radikální změně jsme přistoupit nemuseli, 
pouze k dočasnému omezení. Naše reakce na vyvíjející se 
situaci museli být pružnější.

Myslíte si, že krize zcela a nevratně v něčem změnila 
kamionovou dopravu? V čem? 

Dá se říct, že jediné, co korona krize změnila, je objem 
a počet přepravovaného zboží. Většina zákazníků si 
uvědomila, že bez dopravy nefunguje ekonomika. Některé 
fabriky zavřely, ale dopravci museli fungovat dál.

Na co se nyní po krizi bude klást v rámci logistiky obecně 
největší důraz? 

Určitě se do popředí dostalo nakupování přes e-shopy 
a s tím i spojená logistika.

Jste na trhu již 28 let, patří nedávná korona krize k těm 
nejsilnějším milníkům pro vaši společnost? V čem?

Je příliš brzo hodnotit jaký dopad bude mít krize na naši 

společnost. Až čas ukáže, zda se bude nedávná korona krize 
dát srovnávat s hospodářskou krizí v roce 2008.

V čem se lišíte od konkurence? 
Našim zákazníkům umíme nabídnout široké spektrum služeb, 
včetně speciálních přeprav, která vyžadují různá povolení 
a certifikace. Disponujeme vlastním vozovým parkem, 
moderními sklady a distribučním systémem.

Co koronavirová krize znamenala pro vaši firmu ve 
smyslu na co a koho se nyní zaměřit? 

Více se zaměřit na zákazníky e-commerce. která 
zaznamenala obrovský nárůst tržeb a objemu, právě kvůli 
covidu-19.
 
Už několik let jste členem Helas New Encounters Clubu, 
jenž je součástí Podnikatelské platformy Helas. Myšlenkou 
platformy je „Budujeme hrdé Česko“, je vám toto téma 
blízké?
Ano, jinak by pro nás nemělo smysl být součástí tohoto 
projektu.

Více na: www.lorenc-logistic.cz
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„Vše, co nás obklopuje a čím jsme tvořeni, je sada vibrací a kusů informací, 
které jsou těmito vibracemi přenášeny.“ To jsou slova VILIHO POZNIKA, 

vynálezce a zakladatele technologie Poznik. Společnost VITAORA je výhradním 
distributorem produktů Poznik pro Českou republiku a zaměřuje se na kvalitu 

života a s ní související harmonizací procesů v lidském těle.

VITAORA HARMONIZUJE VODU 
A CHRÁNÍ PŘED ELEKTROSMOGEM

Díky jedinečné Technologii Poznik a jejím produktům 
je možné jednoduše a velmi účinně harmonizovat vodu 
a potraviny a zároveň se chránit před škodlivými vlivy 
mobilních telefonů a elektrosmogem v prostoru. Prioritou je 
přitom zdraví a harmonie života. Více nám prozradil jednatel 
společnosti Kvido Kuželka. 

Mohl byste představit ve stručnosti projekt Vitaora? V čem 
je její největší potenciál a jak vlastně vznikl prvotní nápad 
a co bylo hnacím motorem? 

Projekt VITAORA – Harmony Life vznikl v roce 2016, v době, 
kdy jsem byl společníkem firmy z úplně jiného oboru a věděl, 
že v životě musím udělat nějakou zásadní změnu, neboť 
mě vůbec nenaplňovala činnost, kterou jsem dělal. V tomto 
roce jsem se poprvé setkal s informovanou i9 láhví. Zaujal 
mě její vzhled, štítek uprostřed a fascinoval mě rozdíl v chuti 
obyčejné kohoutkové vody před a po nalití do láhve. Ani 
přesně nevím proč, ale začal jsem zjišťovat více o výrobci 
a o samotné technologii. V říjnu 2016 mi pak „shůry” přišla 
jasná informace ve formě poměrně vážné mozkové nemoci 
a v nemocnici přišlo jasné rozhodnutí opustit současnou 
firmu. Zároveň mi tato zkušenost otevřela jiné vnímání světa, 
začal jsem vidět a cítit věci, kterým jsem dříve nevěřil. Cca 
2 týdny po návratu z nemocnice jsem pak v listopadu 2016 
objednal první zásilku asi 400 i9 láhví ze Slovinska. V lednu 
2017 pak vznikla společnost VITAORA (VITA-život, ORA-
teď) z italských slov a zároveň obsahující termín vesmírné 
energie TAO. 

 Cítil jsem silnou potřebu šířit informaci o jedinečnosti 
i9 láhve a technologii Poznik mezi lidi v Česku a měl jsem vizi 
naučit Česko prostřednictvím i9 láhve pít vodu.

Na i9lahvi je umístěn informační štítek, do kterého jsou 
speciální metodou vepsány ve formě numerických kódů 
tisíce pozitivních informací/vibrací, např. manter, hudby, 
barev, kamenů (šungit, křišťál,...) apod. Díky této technologii 
a chromoterapii pomáhá voda z i9 láhve zvýšit vitalitu 
a přispívá k rovnováze energetických center.  

Od roku 2017 jsme prodali tisíce láhví bez jediného 
vrácení. Lidé, kteří informační technologii nevěří, občas 
napadají její účinky, ale lidé, kteří si jí koupí, na ni naopak 
nedají dopustit a vrací se pro další láhve a další produkty 
Poznik.

Více na: www.vitaora.cz
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Dvě módní návrhářky, obě z Moravy, obě věrné tradičnímu řemeslu.  
Obě mají módní značku pod vlastním jménem, cení si kvality, blízkého 

kontaktu se zákazníky i svých kořenů, které jejich práci ovlivňují.  
Klára Židková a Zuzana Machorková ukazují, že kvalitní módu není třeba 

hledat jen v hlavním městě a že rozhodně nezáleží na tom, jakou máte velikost. 

OČIMA NÁVRHÁŘEK  
Z JIŽNÍ MORAVY

Kláru i Zuzanu zasáhla koronavirová krize stejně jako 
všechny podnikatele. Výrobu bylo třeba pozměnit a kontakt 
s klienty a omezit. Ani jedna z návrhářek však nepřestala 
tvořit, právě naopak. Obě přispěly ve svých komunitách 
šitím roušek, měly čas na nové nápady a také na uspořádání 
hodnot a cílů. Kromě řešení krize jsme si povídali o jejich 
práci, o Moravě nebo o klientech.

Model: Klára Žídková

Zuzko a Kláro, obě jste z jižní Moravy, kde žijete 
a pracujete. Jak byste popsaly vaši módu a kdo jsou 
vaši klienti.

Klára: Já pocházím původně z Olomouce, ale v Brně 
už nyní žiji třináct let. Módu vidím hodně skrz řemeslo 
a materiál. Jak já svou práci sama vnímám, tak mám 
sklony ke klasické krejčovině, možná až určité nostalgii 
a atavismu. Čímž ale nemám na mysli nějakou snahu 
o retro nebo napodobování dřívějších ér. Prostě mám ráda 
dobře ušité věci z kvalitních materiálů, které lidem při 
správné údržbě mohou sloužit léta. Ráda pracuji s vlnou 
a těžšími materiály, takže zákazníci často přicházejí 
s tím, že chtějí navrhnout a ušít například kabát. Moji 
klienti (zatím) nepocházejí z nějakých aristokratických či 
nejbohatších vrstev společnosti. Je zajímavé, že většinou 
jde o lidi z kreativních profesí, kteří jsou sami zvyklí v rámci 
svého oboru přemýšlet o formě a o obsahu. Často jsou to 
architekti, grafici, volně tvořící umělci, režiséři, hudebníci, 
fotografové atd. Šila jsem šaty pro operní divu. Ušít si něco 
na míru přichází i překvapivě hodně mužů. I když moje 
kamarádka si ze mě dělala onehdy legraci, že jim vlastně 
o ten hotový módní výtvor ani tak nejde, že se ode mě 
chtějí jen nechat změřit.

Zuzana: Žiji a pracuji ve vesničce Bořitov v oblasti 
Moravského krasu. Můj salon, ateliér a dílna je 
součástí objektu rodinného domu. Navazuji na tradici 
a řemeslo mojí maminky, která těsně po revoluci salon 
zakládala. Během těchto let jsme postupně získávaly 
stále větší renomé a mohu říci, že v dnešní době má 
náš salon a značka Zuzana Machorková velmi dobré 
jméno a rodinnou tradici. Jsem velmi šťastná, že se 
mi podařilo navázat a posunout hranice naší rodinné 
firmy. Všechny modely navrhuji, sama vlastnoručně 
stříhám a v krejčovské dílně švadlenky realizují. Je 
krásné, že i tímto způsobem podporujeme udržet tradici 
krejčovského řemesla. Tvořím a navrhuji modely pro 
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Model: Zuzana Machorková

Kláru Židkovou můžete sledovat na FB a IG, 
Zuzanu Machorkovou na webu, FB i IG.

individuální zákazníky, všech věkových kategorií, postav, 
stylů a přání. Jsou to velmi citlivé věci, jak co nejpřesněji 
vystihnout zákazníka, tak aby se v modelu cítil sám 
sebou a co nejvíce se podpořila jeho vlastní osobnost. 
Dále v salonu nabízíme svěží kreativní kolekce modelů 
dámské, pánské a okrajově i dětské módy. Troufám si 
říci, že největší odměnou pro mě jsou velmi krásné, často 
přátelské vztahy, které během realizace modelů vznikají 
a které trvají stále. Jedna moje zákaznice mi řekla: „Jste 
lehká jako pírko, tak ráda vás nosím…” a tím se řídím 
stále.

Jaký vliv měla na vaši tvorbu a práci koronová krize? 
Zaznamenaly jste nějaké změny?

Klára: Pro mě to znamenalo, že se mi úplně rozházel 
původní plán a posloupnost nasmlouvaných zakázek, který 
teď aktuálně termínově se všemi dáváme zase dohromady. 
Během jara i podzimu jsem část nouzového stavu nesměla 
přijímat žádné zákazníky. I tak jsem ale chodila pracovat. 
Pro mne osobně to byla velká záchrana, že se mohu každý 
den z domu projít alespoň k sobě do ateliéru a nebýt 
většinu času zavřená mezi několika stěnami. Podařilo se mi 
během té doby vytvořit novou autorskou kolekci, na což 
mi mnohdy mezi zakázkovou prací nezbývá prostor. Nová 
kolekce šatů je takovým mapováním principů cirkulace 
v módní tvorbě. Stihla jsem ji ještě v září představit 
na módní přehlídce v rámci Brno Design Days. Další 
přehlídkovou štací měla být v říjnu Vídeň. To se již kvůli 
novým opatřením nezvládlo. Tak snad v budoucnu. Během 
jara jsem také několik dní věnovala dobrovolnickému 
šití roušek, když umím stříhat a používat šicí stroj. Sama 
za sebe jsem však z tohoto výrobku nechtěla dělat nový 
obchodní model. Už jen proto, že mi při jejich šití bylo 
osobně skutečně úzko.

Zuzana: Toto období, které jsme prožívali a stále 
prožíváme, je velmi zvláštní a dovoluji si říci i zásadní pro 
naši společnost. Vnímám toto období jako zlomové a jako 
velké uvědomění pro nás samotné. Myslím si, že každý 
z nás přehodnotí spoustu věcí a to, co je v našem životě 
nefunkční, odejde. Vybavuji si velmi intenzivně pondělí, kdy 
začala velmi rychle opatření, která byla pro nás všechny 
šokující. Celý náš tým se musel během chvilky zmobilizovat 
a postavit se k dané situaci a já si v tu chvíli uvědomila, že 
jsem to já, která musí být v k této situaci pevná, rozhodná 
a optimistická a vytvořit v salonu pocit stability a bezpečí. 
Během dvou hodin jsme změnily výrobu, vše šlo stranou 
a společně jsme začaly vyrábět tak potřebné roušky. 
Během chvíle se k nám přidala moje maminka a moje děti, 
ta soudržnost byla úžasná. Telefon mi zvonil neustále a já 
měla na sobě velkou tíhu tlaků z okolí, protože roušky byly 
nedostatkové zboží a já věděla, že jsme za den schopni 
ušít jen určitý počet. Tvořily se mi dlouhé seznamy a já 
dělila roušky pro každého po kusech s tím, že pro další si 
mohli přijít až následující dny. Toto byly pro mne ty nejtěžší 
okamžiky, kdy nebylo v našich silách pomoci všem, kteří 
beznadějně sháněli roušky. Oslovila jsem i další švadlenky 

v okolí, které nám pomáhaly šít roušky pro občany naší 
obce. Po třech týdnech tlaky postupně slábly a my jsme 
přecházely na naši výrobu, kdy roušky byly a stále jsou její 
součástí.

Co přejete milovníkům módy? A co přejete sobě?
Klára: Já bych milovníkům módy, ale vlastně i všem a sobě 
přála asi hlavně dobrý vkus při volbě těch důležitých 
životních hodnot. Možná, že když se nám postupně podaří 
nahrazovat tu naši nekonečnou vyhladovělost, mamonářství 
a honbu za něčím těmi klasickými klišé, jako je úcta 
k přírodě či úcta k bližnímu, i když bydlí na druhé straně 
zeměkoule, a postupně se naučíme kvantitu nahrazovat 
kvalitou, tak se nám snad na té planetě bude hospodařit 
líp. Tak uvidíme. Ambice je to rozhodně nemalá a je otázka, 
kolik milovníků módy ji ve skutečnosti sdílí.

 
Zuzana: Milovníkům módy přeji, aby vnímali oděv jako 
součást vlastní osobnosti, který je může pozitivně provázet 
na originální cestě vlastním životem. Pro sebe si přeji, abych 
mohla dál tvořit a aby tato krásná tvorba byla stále součástí 
mého života a přinášela mi pocity štěstí a radosti.

KLIENT reSTARTpodnikání
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AAA Auto
Aesthetic
Almara Soap
Artinii
Awec Group
Baletní Akademie Adély Pollertové
BDK-GLASS
Bergl Diamonds
Biointerier
Bombus 
Braasi
Café Buddha
Café Louvre
CAFE TONE
Carton Cajon
CEMI
CG.academy
CrossFit HomeTown
Divadlo Procity
Dobrý Anděl
EBAS
EcoGlass
Elite Bloggers
Fair & Bio, pražírna kávy
Fair Venture
Fit, zdraví, výživa®
Flex Logistik
FOODISH
Freshbedýnky
Galerie Venuše Pálava
gfBar
Glassor
GoodWays
GORDIC
GrowJOB
HARMON research
Harmonie Zvuku
Herbadent
Hesham Malik
Holky z Marketingu
Hostesky.cz
Hotel Studánka
IN CATERING
Inca Collagen
Jan Kareš Fitness
JAP FUTURE
Jdu běhat
JCH ART AGENCY PRAGUE

KetoDiet
Klára Žídková
Klub Pánů z Ponožkovic
Ladybio
Lagarto
LEEDA
Logio
Lorenc Logistic & Transport
M.C.TRITON
Market Point
Muzeum čokolády a marcipánu Tábor
NAFIGATE
NeverEnough
NODIP
Obhajoba pastelky
OliOla
Ollies
P Studio
Papelote
Pavel Pádecký
Peblo
Photodienst
PiCaSo
Pigmentarium
Protection
PRVNÍ CHODSKÁ
RAUL!
ROOTY
Ryor
Saint Tropez
SIXT
SONEC PR
Spojka Karlín
Steiner & Kovarik
Stromy a život
Sulko
Terasa U Prince
Vertigo Pole Fitness
Via Iuris
Vinařství Maláník-Osička
Vinařství Piálek & Jäger
VITAORA
Waterdrop
WormUP
YourStar
Zámek Loučeň
Zemito
Zuzana Machorková

Klienti RSP
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www.novinyanovinky.cz/restartpodnikani

KLIENT reSTARTpodnikání

Nová kolekce šperků 

100 % výdělku z prodeje kolekce šperků 
HRDÝ LEV je použito na rozvoj aktivit 
BUDUJEME HRDÉ ČESKO.

www.hnec.cz/nakupy-online
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Asociace rodinných firem je prostor 
pro sdílení zkušeností, podporu 
a rozvoj českých rodinných firem. 
Sdružujeme zakladatele, nástupce 
i manažery silných rodinných firem, 
přinášíme inovace a nové obchodní 
příležitosti, zajišťujeme špičkové 
vzdělávání a expertní poradenství 
pro každou oblast rodinného 
podnikání.

„Nejdůležitějším aspektem českých 
rodinných firem je, že si velmi 
zakládají na kvalitě svých produktů 
a profesionalitě služeb. Jsou úspěšné 
a stabilní. V poslední době i proto 
stále více expandují do zahraničí. 
Pokud trpí nějakým nedostatkem, 
pak je to málo sebevědomí a strach 
z neznáma.“
Jan Pavelka
předseda Asociace rodinných firem

PARTNER reSTARTpodnikání 
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Za zážitky do Rakouska
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Městečko St. Wolfgang v jednom z nejkrásnějších rakouských regionů 
v Solné komoře si musí zamilovat každý, kdo kromě hor potřebuje  

k úplné spokojenosti i pohled na vodní hladinu.

rOmantické 
rakOUskO 

připravila: Kateřina Černá
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Příběh hotelu Im weissen Rössl, který leží přímo na jezeře 
Wolfgangsee nedaleko Salzburku stále přitahuje pozornost 
a patří k těm nejoblíbenějším prázdninovým místům v Ra-
kousku. Toto pozvání jsem si rozhodně nemohla nechat ujít. 
Navíc název hotelu Im weissen Rössl u mne vzbudil zvěda-
vost a jak jsem se později dozvěděla, romantickému hotelu 
světovou proslulost zajistila píseň ze stejnojmenné operety 
„Im weissem Rössl am Wolfgangsee, da steht das Glück vor 
der Tür“ – „U bílého koníčka na Wolfgangsee, tam je štěstí 
přede dveřmi“. V Berlíně v roce 1897 měla obrovský úspěch 
a komedie zůstala trhákem dlouhá léta nejen na berlínském 
jevišti, a v nakonec byla dokonce zfilmována. Hostinec Im 
weissen Rössl  v St. Wolfgangu vznikl v roce 1878 sloučením 
dvou domů. V roce 1912 jej koupil Johann Paul Peter a stal 
se zakladatelem rodinného podniku, který dnes řídí již pátá 
generace.  Dnes je tento luxusní čtyřhvězdičkový hotel výji-
mečný lázeňským areálem na jezeře SPA im See, kde se na 
třech podlažích nachází skutečný vodní ráj s velkým areálem 
saun, parních lázní a vším, co k tomu patří. „Chceme zacho-
vat kus starého dobrého Rakouska, ale chceme se rovněž 
prezentovat moderně a současně,“ vysvětluje filozofii hote-
lu Gudrun Trutmann-Peter. Největší radost mi ovšem udě-
lalo jezerní koupaliště na slunečné terase na břehu jezera, 
které je celoročně vyhřívané na 30 °C. Led kolem je v zimě 
až půl metru silný, proto bylo nutné pořádné ukotvení 140 
metrů dlouhými lany na dně jezera v hloubce 40 metrů. 
Zdrojem energie je stejně jako u koupaliště výměník tepla, 
čerpající vodu z jezera. Voda z Wolfgangsee má kvalitu pit-
né vody, což je skvělé i pro malé děti a alergiky. Skutečně 
romantickou atmosféru zažijete i v plovoucí vířivce, která je 
světovým unikátem, a pokud se vám na dovolené nevydaří 
počasí, můžete si užívat posezení v panoramatické sauně 
s výhledem na jezero. Příjemně vás naladí také aromatické 

vůně a přímo léčebný účinek má parní lázeň, ve které se po-
užívá k inhalaci SOOL, což je přírodní sůl z Bad Ischlu, jejíž 
léčebné účinky byly objeveny začátkem 19. století. Solanka 
obsahuje 24 procent soli a kolem osmdesáti minerálních 
látek, které mají blahodárný účinek na lidský organismus. 
V hotelových lázních se používají k detoxikačním lázním, in-
halacím a výplachům. A šéfkuchař, který ji používá při pří-
pravě pokrmů, je přesvědčen, že při vaření a pečení tato sůl 
zesílí a zdokonalí chuť potravin. Relativně nedávno se zážit-
ková plocha ještě zdvojnásobila. Přímo naproti hotelu se na-
cházejí v masívu lasturnatého vápence hluboké štoly, kam 
se dříve tahaly ledové bloky k chlazení potravin a nápojů.  
Dnes jsou tyto bývalé štoly vinným sklepem a konají se tu 
ochutnávky a nejrůznější společenské akce. Ve skalním skle-
pě je uloženo více než tři sta různých druhů vín z Rakouska, 
celkem 10 000 lahví, které tu mohou při konstantní teplotě 
dozrávat. Kromě hotelu samotného jsme během krátké ná-
vštěvy stihli navštívit zajímavá místa v okolí a ochutnat ty-
pické rakouské speciality, jako například originální jablečný 
štrúdl, výborný mošt a jiné jablečné speciality v obchůdku 
Kronprintz Rudolf. Navštívili jsme také místní palírnu i mýd-
lárnu Benediktiner Seifemanufaktur St. Wolfgang, kde jsme 
si vlastnoručně vyrobili mýdlo podle původní receptury 
z místního kláštera. Nezapomenutelným zážitkem byl také 
výlet zubačkou na Schafbergspitze. Jízda starodávným vláč-
kem trvá čtyřicet minut a na úchvatné výhledy do krajiny jen 
tak nezapomenete.   



Do Zillertálského údolí proudí každoročně lyžaři z celé Evropy i zámoří. Letos tomu bude 
určitě jinak. Alpská velmoc začíná svůj boj o každého lyžařského hosta. Sousedé budou 

samozřejmě nejatraktivnější, protože těm, když je situace příznivá, stačí sednout do auta. 

ZA ZáŽItKy  
dO zillertalU

text: Natascha Kames

Zillertálské údolí je obrovské rozlohou jednotlivých 
lyžařských areálů a počtem kilometrů sjezdovek 
všech stupňů obtížnosti. Ve čtyřech velkých lyžař-
ských areálech je celkem 535 kilometrů sjezdovek, 
já mám nejraději areály Hochzillertal-Hochfügen-
-Spieljoch a Zillertal Arena. 

Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch
U městečka Kaltenbach vás nejprve omráčí rozleh-
lý prostor nástupních stanic s krytým parkovištěm 
(v ceně skipasů). Vše je tu skvěle zorganizováno, aby 
se lyžaři dostali co nejrychleji nahoru, víc než kilome-
tr nad údolí, do nadmořské výšky 1800 metrů. Na 
severovýchodním svahu nad Kaltenbachem najdete 
největší síť přehledných sjezdovek všech obtížností, 
které začínají ve výškách přes 2 000 m. Hochziller-
tal-Hochfügen s převahou bezlesých svahů nadchne 
především ty, kdo milují dlouhé a přehledné sjezdo-
vé dálnice. Svahy nad Kaltenbachem jsou jako vystři-
žené z učebnice carvingu: přehledné, lehce členité 
a nanejvýš s červeným sklonem. Odtud se dá přejet 
do vysokoalpské údolní kotliny Hochfügen, která je 
dále propojena se sjezdovkami střediska Spieljoch.

Zillertal Arena – arena pro všechny
Největší lyžařská oblast je ovšem Zillertal Arena. Po-
kud máte dobrou fyzičku a počasí přeje, lyžařské sa-
fari si tu opravdu užijete. Krásnými výhledy na Alpy 
se můžete kochat při „modrých“ přejezdech, abyste 
neztráceli čas. Dostat se „lyžařskými houpačkami“ 
přes čtyři vrcholy a čtyři střediska, z jednoho konce 
na druhý, totiž zabere celý den. Najdete tu prostorné  
červené carvingové dálnice, které se táhnou bezle-
sým, lehce členitým terénem, ale i příkré slalomové 
svahy a modré sjezdovky. Kdo má rád dlouhé sjez-
dy, najde tu nejdelší rakouskou sjezdovku do údolí 
s rekordním převýšením 1 930 metrů. Jmenuje se 
Höhenfresser a nabízí obrovský lyžařský zážitek – 
a to v jednom kuse!
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Jako doma v hotelu theresa 
K nezapomenutelné dovolené ovšem patří i ne-
zapomenutelné ubytování. Když cestuji, ráda po-
znávám nové destinace a nové hotely. V případě 
hotelu Theresa v rakouském údolí Zillertal, kam už 
jezdím víc než deset let, je to úplně jinak. Vracím 
se ráda a často, jedno v jakém ročním období, tam 
prostě musím. Je to kouzlo neuvěřitelné rodinné 
atmosféry, kterou musím opakovaně zažívat.
Hotel rodiny Eggerových najdete v městečku Zell 
am Ziller nedaleko areálu Zillertal Arena. Hotel řídí 
již tři generace Eggerů: šéfují tu stále rodiče – otec 
Siegfried filozoficky, energická matka Theresia 
fakticky – jejich syn Stefan je nejen šéfkuchař, ale 
i dietolog, sestra Theresa v hlavní roli sommeliér-
ky a Stefanovi dvě dcery mají na starosti recepci, 
marketing a wellness.  Hotel vlastní i lovecký revír, 
takže stačí lovecký lístek a Stefan vás vezme na 
lov. 

Ale pravé požitky začínají u stolu. 
Stefan je nejen šéfkuchař, ale i labužník z povolání 
a uvědomělý sportovec, který se intenzivně věnu-
je zdravé výživě. Vaří pouze z čerstvých místních 
produktů a jeho jídla jsou vynalézavá, originální, 
skvěle vypadají a ještě lépe chutnají. Dokáže fan-
tasticky sladit zdravé a lahodné a vytvořit kulinář-
ský zážitek. Není v tom jen moudrost babičky, ale 
i moderní věda – je diplomovaný dietolog. Pokud 
vás to v souvislosti s kuchyní odrazuje, zřejmě 
jste u žádného ještě nevečeřeli. Je to jedna z nej-
vyšších met, na kterou může kuchař dosáhnout. 
Stefan umí připravit koncert pěti chodů tak, že 
se podivíte, pokocháte i nabažíte. Mnoho hostů 
se sem právě kvůli těmto labužnickým rozkoším 
pravidelně vrací. A jste-li znalci a přátelé vína, jeho 
šarmantní sestra Theresa, profesionální sommeli-
érka, vám k vybranému jídlo doporučí to nejlepší. 
Když si na závěr dáte na baru malou štamprličku, 
začnete se cítít jako starý přítel domu a ne jako 
host…

… a ta wellness!
Hotel Theresa poskytuje perfektní hotelový kom-
fort s útulnými pokoji a suitami v několika stylech. 
Velkoryse pojatý wellness areál na ploše 3 500 m2 
nadchne pěti venkovními a vnitřními, celoročně 
vyhřívanými bazény (venkovní Sportpool je dlouhý 
25 metrů) i vířivkou 35°C s výhledem na zasněže-
né vrcholy hor a sedmi různými saunami. Relaxo-
vat můžete na vyhřívaných lehátkách u krbu ve ve-
leklidném Sonnenhausu a dalších odpočívárnách.

For singles only 
Proč by měli hosté, kteří přijedou sami, platit víc? 
V hotelu nejsou účtovány přirážky na jednolůžko-
vé pokoje (neplatí jen o hlavních svátcích).



S Tomášem Sacherem a Danuší Siering jsme usedli k bohaté a zcela organické snídani 
v Berlíně-Schmargendorfu. Setkali jsme se, abychom si pohovořili o aktuálních, nejen 

covidových, tématech a vztazích mezi Českem a Německem. Oba žijí se svými rodinami 
v Berlíně, ale Praha je jim pracovně i soukromě velmi blízká.

kde  
ČesKo-němeCKÝ 

Domov mŮJ
text: Jan Müller

 



Tomáš Sacher 
Ředitel Českého centra v Berlíně, 
patří ke klíčovým postavám, které 
staví česko-německé mosty v oblasti 
kultury, umění a vzdělávaní. V ČR 
i Německu působil dříve jako novinář 
(RESPEKT, Reportér nebo Cicero). 
Dlouhodobě se zajímá o svět inovací 
a start-upů.

Jan Müller
Novinář. Mezi lety 1997 
a 2018 pracoval v Lidových 
novinách a vydavatelství Mladá 
fronta. Později byl ředitelem 
Flowee. Autor knih Průvodce 
budoucností a Zlatý boss, který 
chodil bos. Spoluautor knihy 
Dítě v síti.

Danuše Siering 
Vydavatelka magazínu N&N, rozkročená mezi 
oběma městy, je skvělá hostitelka — dobře 
naladěná ráda propojuje ty, kteří by se podle 
jejího názoru měli poznat. Společenství jejích 
přátel zahrnuje mileniály z okolí jejích dvou 
synů, ale i ctihodné osobnosti světa české 
a německé kultury, politiky, byznysu nebo 
třeba gastronomie. 
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JAN: Co je podle vás nyní, v době pande-
mie, největší téma v německé politice?
dAnuše: Kurzarbeit, snaha státu udržet 
zaměstnanost. A s tím související otázka, 
zda masivní zásahy státu nepodkopáva-
jí základy kapitalismu. Když bude čím dál 
větší část ekonomiky závislá na pomoci 
státu, je to už takový poloviční socialismus. 
Takže existuje obava, že by covid mohl při-
nést levicové tendence…
tomÁš: Klíčový pojem je stabilita a výhled 
na to, co po pandemii přijde. I ty zásahy 
státu, o kterých mluví Danuše, mají tohle 
společné, udržet Německo v roli předvída-
telné a stabilní země. Věcí, které aktuálně 
působí destabilizačně, je jinak až příliš.
 
JAN: Jak se německý stát stará o ekono-
micky postižené?
dAnuše: Teď stát skutečně všem, kdo 
přišli o práci, platí. Člověk nemusí praco-
vat u svého zaměstnavatele a dostává od 
státu peníze na úrovni velké části svého 
původního platu. Dokonce lidé mohou 
pracovat někde jinde mimo svou vlastní 
práci, přivydělávají si bokem, a přitom jim 
stále chodí podpora. Čili lidem v Německu 
se nedaří hůře než před covidem. Zatím. 
Ale Německo není bezedné, není možné 
podporovat donekonečna. Navíc, když stát 
rozdává, musí někde jinde brát. Ale kde? 
tomÁš: To je asi pravda, že se řešení 
problému oddaluje. A taky je něco jiného 
situace tady v Berlíně, který je paradox-
ně spíše chudší region, i když je to hlavní 
město. Tady mohou být sociální problémy 
i větší a Berlín byl vždy sociálnější, levico-
vější město.
dAnuše: Berlín je jediné hlavní město 
v Evropě, které snižuje celkový HDP země, 
a to o 0,2 procenta. Je prostě chudší než 
zbytek Německa. Pro porovnání Praha 
zvedá HDP Česka o 15 %.
tomÁš: Je pravda, že Berlín je někdy sko-
ro až extrémní. Nejsou tu žádné velké fir-
my. Je to město pro kulturu, pro politiku, 
pro volný čas. Je to město start-upů, no-
vých nápadů, médií, inovací. Nese v sobě 
jistý idealismus. Jak říkal bývalý berlínský 
starosta: Berlín je chudý, ale sexy. Momen-
tálně tu ostatně vládnou levicové strany, 
postkomunisté a sociální demokrati. Na 
pět let zmrazili růst nájmů, což je v Ně-
mecku ojedinělý krok. Ale co bude dál, to 

se neví. Covid je pro malé firmy, start-upy, 
pro kulturu obrovský problém. 
dAnuše: Berlín opravdu je sexy. Je takové 
lákadlo, prostě město, kde se velmi dobře 
žije. Je sice chudší ale zábavnější, více o ži-
votě než jen o práci. Je to hlavní evropské 
město veganské stravy, nočních klubů, 
oper, barů… A to je největší plus Berlína. 
Jenže s covidem se právě tenhle plus stává 
minus. A co s tím? Jak se Berlín a Berlíňané 
mohou přizpůsobit? Znám dost lidí, kteří 
včera byli umělci, dnes jezdí pro Amazon. 
O podmínkách raději nemluvím… Pokud 
stopstav bude trvat dlouho, tak to bude 
problém. Teď se o krizi hlavně jen mluví, 
lidi buď ještě mají našetřené peníze, nebo 
je dostávají od státu. 

JAN: Covidem projde jen někdo, ale jak 
zmiňuje i Tomáš, jeden jeho symptom 
máme všichni – nejistotu, co bude.
tomÁš: Opravdu se neví, co bude dál. Ani 
digitalizace všechno nevyřeší. Podle mého 
názoru je na osobní rovině jediná možnost 
přiznat si ten element nejistoty ve všem, 
co se děje. Zní to jako klišé, ale je to o fle-
xibilitě.
dAnuše: Příští rok jsou v Německu, bo-
hužel, volby a politici budou – jako vždy – 
hodně slibovat a konejšit. Já myslím, že by 
bylo lepší, kdyby se objevil někdo, kdo se 
nebude bát popsat věci tak, jak jsou a pro-
blémy, které jsou evidentní, se začnou ře-
šit dříve nežli později. 
 
JAN: Polarizuje se německá společnost 
kvůli covidu a s tím souvisejícímu kri-
zovému vývoji ekonomiky a nedůvěry 
ve stát, jako to vidíme nyní i v Česku? 
Sledujeme, bohužel, nárůst extrémních 
názorů – třeba, že covid je podvodem na 
veřejnosti atd… 
tomÁš: Zatím to německá společnost umí 
ustát. Zatím umí vstřebat extrémní názo-
ry, shodnout se na tom, že něco už je evi-
dentní hloupost nebo manipulace a najít 
nějaké rozumné řešení. Ale otázkou je, jak 
to bude dál? Německo čelí mnoha výzvám, 
blíží se konec mnohaletého působení An-
gely Merkelové jako kancléřky. Německo 
hledá nového lídra a zatím není jasné, kdo 
to bude. A navíc, celé fundamenty wirt-
schaftwunder, německého hospodářské-
ho zázraku, jsou nyní zpochybněné. 

JAN: Téma hospodářské samostatnosti 
státu a lídra na světovém trhu se do-
stává stále více do popředí. Je Němec-
ko dostatečně připravené zvládat tyto 
výzvy? 

tomÁš: Podívejme se například na auto-
mobilovou výrobu: Německo je autoland, 
a nyní je jeho dominance v tomto sekto-
ru zpochybněná, protože německé znač-
ky zaspaly nástup elektromobilů. Nemají 
k nim alternativu a jen dohánějí jiné firmy, 
jako je Tesla, které jsou ve vývoji elektro-
mobilů napřed. Symbolické je, že jediná 
z velkých firem, která nyní u Berlína, v srd-
ci Německa staví továrnu, je právě americ-
ká automobilka Tesla. Volkswagen je po-
šramocený následky dieselgate. I BMW je 
v problémech; sice si sliboval díky modelu 
i3 velkou budoucnost, ale tento model se 
na trhu moc nechytil. A tím, že automobi-
lový průmysl je v problémech, tak Němec-
ko má pocit, že nemá nějakého silného 
hospodářského lídra. Jediná významná 
technologická firma je SAP, ale jinak v ob-
lasti digitalizace jsou to spíše jen regionál-
ní hráči.
JAn: Jednou z nejslibnějších německých 
technologických firem byl Wirecard, kolem 
kterého se letos rozpoutal velký skandál, 
protože celá firma byla podvod. Ostatně 
ani SAP není váhová kategorie Amazonu, 
Google, Facebooku nebo Apple. Je to sice 
velká technologická firma, ale nepatří do 
globální technologické první ligy. To jsou 
zmíněné americké firmy nebo čínský Ten-
cent a Alibaba. Německo nemá ani globál-
ního výrobce, jako je korejský Samsung 
a co je možná pro něj větší problém, nemá 
ani velké banky, jako jsou americké JP Mor-
gan nebo Goldman Sachs. Němci proto 
také mají menší přístup k dostatečnému 
financování nových technologií, protože 
Američané, Číňané, Arabové a Japonci lijí 
do perspektivních firem obrovské pení-
ze. Něco zkrachuje, ale něco se povede. 
A v Německu a celé Evropě je přísun pe-
něz do nových firem prostě menší, což nás 
na globálním trhu znevýhodňuje… 
tomÁš: Já celkem sázím na to, že třeba 
vodíkové technologie, které Evropa hodně 
podporuje, budou pro Německo velký po-
krok. Nelámal bych nad německou ekono-
mikou hůl.
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JAn: Evropa má taky hodně zajímavé ex-
perimenty v oblasti fúzních reaktorů, to 
dělají Francouzi s Německem a Angličané. 
Během dvaceti let by se mohlo povést, že 
se elektřina bude získávat z elektráren zce-
la nových typů, které budou velmi výkonné 
a přitom ekologické. Naopak Tesla může 
být jen bublina, uvidíme, kde bude za dva-
cet let. BMW je tady sto let a sto let dělá 
skvělá auta, taky bych v dlouhodobějším 
pohledu věřil německým automobilkám. 
 
JAN: Já bych ale naši debatu ještě ma-
linko otočil k tomu „většímu obrázku“. 
Celý svět se nyní otřásá v základech. 
Není to jen covid, je to mladá genera-
ce kolem Grety, která chce změnu po-
litiky, je to digitalizace, která vše mění 
a také nám a našim dětem vymývá 
mozky, je to metoo, Black lives ma-
tter… Německo je v tom zajímavé, že 
je do jisté míry bašta konzervatismu, 
taková ta stará dobrá západní evropa, 
ale zároveň zrovna Berlín, mladí Němci 
a silní němečtí Zelení jsou velmi pro-
gresivní, chtějí věci měnit. Navíc mám 
pocit, že naše západní civilizace jako 
celek cítí pocit viny za to, co jsme dělali 
a děláme světu kolem. Přírodě, zvířa-
tům, mořím, třeba i chudé Africe. To, že 
jsme lítali za pár eur letadlem, zabije-
me 70 miliard kuřat ročně, triliony ryb, 
žijeme čím dál víc na dluh…
dAnuše: Pocit viny je jistě v něčem 
oprávněný, ale myslím, že všechny nega-
tivní emoce dnes až příliš rezonují, a to 
kvůli digitalizaci. Hodně z těch revoltují-
cích skupin, které zmiňujete, by nemohlo 
bez sociálních sítí vůbec vzniknout. Např. 
hnutí BLM: lidi demonstrovali ve jménu 
kriminálníka, který několikrát seděl. To 
jsou umělé bubliny nafouknuté sociálními 
sítěmi, kde si lidé hlavně vylévají svou fru-
straci. Víte, v Německu je jedna skvělá věc, 
a to jsou rodinné firmy, páteř německého 
hospodářství. To jsou úspěšné, i když ne 
třeba obrovské firmy, které se předávají 
z jedné generaci na druhou. V Německu 
proto mnohem víc než třeba v Česku, kde 
po třiceti letech svobody teprve první ge-
nerace podnikatelů předává podniky svým 
dětem, lidé cítí důležitost kontinuity. Já při-
šla do Německa se dvěma kufry a všech-
no jsem si musela získat sama, ale přesto 

chápu, proč mají Němci tak silný pocit vůči 
svým předkům, kteří vybudovali tuto zemi. 
Proto jsem vůči různým radikálním hnutím 
skeptická. Výrazné vychýlení vůči tradici je 
nebezpečné.
tomÁš: Tady se asi úplně neshodneme, 
já naopak v řadě těch hnutí vidím i motor 
změn, které potřebujeme. Je to individuál-
ní reakce na globální problém, která není 
vždy dokonalá. Ale obecně otázka, jak 
velké světové problémy přenést na úro-
veň konkrétního člověka, nás samých, je 
klíčová. Můžu mít pocit, že sám své cho-
vání vůči planetě dokážu obhájit, z cho-
vání lidstva jako celku na mě ale může jít 
oprávněná skepse. Všichni nějak cítíme, že 
dnešní svět nefunguje udržitelně. Důležité 
je podle mě opakovaně se kriticky dívat 
i na vlastní rutiny, nezpohodlnět. A uvědo-
movat si například i logiku technologiemi 
formovaných médií, která jsou globální 
a od našeho osobního života v zásadě 
odtržená. Těmi bychom se neměli pře-
hlcovat. I když i díky nim už teď alespoň 
ten globální rozměr a nebezpečí vidíme. 
A vždycky platí, že nejdřív si musíme pro-
blémy uvědomit, abychom mohli jednat. 
Možná jsme jako lidstvo ještě stále ve fázi 
toho uvědomování si, co vlastně světu, pří-
rodě a budoucím generacím děláme.
 
JAN: Může covid naopak pomoci restar-
tovat česko-německé vztahy?
tomÁš: Možná že nejdůležitější je ta ná-
hlá zkušenost, že svoboda a blahobyt 
nejsou samozřejmé. Posledních třicet let 
jsme sdíleli tento svět jako Češi a Něm-
ci společně. Kvetl obchod, přeshraniční 
spolupráce, turismus, bylo to všechno au-
tomatické. A náhle, skoro ze dne na den 
se vše zastavilo. Lockdowny způsobily, že 
si uvědomujeme, jak křehký náš projekt 
společné Evropy je. Když šlo do tuhého, 
tak se státy zachovaly tak, že myslely na 
své hranice, své občany. Musely to tak asi 
udělat, jiná možnost nebyla, ale zároveň to 
bylo traumatizující. Řada byznysů, institu-
cí, mezilidských vztahů už jsou v oblastech 
kolem hranic tak provázané, že zavření 
hranic a další omezení znamenalo zásadní 
zásah do života. Ale zase bylo zajímavé, že 
nás to postihlo všechny společně, že Češi 
a Němci byli covidem postižení vlastně 
stejně. A byla při tom vidět i další věc: Větší 

rozdíly, než mezi národy jsou dnes uvnitř 
našich společností, město versus venkov, 
progresivní versus tradiční. A tohle sdílí-
me Češi i Němci. Čili máme k sobě blízko 
a snad si teď i více uvědomujeme, že se 
vzájemně potřebujeme.
JAn: V jednu chvíli na jaře tehdejší epide-
miolog Prymula řekl, že se na rok zavřou 
hranice. To byla chvíle, kdy jsme se báli, 
že se Česko uzavírá a posouvá na Východ. 
Ale to byl jen záchvěv na jaře, pak už se 
situace uklidnila a myslím, že už se nebo-
jíme, že bychom se kvůli covidu vydělovali 
z EU.
dAnuše: Já jsem pozitivní realista. Sna-
žím se vždy co nejvíc prožít dnešek, proto-
že nevím, zda nějaký zítřek bude. Během 
covidu jsem si znovu uvědomila, že můj ži-
vot i život ostatních visí na velmi tenké niti. 
Kdybych to aplikovala na česko-německé 
vztahy, tak zavření hranic bylo opravdu 
šok, především pro mladé lidi, kteří nic 
takového jako zavírání hranic doposud 
neznali. Ale snad by to mohl být pro ně 
i pozitivní šok, aby si víc vážili možnosti žít 
ve svobodné Evropě. Moc bych si přála, 
aby si i Češi a Němci uvědomili, jak jsme si 
blízko; jsme sousedi, hospodářsky, spole-
čensky i historicky úzce propojeni. Praha 
a Berlín jsou si nejbližší hlavní města, jen 
někdy mám pocit, že v každém z nich se 
mluví nejen jiným jazykem, ale i „jinou“ 
řečí. 
Podobné pandemie jako covid prý při-
cházejí asi třikrát za století, a tedy není 
divu, že něco takového přišlo. Je to dob-
rodružné období a svým způsobem je to 
i ozdravení společnosti. To, co nefunguje, 
v krizových časech mizí a zůstává to, co je 
životaschopné. I dinosauři vymřeli, pro-
tože se neuměli přizpůsobit. Pandemie 
přináší hodně tragédií, obzvláště pro ty, 
kterým zemře někdo blízký. Ale nemů-
žeme se covidu jen bát. Vše má vždycky 
dvě stránky. Když se nemohlo v létě lé-
tat, tak Češi a Němci mnohem více jezdili 
autem na dovolenou do sousední země. 
A to je jenom dobře. Díky covidu začíná-
me objevovat víc než exotické země svo-
je vlastní okolí. A také si ještě více uvě-
domujeme, jak je nám dobře tady u nás, 
v našem společném domově uprostřed  
Evropy. 
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Naším cílem je správným 
marketingem podpořit sportovní 
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 „Upřímnou soustrast“ 
… pravil můj přítel, když se dozvěděl, že se chystám na detox. 
Tento určitě dobře míněný soucit mě rozesmál. Už dávno vím, 
že doby přísného půstu podle F. X. Mayra jsou dávná minulost: 

voda, čaj, zeleninový bujón a rohlíky s mlékem nemusí být 
jednostrannou stravou v době úspěšného půstu.

park iGls
text: Thomas Siering



Moderní verze této slavné diety představuje chutné a rozma-
nité jídlo založené na dělené stravě. Hned při vstupní prohlíd-
ce vám lékař podle toho, co je cílem detoxikace, vybere jeden 
z osmi jídelníčků ušitých na míru vašim potřebám.

Když člověk chce pro své tělo udělat něco užitečného, potře-
buje příjemnou atmosféru, ale především odborníky, kterým 
může důvěřovat a kteří mu pomohou překonat krizové mo-
menty. Když jsou to navíc lidé upřímně přátelští a ochotní kdy-
koliv poradit a pomoci, pak je to zisk dvojnásobný. Přesně tak 
tomu je v hotelu Park Igls v Tyrolsku.

Očistná kúra tu probíhá pod lékařským dohledem. Po příjez-
du vás lékař důkladně prohlédne, stanoví  váš terapeutický 
program, skládající se z různých jednotlivých terapií a masáží. 
Každodenně ho  individuálně přizpůsobuje vašim potřebám 
a přáním. „Půst totiž neslouží jen ke snížení hmotnosti, ale je 
zároveň vynikající prevencí, která přirozeným způsobem po-
siluje imunitní systém,“   vysvětluje šéflékař dr. Peter Gartner 
v úvodní přednášce.  

Půst přispívá k léčení mnoha dalších zdravotních problémů. 
Mnozí se pro něj rozhodnou, pokud chtějí řešit poruchy tráve-
ní, pálení žáhy a žaludeční křeče. Může také významně zmírnit 
projevy akutních infekcí, přispívá k potlačení bolestí hlavy a ne-
volnosti, pomáhá mozku se soustředěním, aktivuje obnovu bu-
něk, zlepší spánek, snižuje hladinu krevních tuků, cholesterolu 
a hodnoty krevního cukru. Seznam pozitivních účinků na zdra-
ví člověka je skutečně přesvědčivý. Vědomé snižování příjmu 
potravy  tělu uleví; pomůže mu nejen tělo odlehčit, ale  také 
účinně ho zbavit škodlivých látek.

Dieta, kterou mi lékař při vstupní prohlídce doporučil, obná-
šela 1 200 kcal denně. Naprosto bez pocitu hladu jsem během 
deseti dnů shodil 6,5 kilogramů. Ráno jsem měl pravidelně pít 
roztok Glauberovy soli, který měl odlehčit a uvolnit má stře-
va, nicméně pro mě byly následky spíše stresující a proto jsem 
tuto ranní proceduru občas vynechal. Zato další pokyn – denně 
vypít tři litry tekutin, které z mého těla měly vyplavit škodlivé 
látky jsem plnil naprosto poctivě. Každým dnem jsem se cítil 
lépe a lépe, hlavně začala mi přibývat energie. Je to opravdu 
zázrak přírody, jaké síly tělo vyvine, když se sníží přísun po-
travin.

Další pravidelnou ranní procedurou bylo kneippování, čili 
hydroterapie, podle bavorského kněze a léčitele Sebastiana 
Kneippa zakončená teplým zábalem břicha v části, kde se na-
chází játra. Na to navazoval pestrý pohybový program, indi-
viduální nebo pod profesionálním dohledem trenéra. Pokud 
možno venku nebo ve světlem zaplaveném fitness centru pod 
střechou hotelu. Nechyběla ani vodní gymnastika a plavání ve 
velkém vyhřívaném bazénu. Vše doplněno saunami a parní 
lázní.

Samozřejmě jsem nevyužil všechno, nabídka je příliš rozmani-
tá. A součástí léčby je přece odpočinek, kterému jsem nejraději 
holdoval u čaje v hotelové knihovně.

Pročištěn skrz naskrz, uvolněný a odpočinutý jsem se vrátil do 
Berlína. Zásad stravování v Park Igls   jsem se kupodivu držel 
ještě dlouho. Jak však všichni víme, disciplína netrvá věčně. 
Nicméně, díky očistné kúře posílený imunitní systém mě zatím 
stále chrání.  

Pokud někdy ve svém životním stylu znovu výrazně „vykole-
jím“, vím, co dělat: je zase čas podstoupit Mayrovu očistnou 
kúru. A těším se na výhledy ze svého okna na vrchol Hunger-
burg nad Innsbruckem (hrad s hladomornou). Dnes už vím – já 
v Park Igls hladovět nemusím.

Gesundheitszentrum Park Igls
Igler Straße 51 | 6080 Innsbruck-Igls | Österreich
www.park-igls.at   
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Holistická perla v Rakousku je jedinečnou 
symbiózou ájurvédy, alternativních léčebných 

metod a horkých termálních pramenů.

hOtel mandira
text: Danuše Siering
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Žijeme v zajímavé době, kdy chvílemi můžeme mít pocit, že ně-
kdo jiný řídí náš život. Digitální  obejmutí nás svírá jak železná 
panna, korona je pánem našich rozhodnutí. To vše mění naše 
životy, zaplétá mezilidské vztahy, způsobuje oslabení organismu, 
přináší nemoci. Více než kdykoli jindy je aktuální téma  fyzické 
a mentální detoxikace. 
 
Městečko Bad Woltersdorf je  jeden z nejoblíbenějších turistic-
kých cílů ve Štýrsku. Nejen kvůli líbivé krajině plné vína, ale hlav-
ně kvůli léčivé termální vodě, která zde vyvěrá z hloubky 1200 
metrů. Ta je i přidanou hodnotou v hotelu Mandira. Voda bohatá 
na minerály má na organismus nejen relaxační účinek.  Je dob-
rá pro pokožku a aktivuje samoléčivý a imunitní systém při mno-
ha onemocněních. Do Mandiry se jezdí za ájurvédou už dlouho. 
Christina Mauracher převzala hotel v únoru a měsíc na to přišel 
lockdown. „Rekonstrukci jsme měli v plánu, ale ne tak rychle. 
Nakonec korona udělala rozhodnutí za nás. Situaci jsme využili 
a celý hotel kompletně zrekonstruovali... Náš dům doslova prošel 
pančakarmou. Bylo to velmi náročné období, ale teď mám spoko-
jený pocit, že ve zdravém domě žije zdravý duch,“ říká Christina 
a s odzbrojujícím úsměvem dodává, že zavolala na pomoc snad 
všechny čarodějnice, jen aby dům měl co nejlepší energii. „Když 
jsme získali na ájurvédskou recepci téměř dvoumetrový ametyst, 
měla jsem pocit, že to byla ta největší síla, která náš dům pročisti-
la. Ty účinky cítím pokaždé, když okolo něj procházím.“
 
Největším pokladem Mandiry jsou však lékař a terapeuti. To 
jsou hlavní pilíře každé ájurvédské kúry, na nich vše stojí a padá. 
V resortu  velká část z nich pochází z Indie a ze Srí Lanky, z ko-
lébky tradiční ájurvédy. Jak se dívají na moderní holistický směr 
jsem se zeptala dr. Gopakumara. „Ájurvéda, kterou zde prakti-
kujeme,  z klasické nauky o životě vychází, avšak je přizpůsobe-
na požadavkům a potřebám západního světa. V Evropě je jiné 
klima, jiné stravovací návyky, jsou zde jiné civilizační choroby. 
Proto jsme to nejlepší z klasické ájurvédy aklimatizovali do té 
evropské a vydali se vlastní holistickou cestou.“ Holistický neboli 
celostní koncept zdraví kombinuje tradiční ájurvédské a naturo-
patické znalosti s dnešní medicínou – v diagnostice, terapii, pre-
venci a léčbě. Přičemž všechny receptury, terapeutické progra-
my a produkty jsou vyvíjeny a pečlivě kontrolovány odborníky.
 
Nedělitelnou součástí každé ájurvédské kúry je strava. Barevná, 
lahodná, plná  všech chutí. Je až neuvěřitelné, jak již po krátké 
době se oživí naše chuťové buňky a můžeme vychutnat původní 
chuť ovoce či zeleniny až do těch nejmenších nuancí. Pocit hladu 
člověk nezná, a i když v ájurvédě nejde primárně o hubnutí, něja-
ké to kilo dolů nakonec potěší.
 
Pouze tělo zbavené toxinů může odolávat všem překážkám, kte-
ré náš dnešní život přináší. Avšak nejde jen o to být v plné síle 
připraven na další výzvy v práci, rodině či okolí. Ale umět myslet 
i sám na sebe. Teprve když se člověk zklidní a energie v těle za-
čne proudit plynule, pocítíme sami sebe. Rozpoznáme své sku-
tečné pocity a skutečné potřeby. Každý, kdo si najde čas sám na 
sebe, přirozeným způsobem se vzdá toho, co je nepodstatné. 
Namaste. 
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Příroda má správnou odpověď  
na téměř všechny otázky. 
 Christina Mauracher

Ayurveda Resort Mandira
Wagerberg 120 | 8271 Bad Waltersdorf | Österreich 
www.mandira-ayurveda.at   



Svaz chemického průmyslu ČR 
je samosprávná, dobrovolná, 
nepolitická a nezisková organizace 
založená za účelem naplňování 
společného zájmu, kterým je 
zejména ovlivňovat hospodářskou 
a sociální politiku s cílem 
vytvářet vhodné podmínky pro 
udržitelný rozvoj chemického 
průmyslu v České republice a hájit 
společné zájmy členů. Svaz je 
současně svazem podnikatelským 
a zaměstnavatelským.

V chemickém průmyslu pracuje více 
než 120 tisíc zaměstnanců a působí 
v něm přes 800 podnikatelských 
subjektů převážně ze sektoru malých 
a středních podniků.  Vzhledem 
k provázanosti odvětví je nezbytné 
zachovat provoz i v kritickém 
období, aby nedošlo k ohrožení 
celé ekonomiky. Je nutné vytvořit 
podmínky a podporu všem, kteří 
v odvětví pracují.
Ing. Ivan Souček, Ph.D. 
ředitel SCHP ČR

Foto: Unipetrol a.s.

PARTNER reSTARTpodnikání 





Jak vlastně vznikla vaše láska k vínu a co vás na světě vína tak 
fascinuje?
Bylo to v době, kdy jsem byla na mateřské dovolené a přestěhovala 
jsem se na Moravu, kde jsem bydlela deset let. Tam jsem se „učila 
pít“ víno spolu s přáteli a postupně se k němu propíjela. Poté jsem 
se přestěhovala do Prahy, kde jsem chodila na různé ochutnávky 
vín. Osudová se pro mne stala degustace těch australských a dal-
ších z Nového světa, do kterých jsem se postupně zamilovala. 

Co bylo hlavním podnětem pro vznik vašeho projektu Smart 
Buying Wine? 
Velmi mne lákala myšlenka dovážet vína z  Nového světa, která 
v Česku nebyla až tak rozšířená a která budu moci nabídnout svým 
přátelům za zcela jiné ceny, než by byly běžně na trhu. Začínala 
jsem s několika korunami v kapse, ale zato s velkou vášní. Začala 
jsem je vozit a osobně distribuovat přátelům. Postupně jsem zača-
la připravovat i vinné degustace párované s pokrmy. Naším sloga-
nem se stalo „Vína pro přátele“ a to tak i zůstalo.

Jaký je hlavní smysl SBW, zdaleka totiž nejde jen o klasický  
e-shop.
To máte pravdu – ve své podstatě nejde o e-shop. Tomu jsem 
se i dlouho bránila, protože jsem nechtěla dělat klasický obchod 
s víny. Já jsem hledala něco jiného, chtěla jsem se setkávat s přáteli 
a se zajímavými lidmi u skleničky vína a dobrého jídla. E-shop jsem 
nakonec zakomponovala jen díky tomu, aby si klienti mohli pře-
číst více o daném víně a když už tedy budou chtít, tak aby si mohli 
hned objednat. Ale na stránkách naštěstí nemáme jen e-shop, ale 
i zajímavé články s vinaři, virtuální ochutnávky, hodnocení vín a za-
jímavá videa nebo pozvánky na akce.

Předpokládám, že jste se „svými“ vinařstvími v  častém kon-
taktu, jak prožívají letošní rok co do otřesů způsobených  
pandemií?
Je to opravdu nešťastný rok, který se dotýká nás všech po celém 
světě. A ač se to nezdá, tak strádají opravdu všichni. V první řadě 
je to tím, že se zrušily všechny akce a tím i každoroční veletrhy vín, 
určené pro odbornou veřejnost, které jsou klíčové pro vinaře i pro 
obchodníky. Další problém je, že například v  JAR – a nejen tam - 
byl omezen a nakonec dokonce zastaven export vín. Na druhou 
stranu například v Evropě se nyní hodně řeší, že díky tomu, že je 
omezený prodej, zůstávají sklady plné starých vín. A protože letos 
byla výborná vinařská sezona, která vede k výrobě mnoha láhví vý-
borného vína, vzniká problém, kam toto víno uskladnit a za kolik 
prodávat.

Jak současnou situaci vlastně zvládá vaše firma?
Je to pro nás pro všechny dost velká újma. Vzhledem k tomu, že 
nemůžeme dělat degustace a lidé jsou více opatrní i v  očekávání 
toho, co bude dál, tak se více šetří. Díky tomu, že našimi hlavními 
zákazníky jsou privátní klienti a jejich firmy, tak jsme na tom ješ-
tě relativně dobře oproti obchodníkům s víny nebo vinařům, kteří 
mají jako svou hlavní klientelu v gastronomii a zásobují tak hlavně 
restaurace a hotely. Ale věřím, že už brzy bude lépe…

Více na: www.smartbuyingwine.cz

„Přišli jsme o degustace a setkávání 
nad sklenkou vína, což bylo vždy hlavní 
myšlenkou naší firmy,“ říká Karina 
Uhlíková, jednatelka Smart Buying Wine, 
která dováží zejména vína z Nového 
světa. Jak to celé vzniklo a jak zvládají 
letošní rok?

smart bUyinG Wine: 
světovÝ tRh s víny  
Je nyní sloŽItÝ
text: Barbora Vojtová
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Smart buying wine  
uhlíková

‚‚ Posezení  
u skleničky  
dobrého vína  
s přáteli. ‚‚
WWW.SMARTBUYINGWINE.CZ

3 000,- Kč

2 400,- Kč
AKČNÍ CENA BALÍČKU
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HubHub není ani tak coworkingový 
prostor, ale spíše stav 
mysli. Všechno, co děláme, 
směřuje k vytvoření a maximalizaci 
příležitostí mezi našimi členy, 
komunitou a korporátním 
prostředím. HubHub je epicentrum 
lidského talentu, vzácná směs 
různě myslících lidí, kteří společně 
vytvářejí progresivní komunitu 
plnou energie. To vše s jedním 
cílem – nikdy nepřestat růst. Ani 
v této době.

„Jestli něco v naší krajině 
potřebujeme zlepšit, pak 
je to vnímání rizika nebo 
poučení z neúspěchu. Češi jsou 
mistry improvizace a adaptace, ale 
neakceptují neúspěch. Neúspěch 
však není konečný stav. Neúspěch 
spojený s akceptováním určité míry 
rizika nám pomáhá růst, měnit 
a jednat. A to je přesně to, čeho se 
nesmíme bát. Pak jako společnost 
můžeme dojít dále.“

Milan Kilik
manažer české pobočky HubHub

PARTNER reSTARTpodnikání 
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Všemi smysly
City Guide Praha



Zbaveny běžného klišé cirkusového života 
odhalují tyto portréty člověka za archetypem 
a prozrazují nejniternější pocity protagonis-
tů, kteří se chystají na svá vystoupení a často 
riskují. To vše pod dohledem svého publika. 
Inspirací Christiana Tagliaviniho pro sérii Cir-
cesque byly slavné Circus Sideshows před sto 
lety. V rámci americké kultury předváděly ne-
všední postavy, často označované jako „lidští 
šílenci“, své speciální schopnosti a svoji jedi-
nečnou osobnost. Pro svou vlastní vizi Circe-
sque  pracoval Christian Tagliavini několik let 
na vytváření fiktivních postav, které jsou pro-
tagonisty jeho interpretace fantastické show. 
Každému člověku ve svém fotografickém umě-
leckém kabinetu věnuje  výjimečnou pozor-
nost.  Opona padá a příběh začíná – akrobati 
na visuté hrazdě, provazochodci, mistři úniků, 
tetované dámy, hadí ženy. Jeho díla nejsou jen 
pouhé obrázky. Jsou vyprávěním, pro které 
vytváří veškerý viditelný obsah bohatým a po-
drobným způsobem samostatně, od atmosfé-
ry, jeviště, objektů, klobouků až po propraco-
vané šaty, které svou bohatostí a originalitou 
ladí se snímky. I tyto unikátní předměty a kos-
týmy jsou součástí výstavy, což z celé expozice 
činí jedinečný vizuální zážitek. Tagliavini navrhl 
a vytvořil téměř všechny rekvizity sám. Aby 
bylo dosaženo rafinované estetiky, byl každý 
kostým šitý modelce na míru a barevně sladěn 
k  dokonalosti. Christian Tagliavini,  který má 
v mezinárodním uměleckém světě výjimečné 
postavení, překonává se sérií Circesque ta 
nejvyšší očekávání. Na rozdíl od jeho slavných 
seriálů „1503“ a „1406“, jejichž obrazy a kom-
pozice byly inspirovány renesancí, je Circe-
sque v mnoha ohledech složitější a propraco-
vanější a nabízí fotografický zážitek nejvyšší 
úrovně. Christian Tagliavini se narodil v roce 
1971 ve Švýcarsku. Jeho umělecká kariéra gra-
fického designéra formovala jeho komplexní 
chápání fotografického umění, vynalézání, vy-
tváření a produkci vlastních děl. Jeho snímky 
jsou vysoce oceňovány na trhu fotografického 
umění, jsou součástí mnoha mezinárodních 
výstav a  renomovaných uměleckých sbírek. 
Extraordinární výstava Circesque bude ke 
shlédnutí do 20. února 2021.

dUŠe cirkUsU
Organizovat výstavu začínající 5. prosince je dnes odvahou. Obzvláště pak, když se jedná 
o světovou premiéru nejnovějších fotografií Christiana Tagliaviniho, na kterých pracoval 
tři roky. Galerie CAMERA WORK v Berlíně přijala výzvu a v plném rozsahu připravila cyklus 
Circesque obsahující více než 20 portrétů nejpropracovanější série tohoto umělce. 
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Markéto, jak vznikl nápad na uspořádání Kostelních slavností? 
Vím, že jste se v Praze narodila a své rodné město milujete. Ale 
jen láska pro realizaci nestačí…
V době, kdy nás současný stav doslova připoutal na jedno místo, za-
čínáme vnímat sebe a své okolí jinak. Nejprve samozřejmě v pani-
ce, protože se dostáváme do diskomfortní zóny. Je nám znemožně-
no cestovat, a to je pro hudebníka, který koncertuje napříč světem, 
fatální. Krásná Praha je místo, kde jsem se narodila a žiji převážnou 
část svého života. Najednou díky nastalé situaci však vnímám měs-
to s větší pokorou. To byl impulz pro vznik projektu Kostelní slav-
nosti. O Praze se říká, že je to „matička stověžatá“ a většina z těchto 
věží patří právě kostelům. Kostely a duchovní chrámy nám nabí-
zejí prostor ticha, náruč pochopení a zklidnění. Kostelní slavnosti 
vznikly za významné podpory a spolupráce Prahy 1, za což jsem 
nesmírně vděčná. Zjištění, že kultura není na okraji společnosti, je 
požehnáním. S mými hudebními hosty představíme posluchačům 
místní historii a kostely rozezníme hudbou. Vstupné je dobrovolné 
a výtěžek získá vždy ten kostel, kde se koncert koná. 
 
Kostel sv. Mikuláše, sv. Martina a sv. Kajetána, kde se koncer-
ty budou konat, důvěrně znáte. Již od dětství sem chodíte na 
mše a zpíváte. Co pro vás znamená ten okamžik, kdy otevřete 
dveře kostela?
První tři prosincové kostely jsem vybrala podle svého srdce. Začí-
náme 15. 12. na Staroměstském náměstí v kostele sv. Mikuláše, 
spolu s mým orchestrem Fassati Ensemble zde zazní koncert na 
téma Ave Maria. Poté 21. 12. v kostele sv. Martina ve zdi naladíme 
posluchače na adventní atmosféru s komorním sborem a varhan-
ním doprovodem. Vánoční koncert bude 29. 12. v kostele sv. Panny 
Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici se 
sólovou violou a velkolepými varhanami. Již nyní připravujeme No-
voroční koncert! Pokaždé, když se otevřou dveře kostela, hluboce 
se nadechnu a duše se zklidní. Je to taková okamžitá meditace.
 
Vybrat program je pro profesionála jako jste vy lehkostí nebo 
právě naopak?
Po té dlouhé pauze, kdy nám bylo doslova zakázáno zpívat, program  

na koncerty připravuji s lehkostí a úsměvem. Samozřejmě mám 
výhodu, že si k sobě mohu vybrat sama profesionální kolegy.  Je-
likož nejsem zaměstnána v žádném divadle, tento systém buduji 
také v mezinárodním uměleckém Fassati Art Festivalu. Bez podpo-
ry manžela a výborného týmu lidí, které mám kolem sebe, by mé 
nápady však byly jen vzdušné zámky a koncerty by se konaly jen 
v mé mysli. 
 
V březnu jste natočila na terase Tančícího domu videoklip se 
skladbou Il Mondo – Svět, kterou jste vyjádřila naději a opti-
mismus i během pohledu na vylidněné ulice měst. V písni se 
zpívá: „Svět se točí v nekonečném prostoru, kde se lásky rodí 
i končí a lidé jako já prožívají pocity radosti i bolesti.” Jaké ra-
dosti a bolesti prožíváte nyní vy?
Zpívat na terase Tančícího domu pro prázdné ulice mého rodného 
města, a ještě s pohledem na Pražský hrad byl nezapomenutelný 
zážitek. Bylo to v době, kdy Itálie trpěla covidovou pandemií nejvíce 
ze všech. Svět se točí stále dál. A točit se bude! Musíme věřit, že 
každá taková zkouška nám má něco ukázat. A já věřím a těším se 
na vše krásné, co nám přinese!
 
www.kostelnislavnosti.cz

kOstelní 
slaVnOsti
Inter arma silent musae, nejen ve válce 
múzy mlčí. Kulturní kreativci patří 
v současné pandemické situaci k nejvíce 
ohroženým múzám. A přitom jsou to právě 
oni, kdo nám svou tvorbou potěší ducha 
a osvítí naše smysly. Sopranistka 
MARKÉTA FASSATI patří s projektem 
Kostelní slavnosti k jedním z nich.

Sopranistka Markéta Fassati



Jaká byla vaše cesta k pantomimě?
K pantomimě jsem se dostal přes loutkové divadlo. Už na střední 
škole jsem inklinoval k ochotnickému divadlu, tehdy jsem se staral 
o loutky v Divadelním spolku ochotníků Tyl v Poličce. Rok před ma-
turitou jsem potom dostal možnost podívat se do profesionálního 
divadla, kdy jsem měl měsíční rezidenci v divadle Minor v Praze 
a po maturitě jsem se tam stal kulisákem. Byl jsem mladý nezkuše-
ný kluk, který přišel do velkého města, a navíc do profesionálního 
divadla. Ten svět mě samozřejmě okouzlil. V Minoru jsem potom 
dostal angažmá a byl jsem tam nakonec čtyři roky. Tohle období 
pro mě osobně byla taková vysoká škola, protože jsem se kom-
plexně seznámil s provozem profesionálního divadla, od kulis jsem 
se dostal i do dílen, kde jsem se učil šít kostýmy, kašírovat masky, 
vyrábět loutky a samozřejmě jsem se setkával s různými režiséry, 
kteří mi často říkali, že se přirozeně hýbu a že bych měl zkusit ně-
jakou pohybovou školu. To za mě potom udělala moje kolegyně 
z Minoru, která poslala moji přihlášku na Katedru nonverbálního 
a komediálního divadla, kam mě následně přijali. V prvním semest-
ru se mým hlavním pedagogem stal Boris Hybner, a právě setkání 
s ním pro mě bylo zásadní, protože jeho osobnost a charisma mě 
okouzlily.

A co pro vás pantomima jako umělecký obor znamená?
Já jsem na jevišti vždy nerad mluvil, vlastně obecně nerad mluvím 
(smích). Ve verbálním projevu nejsem tak sebevědomý jako v tom 
neverbálním. Myslím, že už dnes mohu říci, že v neverbálním pro-
jevu se cítím silnější a skrze gesta, pohyb a emoce dokážu vyjádřit 
více a lépe vystihnout svoji myšlenku. To je pro mě pantomima. 
V nejjednodušším gestu dokážu vystihnout vnitřní emoci nebo my-
šlení lépe než slovy. Mimo to je to komplexní interdisciplinární di-
vadlo, které spojuje nejrůznější žánry. 

Takovým spojením je i vaše spolupráce s Losers Cirque Com-
pany. Společně jste vyhráli výběrové řízení na nájemce Branic-
kého divadla. Jak to celé vzniklo?
Losers Cirque Company je novocirkusový soubor, se kterým jsem 
se propojil v době, kdy jsem chtěl vyzkoušet kombinaci právě nové-

radim 
VizVáry
Světově uznávaný mim, choreograf, režisér 
a pedagog, jehož snem je obnovení tradice 
české pantomimy. Není to lehký úkol, ale 
RADIM VIZVÁRY věří, že naděje je tam, kde 
je víra. A právě to teď společně s Losers 
Cirque Company dokazuje proměnou 
Branického divadla v jedinečnou scénu 
nového cirkusu a pantomimy.
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ho cirkusu a pantomimy a musím říct, že jsme si lidsky skvěle sedli. 
To je vždycky základ pro jakoukoli tvorbu. Synergie a lidské spojení 
pro mě znamená mnohem více než se nutit do propojení s něja-
kým žánrem bez lidského porozumění a sympatií. A protože na 
základě této tvorby vznikla i úspěšná představení, přizvali mě Lo-
sers Cirque Company k hlubší spolupráci. Stejně jako oni jsem vždy 
toužil mít své divadlo, takže jsme jen propojili naše sny a v Braníku 
vytváříme scénu nového cirkusu a pantomimy. Bohužel nám ak-
tuálně nepřeje situace, protože kultura je teď velmi omezená, ale 
alespoň máme čas na rekonstrukci.

Přicházíte také s novým názvem. Co BRAVO! reprezentuje?
Když si napíšete Branické divadlo, tak v těchto slovech najdete pís-
menka, která dávají dohromady BRAVO. Navíc v Braníku vždycky 
znělo „Bravo!“ a my bychom chtěli, aby se tam vrátilo.

Už jste říkal, že v představeních spojujete nový cirkus a pan-
tomimu. Děláte to tak vždy nebo jsou některá představení jen 
pantomimická a některá jen novocirkusová? 
V  současnosti je repertoár tvořen představeními Losers Cirque 
Company z doby, kdy jsme spolu netvořili a také mými převážně 
sólovými představeními. Zároveň samozřejmě uvedeme předsta-
vení, která dala podnět k  naší dlouhodobější spolupráci, což je 
třeba představení Heroes, kde převládá akrobacie, ale hlavní roli 
v něm mám já, takže tam přináším ten pantomimický charakter. Je 
ale třeba říci, že se navzájem učíme, a to mě na tom baví. Já učím 
akrobaty pantomimu a oni mě zase akrobacii. To samozřejmě dě-
láme záměrně, protože když už tyto styly propojujeme, nechceme, 
aby byly na jevišti vedle sebe, ale aby došlo k fúzi i v interpretaci. 
Aktuálně máme nové rodinné představení pro děti Mimjové, kde 
převládá pantomima.

Čím je pantomimické představení pro děti specifické?
Vším. Jednak jsme chtěli dětem přiblížit tuto formu a jednak jsme 
chtěli použít nějaký netradiční žánr nebo poetiku, takže jsme vy-
zkoušeli poetiku akčních animovaných filmů, jako je Kung Fu Pan-
da, ninjové a podobně. Výsledkem je příběh plný dobrodružství, 
napětí, ale i vizuální podívané.

Čím je BRAVO! podle vás výjimečné?
Právě tím spojením nového cirkusu a pantomimy. Z historie víme, 
že nový cirkus a pantomima vedle sebe vždycky fungovaly a v Če-
chách momentálně není divadlo, které by mělo stálou scénu pro 
vytváření ryze novocirkusovo-pantomimických představení.

Jakou má pantomima v Česku tradici?
Už od 50. let máme silnou pantomimickou tradici. Ladislav Fialka, 
Boris Hybner, Bolek Polívka, to jsou významní umělci, kteří ve světě 
reprezentovali českou kulturu a pantomimu. V  našem oboru byl 
velmi uznávaný například soubor Ladislava Fialky Pantomima Na 
zábradlí. Pantomima má tedy podobně jako třeba loutkové diva-
dlo v Čechách velkou tradici. Po těchto velkých jménech ale nastala 
propast a naše generace se teď snaží původní věhlas a slávu české 
pantomimy zase vrátit a tento žánr opět zpopularizovat. Takže na-
vazujeme na tradici, ale samozřejmě se ji snažíme i modernizovat, 
aby byla pantomima aktuální a aby byla přijatelná pro současné 
diváky. Aby pantomimě porozuměli, a hlavně aby si ji užili. 

A jakou roli hraje pantomima v  současné společnosti? Umí 
dobře reagovat na aktuální situaci?
Tím, že hlavním výrazovým prostředkem je gesto, pohyb a non-

verbální prostředek, tak dokáže vystihnout a vyjádřit vnitřní život 
jedince ve společnosti. Dokáže divákovi vytvořit prostor nebo po-
stavu, se kterou se může sám identifikovat a může si interpretovat 
osobní životní příběh na základě zkušenosti. Takže pantomima di-
vákovi umožňuje prožít příběh na základě vlastní fantazie, což si 
myslím, že je potřeba. V dnešním konzumním smogu je předem 
určeno, jak má co vypadat a co je považováno za krásné. Lidé se 
tomu potom přizpůsobují a málokdo se zamýšlí nad tím, co je vlast-
ně jeho originální, jeho vlastní krása. A právě ten zásah beze slova 
do myšlení jedince v něm může probudit uvědomění si vlastní krá-
sy. 
Je v  dnešní době možné u nás pantomimu studovat? A mají 
o ni studenti zájem?
Ano, studuje se na HAMU, což je hudební a taneční fakulta, kde 
Katedra nonverbálního divadla umožňuje bakalářské, magisterské, 
dokonce i doktorské studium. Já jsem na této katedře studoval de-
vět let a nyní jsem se tam vrátil a od října učím. Teď je vše sice on-
line, ale i tak bych rád studentům předával své vlastní zkušenosti.
Potom samozřejmě existují různé festivaly nebo federace, kdy je 
určitě důležité zmínit FEM – Federation of European Mime. Jejím 
vedoucím je Zdeněk Kühn, kterého jsem poznal v Německu a který 
je zároveň spoluzakladatelem školy Die Etage, kde se také studuje 
pantomima. Zdeněk dělá opravdu úžasnou práci, protože dává náš 
menšinový žánr a s  tím spojené osobnosti dohromady v  celoev-
ropském kontextu a vytváří takovou evropskou rodinu mimů, což 
může pomoci přežití pantomimy a její tradice.

Když vidíte vaše stávající studenty, máte pocit, že pantomima 
směřuje správným směrem? Dává vám to naději, že se tradice 
obnovuje?
To je trochu záludná otázka, protože teď nemůžu učit prakticky 
a nemůžu tu současnou situaci úplně reflektovat. Je to přece jen 
praktický předmět, kde je vyžadován osobní pedagogický kontakt. 
Naděje je ale tam, kde je víra a láska. Já věřím, že všude, kde pů-
sobím, vždycky najdu někoho, kdo má o ten žánr opravdu zájem 
a když člověk něco dělá z lásky, tak má dobré výsledky. Takže pro 
mě je vždy nejdůležitější ve studentech probudit lásku pro ten obor 
a u koho to zafunguje, toho se potom ujmu a předám mu své zku-
šenosti, know-how, techniku a samozřejmě i to, co musí správný 
mim umět – dělat neviditelné viditelným.



Zeď  
mezi  
námi

Kniha je věnována 
těm, kteří mají odvahu 

prorazit zdi.
Jak blízcí či vzdálení jsou 

si dnes Češi a Němci? 
Měli bychom vůbec 

mluvit o nějaké zdi mezi 
námi? Ústřední téma 
této knihy nabízí více 

pohledů, jak ji číst, jedno 
však všechny spojuje. 

Její stránky jsou o lidech, 
kteří zeď překonali.

„Do ČSSR jsem však nesměla, protože 
jsem byla odsouzena na dva roky natvr-
do za nedovolené opuštění republiky.“ 
Zuzana Stirská

„Vždycky se mi moc líbilo, že mladí 
i staří u vás znají stejné písničky 

a zpívají je spolu.“  
Christian Rühmkorf

„Každý můj obraz je moje dítě. 
Nikdo nemá na světě tolik dětí, 
kolik mám já…“ 
Eliška Bartek

„Politická kultura stejně jako 
kultura profesního života je 
v Německu hodně odlišná.“ 

Jiří Fajt

„Když padla Berlínská zeď, 
byl jsem ještě opravdu 
mladý. Nikdy předtím jsem 
necítil a nezažil tolik euforie.“ 
Andreas Ortner

„Když manžel vyprávěl zážitky 
z Česka, působilo to velmi exo-

ticky, jako kdyby jezdil napří-
klad do Tanzánie.“ 

Anette Reissfelder

„Němci mají v mnoha přípa-
dech Českou republiku zaška-
tulkovanou jako Východ a spíš 

je to táhne jezdit na Západ.“ 
Jürgen Osterhage

„Když přišla šance, zabalila 
jsem kufr a jela.“ 
Martina Barta

„Zažil jsem kulturní šok 
v tom nejlepším slova  

smyslu.“ 
Petr Vašíček

„Kdybych věděla, jak hroz-
né to bude, možná bych do 

toho nešla.“ 
Eva Dunglová

„Náš němčinář nám ne-
ustále opakoval, že ani 

netušíme, jak moc se nám 
němčina bude hodit.“ 

Tomáš Jamník

„První roky v Berlíně pro ni byly 
poznamenané izolací.“ 
Dora Kaprálová

„Štěstí je, že je Česko součástí Evropské 
unie a že zde nejsou žádné velké

komplikace.“
 Joachim Bruss

„Stále se cítím jako Češka a ni-
kdy jsem se za to nestyděla.“ 
Barbara Miller

„Dveře se mají buď zabouchnout, 
nebo nechat naplno otevřené. Nic 
mezi tím nemá cenu.“ 
Danuše Siering

www.novinyanovinky.cz/zedmezinami
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