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Právě držíte v rukou již 49. číslo 
magazínu Vrchlabinky. Je to tak, 
odstartovali jsme pátý rok naší exi- 
stence! Všem našim čtenářům, sym-
patizantům a obchodním partnerům 
děkujeme za zájem, podporu a spo-
lupráci. A protože dobrých zpráv 
nikdy není hodně, je vždy dobré nějak 
„oslavit“ každou z  nich. Třeba na 
Krkonošských pivních slavnostech, 
které se po dvou prázdninových ab-
sencích způsobených covidem opět 
vrací na vrchlabské náměstí. Zapište si 
proto do svých kalendářů datum „so-
bota, 13. srpna“ a přijďte se pobavit. 
Věříme, že akci bude přát i samot-
ný Krakonoš a letošní ročník opět 
proběhne ve skvělé atmosféře jako  
v minulých letech. V tomto vydání se 
dočtete i mnoho nových informací či 
detailů ohledně bazénu, jehož výstav-
ba míří ke svému konci. V srpnu se 
rozeběhne i příprava vrchlabských 
hokejistů na novou sezonu. Zeptali 
jsme se na všechny změny, k nimž 
došlo po odchodu týmu z 1. Chance 
ligy. Krásnou druhou polovinu léta!
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téma pro další sezónu.
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Zařídíme vše od návrhu přes 
dodávku až po profesionální montáž. 
Samozřejmostí je i servis 24/7.












JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: PETR TICHÁČEK

První plavec vkročí 
do bazénu ještě letos

V těchto dnech a týdnech ve Vejsplachách finišuje 
výstavba bazénu. Tato skutečnost vyvolává mezi 
obyvateli města řadu otázek ohledně termínu ote-
vření, provozní doby, rozsahu služeb, ale i ceny 
vstupného a dalších podrobností. Na konkrétní de-
taily jsme se proto zeptali osoby nejpovolanější – 
ředitele Jiřího Duška.

Je polovina července a my se nacházíme v areálu ro-
zestavěného bazénu ve Vejsplachách. Kdy tu skončí 
základní hrubé práce a kdy bude definitivně hotovo 
do té míry, aby si mohli přijít zaplavat první lidé?
Ukončení stavební činnosti se předpokládá ke 
konci října, následovat bude zkušební provoz,  
v rámci kterého se bude hlídat správný chod veš-
kerých technologií, měření a regulace, úprava 

vody, vytápění a podobně. Předpokládáme, že 
vzhledem k důsledné kontrole v průběhu stavby 
bude přechod do zkušebního provozu hladký, ale 
při takto složité stavbě se pochopitelně problé-
my mohou vždy najít. Již v průběhu zkušebního 
provozu bude probíhat příprava na organizaci 
plaveckého provozu. Otevření bazénu pro veřej-
nost předpokládáme ke konci roku 2022. Přesný 
termín se veřejnost včas dozví. 

Takže lze předpokládat, že první plavec vkročí do 
bazénu ještě v letošním roce? Nebo se tak stane až 
po novém roce?
Předpoklad je, že to bude ještě v tomto roce. Sa-
mozřejmě budou nějaké zkušební dny, kdy se 
bude všechno testovat a při nichž se musí vše 
vyzkoušet a odladit. Je však třeba si uvědomit, že 
se jedná o velmi složitou stavbu. V současné době 

jsou činěna ze strany všech účastníků výstavby 
veškerá možná opatření, aby byl bazén otevřen 
v nasmlouvaném termínu. Situace se zajišťová-
ním potřebných dodávek a materiálů v daných 
cenových relacích však výrazně ovlivňuje časový 
průběh stavby, přesto dosud není ze strany gene-
rálního dodavatele zpochybněn termín dokonče-
ní a předání stavby. Podle dalšího vývoje bude 
v průběhu podzimních měsíců upřesněn termín 
otevření aquacentra pro veřejnost.

Když se bude všechno zkoušet a testovat, kolik orgá-
nů či institucí se k tomu musí vyjádřit?
Bude to mimo jiné samozřejmě hygiena, která 
má velké slovo. Provoz funguje tak, že my musí-
me vytvořit provozní podmínky a provozní řád, 
který je základ všeho. Řádů bude několik, dále tu 
máme požární pravidla, revize a vnitřní provozní 
předpisy. Velkým tématem je bezpečnost a hygie-
na provozu. Jedná se o různé kontroly vybavení, 
testování vody či dohled nad bezpečností. Součástí 
areálu bude i občerstvení, kontrola přípravy tohoto 
provozu má také svoje předpisy.

A kdo ho vytvoří nebo sepíše? 
S přípravou provozního řádu a zahájením vlast-
ního provozu nám pomáhají odborníci s bohatou 
zkušeností. Obrátili jsme se na firmu Relaxsolution 
Ing. Radka Steinhaizla, která do provozu připra-
vovala několik významných obdobných staveb jak  
v České republice, tak i v zahraničí. Základní kos-
tra provozního řádu bude pochopitelně od doda-
vatele a výrobce bazénových technologií. Ale ješ-
tě zpět k těm, kteří se k tomu budou vyjadřovat. 
Musíme mít posudek z Inspektorátu bezpečnosti 
práce, Okresní hygienické stanice a samozřejmě od 
hasičů. Následně, na základě kladných stanovisek, 
bude moci být aquacentrum uvedeno do zkušeb-
ního provozu.

Zmínil jste jméno Radek Steinhaizl. Vysvětleme pro-
sím našim čtenářům, o koho jde.
To je odborník na bazénový provoz, který byl sedm 
let ředitelem v největším aquaparku v Čechách − 
Aquapalace Praha − a předtím tři roky řídil pro-
jekční tým, který dohlížel na realizaci aquaparku. 
Následně si založil poradenskou agenturu, která 
působí po celé republice i v zahraničí a úspěšně 
uvedla do provozu desítky projektů. 

Jak hodně budete moci do těchto projektů mluvit vy 
jako ředitel?
Hodně. Já budu stanovovat otevírací dobu, budu 
najímat lidi, budu zodpovědný za bezpečnost, hy-
gienu a údržbu celého areálu. A pochopitelně budu 
zodpovědný za ekonomiku a ekonomické výsled-
ky. Dalším velkým úkolem je zajištění bezpečného 
provozu a propagace aquacentra. 

Jestli už jsou známé detaily, uveďme je. Jaká bude 
provozní doba pro veřejnost?
Dle našeho prvotního návrhu se bude provozní 
doba dělit na dvě skupiny. První část bude hlavní 
sezona, což je prosinec až březen, kdy provoz bude 
od 10 hodin dopoledne do 20 hodin večer. Pokud 
se to osvědčí, nebráníme se natažení provozu do 
21 hodin večer. Pak bych rád zmínil, že v hlavní  
i ve vedlejší sezoně budeme mít ranní plavání, kdy 
bude v provozu jen bazén. Od března zahájíme  
i výuku plavání pro školky a základní školy, což již 
máme nasmlouváno a personálně zajištěno. Bude-
me pronajímat plaveckou plochu pro různé organi-
zace a rovněž chceme založit plavecký klub. Další 
aktivitou je plavání pro kojence a batolata, rádi 
bychom rozjeli kurzy plavání pro nejširší veřejnost, 
cvičení ve vodě a další aktivity. 

A ve vedlejší sezoně tedy bude jaká otevírací doba 
pro veřejnost?
To se týká přibližně období března až prosince  
a zde uvažujeme o otevírací době pro veřejnost od 
dvou hodin odpoledne do večera, o víkendu pak 
od 10 hodin dopoledne.

Ještě pro upřesnění, kdy bude začínat ranní plavání?
Vedou se o tom diskuse, jestli to nemá být již od 
šesti hodin. Zatím je to v plánu od půl sedmé do 
půl deváté. Je otázka, co ukáže zájem návštěvníků. 
Očekávám, že návštěvnické dny v areálu a první 
měsíce provozu nám přinesou řadu názorů, z nichž 
budeme dále vycházet. S ranním plaváním počítá-
me hned od začátku provozu. 
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Další rovina je personál. Až dojde k otevření bazénu, 
kolik bude mít zaměstnanců?
Přibližně do dvanácti osob. Budeme mít tři plavčí-
ky na hlavní pracovní poměr, budeme mít techni-
ka, recepční, personál na úklid a ještě v tuto chvíli 
upřesňujeme počet plavčíků na vedlejší pracovní 
poměr. Je třeba šetřit a my se pokusíme zajistit pro-
voz s co nejrozumnějším množstvím zaměstnanců.

Kde jste tyto lidi sehnal nebo jak jste na ně získal tip?
Hlavní plavčici znám už dlouhá léta, a to pro mne 
byla jasná volba. Zbytek jsme sehnali na inzeráty  
a přes známé.

Musí mít personál nějakou kvalifikaci či certifikát 
pro výkon této práce? 
Ano musí, je to tak. My na tom budeme trvat, nejen 
proto, že jsme ve veřejném zařízení. Plavčíci musí 
mít plavecké zkoušky a budeme dbát na jejich 
pravidelné doškolování. Plavčických kvalifikací 
jsou tři stupně: je záchranářské minimum, plavčík  
a potom je mistr plavčí. Mistra plavčího sice nepo-
třebujeme, ale máme ho. Zkrátka každý, kdo bude 
sloužit v pozici plavčíka, musí mít platnou licenci. 
Na doškolování bezpečnosti k nám bude pravidel-
ně jezdit záchranářský odborník.

Až dojde k otevření aquacentra, co všechno budou 
mít jeho návštěvníci k dispozici?
Kromě plavání v bazénu, který disponuje spor-
tovními parametry, nabízíme dále relaxační bazén 
s teplejší vodou, budeme mít dvě vnitřní vířivky, 
skluzavku pro děti, dětský bazének, venkovní ví-
řivku, divokou řeku a velkou atrakcí bude tobogán. 
Po plavání bude možnost se ohřát v parní kabině. 

Jaká je či bude optimální kapacita všech bazénů  
a atrakcí? Zkrátka, aby bylo plno, ale lidé se při pla-
vání vzájemně nepokopali?
Optimální počet je 80 až 100 osob. Jinak požární ka-
pacita celé budovy je kolem 200 lidí. 

Jaké zde budou další, tedy neplavecké služby?
V areálu bude Pizzeria Calabria, která bude nabí-
zet širokou nabídku pizzy, šťavnaté hamburgery 
anebo osvěžující salát, hranolky, krokety nebo 
smažený sýr. A také něco dobrého k pití. Slušný 
výběr z nealkoholických nápojů nebo výborné 
čepované pivo a kvalitní kávu. V letní sezoně se 
zde bude prodávat točená zmrzlina. K dispozici 
bude i venkovní terasa a budeme doufat, že si ji 
lidé oblíbí i jako místo setkávání i jako kavárnu. 

Možná už nyní i můžeme prozradit, že se chys-
tá rozšíření služeb. Nebudu nyní říkat termín ani 
nic konkrétního, ale prozradím, že bychom chtěli 
venkovní saunu.

A nyní se zastavme u toho, co asi zajímá všechny či 
velkou většinu lidí, a tím jsou ceny. Za kolik korun si 
lidé budou moci přijít do bazénu zaplavat?
Základní cena, která byla ve studii uvažovaná za 
vstup na hodinu a půl, byla kolem 150 korun na 
dospělou osobu. Připravujeme systém předplace-
ných vstupů, elektronických peněženek a podob-
ně, který zvýhodní pravidelné návštěvníky. To 
znamená, že Vrchlabák nebo pravidelný návštěv-
ník, který bude opakovaně aquacentrum navště-
vovat, se bude moci dostat na zvýhodněné ceny 
pomocí předplacených služeb. Slevy zde budou 
až 30 procent, předpokládáme slevu na 130 nebo 
až na 105 korun. Samozřejmě bude pamatováno 
na děti a seniory, jako i na rodiny s dětmi. 

Takže například desetivstupová permanentka by 
byla za 1300 korun?
Ano, přesně tak. Dále se můžete stát abonentem  
a zde pak může být konečná cena 105 korun. Bude 
záležet, do jaké kategorie budete spadat a jaké sle-
vy budete využívat. Budeme ještě jednat se zdra-
votními pojišťovnami. Rádi bychom zde měli, stej-
ně jako bazény v okolí, programy typu „plaveme 
se ZPŠ“ a podobně. Určitě chceme zavést i zvýhod-
něné vstupné 2 + 2, tedy pro dva rodiče a dvě děti. 

Už máte představu, kolik bude stát vstupné na hodi-
nu a půl pro takovou rodinu?
Tohle je předmětem úvah. Ještě se to ladí, ale 
můžeme prozradit, ale by to mělo být kolem  
450 korun, pro abonenty 420 korun. Kompletní 
ceny budou zveřejněny asi měsíc před zahájením 
provozu a budou z těchto vycházet. 

Kolik bude činit cena ranního plavání?
Kolem 90 korun.

Bavíme se o všem nyní na začátku léta, kdy světem 
obchází strašák plynové krize či drastického zdražo-
vání energií. Jak moc velká je to pro vás hrozba při 
stanovování ekonomiky celého zařízení? Já si mys-
lím, že nyní koukáte tak trochu do mlhy…
No, to jste pěkně popsal... Ani my nejsme o nic chy-
třejší. Já dostal za úkol sestavit ekonomickou výsle-
dovku na rok 2023 a přiznám se, že tam je mnoho 
neznámých, o nichž v tuto chvíli nevíme vůbec nic.

ŘEDITEL BAZÉNU



8 9

Co vám na to řeklo vedení města, jehož zástupci při 
schvalování celého projektu zastupitelům slibovali, 
že město bude provoz ročně dotovat 1,5 až 2,5 mili-
ony korun? To už asi není reálné, že?
Jak už jsem řekl, projekt je dobře vymyšlený, to si 
vedení města pohlídalo. Budeme využívat vlast-
ní vodu z vrtů, čímž ušetříme za vodné, vodu, 
kterou vyměníme v bazénech, budeme přes 
dechlorační jímku vypouštět do přítoku rybníka, 
čímž ušetříme na stočném, na střeše plánujeme 
vybudovat fotovoltaickou elektrárnu, teplo a část 
elektrické energie budeme odebírat z kogenerační 
jednotky umístěné v budově a přitom nebudeme 
vytápět ani krychlový metr navíc, neboť stavba 
je opravdu minimalistická, ale přiměřená. Přesto 
pro příští rok počítáme s příspěvkem od zřizo-
vatele o dost vyšším, než je výše zmiňovaných  
2,5 milionu korun. Záleží na situaci na trhu s ener-
giemi. V původní provozně-ekonomické studii 
byly zmíněny tři varianty…

...ano, znám tu studii...
Takže víte, že tam byla varianta optimistická, re-
alistická a pesimistická. No a my se nyní ve svých 
propočtech pohybujeme někde mezi realistickou  
a pesimistickou variantou. Ale nikdo neví, co příští 
období přinese. Vedení města proto v rámci pří-
pravy zprovoznění aquacentra prověřuje možnos-
ti, jak minimalizovat předpokládané nárůsty cen 

v investiční i provozní oblasti, které by se mohly 
promítnout i do konečných cen vstupného. Proto je 
i ze strany vedení aquacentra projekt podrobován 
důkladné kontrole, jsou hledány možnosti úspor  
a jsou organizována výběrová řízení. Je rovněž 
prověřována možnost doplnění střechy aquacentra 
o fotovoltaické panely s dopadem na snížení nákla-
dů na spotřebu energií. Výsledkem všech těchto 
opatření by měla být minimalizace dopadů do výše 
dotace města a dále stanovení výše vstupného, kte-
ré bude s ohledem na nabízený standard a kvali-
tu služeb na úrovni, lépe pod úrovní obdobných 
zařízení v České republice. Po vyhodnocení všech 
parametrů v podzimních měsících, kdy se předpo-
kládá lepší znalost cenových nárůstů jednotlivých 
nákladových položek, bude vše vyhodnoceno  
a následně oznámeno minimálně jeden měsíc před 
zprovozněním aquacentra.

Já bych se ještě vrátil k jedné věci. Ve svých výstu-
pech v minulých měsících starosta Jan Sobotka ho-
vořil o tom, že městu se nepodařilo získat dotaci 
na výstavbu bazénu. Můžete uvést, o co se přesně 
jednalo?
Ano, o dotaci na sportovní část bazénu město za-
žádalo Národní sportovní agenturu. Veškeré pod-
mínky pro udělení této dotace splnilo. Ale v době, 
kdy mělo nastat schvalování této dotace, došlo jak 
ke změnám v agentuře NSA, tak ke zrušení do-

tačního titulu, nebylo v moci města s tím něco 
udělat. Pokud se budeme pokoušet o získání 
nějaké další dotace, tak už půjde o dotaci na 
provoz.

Hojně se mluví o tom, že by ve Vrchlabí mohl 
vzniknout plavecký klub. Jak reálné to je? 
My bychom byli rádi, aby plavecký klub od-
startoval již v průběhu příštího roku. Dokon-
ce už máme několik jeho členů či zájemců  
o členství. Máme už i předjednané dva trené-
ry a já bych rád touto cestou oslovil co nejširší 
veřejnost a zájemce o plavání. Do klubu bude 
možné vstoupit a tito členové budou mít vý-
hodnější podmínky pro užívání bazénu. Záro-
veň se budeme snažit oslovit sponzory a part-
nery. Rádi bychom začali s výukou plavání  
a hledáním talentů, abychom do budoucna byli 
schopni posílat tým na závody.

Otočme list a podívejme se na bazén ještě z jiné-
ho pohledu. Jak moc náročné je vymyslet, vypro-
jektovat a postavit takové dílo?
To je spíš otázka na projektanta a vedení města, 
které na tom celá léta intenzivně pracuje. Ne-
musíme asi mluvit o tom, že myšlenka postavit 
ve Vrchlabí krytý bazén je stará několik deseti-
letí. Město vybralo zkušenou projekční kance-
lář Centroprojekt pod vedením pana architekta 
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Do voleb se přihlásily 4 subjekty
Obyvatelé Vrchlabí budou v zářijových komunál-
ních volbách vybírat své zastupitele z kandidátních 
listin čtyř subjektů – Občanské demokratické stra-
ny, Vrchlabí do toho!, ZVONu a Volby pro město. 
Vyplývá to z vyjádření městského úřadu, na který 
doputovaly kandidátní listiny. Poté, co budou pod-
robeny kontrole a nebudou v nich shledány nedo-
statky či chyby, budou subjekty zaregistrovány  
a budou jim vylosována čísla. Komunální volby se 
letos konají ve dnech 23. a 24. září.

Pivnice Kufr oslaví 
své narozeniny
V sobotu 13. srpna oslaví pivnice Kufr své 4. na-
rozeniny opravdu stylově, a to festivalem elektro-
nické hudby a speciálně drum and bass. Na dvou 
scénách se představí patnáctka DJ´s, například 
Pixie, Mizza, Shaffa54 či Hrounex. Vstupné na 
akci, jejíž trvání se protáhne až do nedělního rána, 
činí 140 korun.

Porciunkule v Hostinném
Od pátku do neděle (5. až 7. srpna) se v Hostinném 
uskuteční tradiční slavnost Porciunkule. Během 
těchto tří dnů se na náměstí či v parku předsta-
ví velké množství kapel a interpretů. Namátkou 
jmenujme skupiny Jelen, Visací zámek, Barbarela, 
Schovanky, Megaděs, Podzvičika či Crazy Dogs. 
Koncerty budou probíhat i ve františkánském kláš-
teře, v sobotu a v neděli mohou zájemci zavítat na 
prohlídky do radniční věže na náměstí. 

NOVINKY Z VRCHLABSKA

Ševčíka. Nicméně lokalita byla zvolena geniálně, 
na místě, kde to člověk čeká. Není to žádné mega-
lomanské dílo, ale objekt odpovídající svojí velikos-
tí Vrchlabí. Máme tady takovou symbiózu s celým 
rekreačním areálem, cílem výletů široké veřejnos-
ti. Nedaleko je fotbalový stadion a vedle je – ať je 
jaký je – i rybník a krásná přírodní scenérie. Máme 
štěstí, že zde je poměrně vydatná zásobárna pod-
zemní vody. Proto vodu budeme čerpat ze dvou 
podzemních vrtů, které by měly pokrýt velkou část 
potřeby vody.

A zbytek bude odkud?
Normálně z vodovodního řadu. Velkou část 
vody, která bude přečištěná, samozřejmě přírodě 
vrátíme. 

Jak často se bude v bazénu měnit a filtrovat voda?
Filtrovat se bude neustále a měnit se bude dle pří-
slušné normy v závislosti na počtu návštěvníků. 
Rád bych zmínil, že se budeme snažit o docílení 
co nejvyšší teploty, ale chlorem chceme co nejvíce 
šetřit. Standardní teplota v plaveckém bazénu by 
měla být 27 stupňů, v ostatních atrakcích pak okolo 
30 stupňů a více. Rád bych při této příležitosti zmí-
nil, že pod tlakem událostí v souvislosti s růstem 
cen energií se na duben příštího roku plánuje insta-
lace rozsáhlého solárního systému. 

Celou dobu jsme tu hovořili o bazénu. A na závěr 
jsem nechal pár otázek přímo na vás. Můžete se 
obyvatelům Vrchlabí představit, aby věděli, kdo stojí 
v čele?
Ve Vrchlabí jsem se sice přímo nenarodil, ale jsem 
již 30 let vrchlabský občan, pochází odsud moji 
předci. Profesně jsem byl hospodský u Kódla, ob-

Artu Kus v Trutnově na Bojišti
Již svůj čtvrtý ročník nabídne od 19. do 21. srpna  
v přírodním amfiteátru v Trutnově na Bojišti fes-
tival Artu Kus. Mezi hlavní taháky třídenního 
festivalu budou patřit kapely -123 minut, Skyline, 
Bruno Ferrari či USB Live!Act. Návštěvníci mohou 
během festivalu zhlédnout i divadelní představení 
či zavítat do kreativní zóny.

Vrchlabí má konečně 
svého kronikáře
Více než šestnáctileté čekání na nového kronikáře 
města Vrchlabí konečně skončilo. Rada města na 
svém červencovém zasedání do této funkce jme-
novala Jakuba Šimurdu a zároveň schválila interní 
předpis o způsobu vedení kroniky. Existenci kro-
nikáře v každém městě ukládá zákon. Vrchlabí to 
řešilo tak, že za vedení kroniky považovalo shro-
mažďování radničního časopisu.

Vrchlabské folklórní ozvěny
Ve spolupráci s Mezinárodním folklórním festiva-
lem v Červeném Kostelci se ve čtvrtek 18. srpna 
na vrchlabském náměstí Míru představí evrop-
ské i exotické folklórní soubory v půlhodinových 
vystoupeních. Diváci se tak setkají nejen s písně-
mi vzdálených zemí, ale zhlédnou i tamější kroje  
a kostýmy, poslechnou si neznámé melodie do-
provázené na hudební nástroje. Letošní program 
startuje ve 14 hodin a představí se během něj mimo 
jiné soubory z Francie, Indie, Mexika, Ukrajiny, ale 
i místní národopisný soubor Horal. (jš)

chodní zástupce, profík přes antény a v poslední 
době projektový manažer v Německu. Devět let 
v Německu byla ultimátní zkouška všech mých 
schopností, v Německu se jí velmi tvrdý chleba. 
Mnozí lidé mě asi nebudou znát, protože jsem 
přes dvacet let ve Vrchlabí prakticky byl jen večer 
nebo o víkendu, pracovně jsem byl často někde 
na cestách. Ale když se naskytla příležitost stát se 
součástí takto velké a důležité věci, neváhal jsem. 
Říkal jsem si, kdo jiný by měl tuto významnou 
událost pro Vejsplachy a Vrchlabí koučovat než 
historicky první občan Vejsplach? Do postavení 
obchvatu cca roku 1990 jsme totiž patřili pod ulici 
Pražská, a pokud vím, jsem první člověk s trvalou 
adresou Vejsplachy.

Jak jste byl vybrán a kdy nastupujete?
Nápad přihlásit se do výběrového řízení jsem do-
stal téměř okamžitě po zveřejnění podmínek vý-
běrového řízení na webu města. Na konkurz jsem 
šel už velmi dobře připravený a s jasnou vizí, to 
zřejmě rozhodlo. Aktivně působím ve funkci od 
chvíle, co jsem se dozvěděl o svém jmenování, což 
bylo v dubnu. S vedením města jsme se dohodli, že 
nastoupím na částečný úvazek od 1. července, ale 
už teď aquacentru věnuji maximum svého času, 
kterého jsem schopen. Ředitelem na plný úvazek 
se stanu 1. září letošního roku.

Předpokládám, že ještě dříve, než jste byl vybrán  
a jmenován, jste zaregistroval veřejné diskuse okolo 
bazénu včetně těch, které se stavěly proti jeho vy-
budování. Co jste si o nich myslel nebo na ně říkal?
Myslím si, že je to potřeba vidět v delším časovém 
horizontu. Mít svůj bazén dnes patří k základní 
infrastruktuře města velikosti Vrchlabí. Celá věc 
má dvě části. Tou první, co by měl bazén splňo-
vat, je veřejná služba a já doufám, že skrze ni pře-
svědčíme i odpůrce a jejich výtky časem pominou.  
K veřejné službě patří sportovní činnost a udržová-
ní plaveckých dovedností dětí a mládeže. Druhou 
funkcí bude zábavná a komerční funkce pro co nej-
širší veřejnost, místní občany a turisty. 

Ještě než dojde k samotnému oficiálnímu otevření 
bazénu, budou se moci lidé přijít podívat, jak to tady 
vypadá?
Ano, budou se moci přijít podívat dokonce ve dvou 
fázích. Jakmile to dovolí stavební připravenost, bu-
dou dny otevřených dveří. Budeme to samozřejmě 
inzerovat na našich webových stránkách či Face-
booku. Mělo by se tak stát v průběhu podzimu.

ŘEDITEL BAZÉNU
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Bytová politika musí být  
závazkem místním obyvatelům

Jedno z nejvýznamnějších témat posledních let je bydlení. Všichni ho máme na zřeteli, v dnešní době možná ještě 
více než kdy jindy. Důvody jsou nasnadě: nemovitosti prudce zdražují a v posledním období skokově rostou i ceny 
energií. Tento smrtící koktejl úplně nejhůře dopadá na ty, kteří zakládají rodiny nebo se chtějí osamostatnit a žít ve 
„vlastním“. Stále větší množství z těchto lidí poznává krutou realitu: život ve Vrchlabí se pro ně stává nedostupný. 
Stěhují se proto pryč a Vrchlabí tak neustále ztrácí obyvatele. Už je na čase s tím začít něco dělat!

Vrchlabí je vstupní branou do Krkonoš. Tato sku-
tečnost je samozřejmě zajímavá pro rekreanty, 
provozovatele služeb, ale i investory. Ceny nemo-
vitostí v blízkých lyžařských střediscích už však 
jsou tak vysoké, že se zájemci o rekreační bydlení 
stěhují k nám do Vrchlabí. Tím vzniká poptávka 
na trhu a dochází ke zvyšování cen nemovitostí  
a my Vrchlabáci, pokud zde chceme žít, se musí-
me poohlížet po nájemním bydlení. Protože zkrát-
ka nemáme na to, abychom si zde koupili vlastní 
byt. Druhým řešením dané situace je se přestěho-
vat pryč z Vrchlabí. Mnoho našich bývalých sou-
sedů tak již učinilo. Bohužel.

Pokud se podíváme na vývoj počtu obyvatel 
Vrchlabí od roku 1989 do roku 2022, je zde patr-
ný neustálý úbytek trvale žijících obyvatel. Před  
33 lety zde žilo k 1. lednu 13 682 lidí, letos na za-
čátku roku to bylo už jen 11 845 obyvatel. Proto je 
jednou z našich priorit zabránění poklesu trvale 
žijících obyvatel. 

Koncepce bytové politiky musí být dlouhodobá, 
nejen na jedno volební období, ale na dvě až tři. 
To je dostatečně dlouhá doba, aby byl vidět dopad 
na místní obyvatele a jejich spokojenost – ekono-
mickou udržitelnost, abychom měli na to zde tr-
vale žít. Během jednoho období se nedá pořádně 
připravit a současně realizovat revitalizace domů  
a bytů v majetku města. Nestačí pouze opravovat 
fasády, ale domy a byty je potřeba revitalizovat 
komplexně.

Dle Koncepce bytové politiky města Vrchlabí pro 
období let 2022 až 2026 vlastní město 762 bytů, což 
je v porovnání s jinými městy České republiky ve 
srovnatelné velikosti nadprůměr. Avšak v jiných 
městech není takový turistický ruch a zájem o re-
kreační bydlení, který tak zvedá ceny pronájmů  
i cen nemovitostí. Proto podle nás není počet bytů 
neúměrně vysoký. Cenu nájemného na udržitelné 
výši můžeme zajistit jedině tak, že nebudeme sni-
žovat bytový fond, ale naopak se jej budeme snažit 

ještě navyšovat, a to buď rekonstrukcí stávajících 
objektů ve vlastnictví města, nebo do budoucna 
výstavbou nových bytových domů. Pokud město 
dokáže postavit tak složitou budovu, jako je bazén 
s technologiemi, dokáže postavit i byty pro nájem-
ní bydlení.

Nájem volných městských bytů je ve Vrchlabí ře-
šen formou výběrového řízení na základě zveřej-
něné nabídky a o přidělení bytu rozhoduje rada 
města na základě doporučení majetkové a bytové 
komise zřízené jako poradní orgán rady města. 
Teprve nedávno byl do výběrového řízení zave-
den k používání jednotný přihlašovací formulář, 
ve kterém se sleduje současná bytová situace ža-
datele či vlastnictví nemovitosti k bydlení. Přesto 
je i nadále hlavní podmínkou pro přidělení bytu 
„soutěženého dle výběrového řízení“ složení jed-
norázové nevratné částky, jejíž minimální výše se 
odvíjí od stavu nabízeného bytu a lokality, kde 
je umístěn. Jsme zásadně proti tomu, aby výběr 
nájemců pokračoval touto cestou, jelikož znevý-
hodňuje zájemce, kteří si nemohou dovolit platit 
jednorázový dar městu, který běžně převyšuje 
částku 100 000 korun. Obálková metoda je soutěž, 
ve které vyhrává ten, kdo dá nejlepší nabídku. 
Ostatní kritéria jsou spíše zbytná. Nejde tedy o to, 
jak velká rodina žádá o jak velký byt či pro koho 
konkrétně by byt měl být určený, ale „kdo dá víc“. 
Někteří lidé se do takového systému nikdy nebu-
dou moci přihlásit a vždy nám vypadnou, protože 
na takový způsob získání nájemního bytu nebu-
dou dost bohatí. 

Dalším, kdo musí platit nevratný dar městu, 
konkrétně ve výši 100 000 korun na veřejnou ze-
leň, jsou zájemci, kteří si z důvodu věku a nižší 
soběstačnosti žádají o přidělení bytu zvláštního 
určení v domě s pečovatelskou službou v ulici 

Pražská. Zproštěni úhrady poplatku jsou pouze 
zájemci o byty zvláštního určení v Penzionu s byty 
pro důchodce v ulici Slovanská, kde se přihlíží také 
k sociální situaci zájemců, tedy odpadá povinnost 
poskytnout zmíněný dar městu. Pronájem všech 
bytů zvláštního určení podléhá opět schválení ra-
dou města a je podmíněn doporučením Pečovatel-
ské služby Vrchlabí a ošetřujícího lékaře. I v tomto 
případě jsme proti tomuto daru městu.

Výchozím bodem pro nastavení změn výše popsa-
ných je motivace ze strany politických reprezen-
tantů. Proto se zavazujeme, že přístup k bydlení 
zaručíme všem, jakožto základní právo, nikoli jako 
komoditu, kterou si každý musí „ulovit sám“. A to 
i přesto, že je zajištění si bydlení a svých potřeb od-
povědností každého jednotlivce. Ale je to obec, kte-
rá pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování 
potřeb svých občanů. Budeme proto usilovat o:

1. Zrušení obálkové metody pro výběr  
nájemníků do městských bytů

2. Zrušení příspěvku na zeleň ve výši  
100 000 korun pro byty zvláštního určení

3. Investování minimálně 100 % z vybraného  
nájemného zpět do městského bydlení

4. Navýšení investic do rekonstrukce stávajících   
objektů, které jsou vhodné pro nájemní bydlení,      
včetně posílení a zvýšení absorpční kapacity pro  
čerpání dotací nejen z evropských fondů

Naším hlavním cílem je zvýšit počet bytů k nájem-
nímu bydlení a tím zvýšit dostupnost těchto bytů 
pro místní obyvatele, ale i pro zaměstnance vybra-
ných profesí, jako jsou lékaři, učitelé, ale také pra-
covníci sociálních služeb a podobně.

List1

Stránka 1

počet obyvatel ve Vrchlabí (stav k 1. lednu daného roku)

Zdroj: MVČR, ČSÚ
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My lidé jsme fakt neuvěřitelní
Hlavní kapelou letošního ročníku Krkonošských 
pivních slavností ve Vrchlabí bude kapela Mňága  
a Žďorp. Její frontman Petr Fiala v rozhovoru pro 
Vrchlabinky vzpomíná na začátky kapely, ale i na co-
vidovou dobu, kdy kapela pravidelně streamovala své 
koncerty. A samozřejmě jsme se museli zeptat, jaký 
je jeho vztah k pivu.

Předpokládám, že jste na tuto otázku odpovídal již 
mnohokrát. Přesto, prosím, ještě jednou pro Vrchla-
binky: Jak vznikl název kapely Mňága a Žďorp a co 
to znamená?
Vzniklo to z potřeby mít co nejbláznivější název, 
což byl v té debilní době jeden ze způsobů, jak  
o sobě dát vědět. Jsou to dvě slova z beskydské-
ho dialektu. Mňága je něco měkkého, rozšlápnutá 
hruška, bahno nebo hovínko a žďorp je starý krám 
− vehikl auta, první Nokia a tak podobně.

MŇÁGA A ŽĎORP

Na Wikipedii jsem objevil informaci, že kapela, re-
spektive její kořeny, se začala formovat v roce 1983. 
Jaká to byla doba před oněmi čtyřmi desetiletími?
No úplně na hovno. Akorát jsme byli mladí, a tak 
to pro nás bylo dobrodružné − vymezovat se pro-
ti komunistům. Byli jsme ruská kolonie, hlídali  
a udávali jsme se navzájem. Děsně jsem se styděl za 
dospělé, kteří furt nadávali na komouše a Rusáky  
a pak šli k volbám a stejně jim to hodili.

Pro Mňágu i pro vaše sólová alba jste napsal velké 
množství písniček. Kde jste pro ně získával inspiraci?
Všude okolo sebe. Je tomu tak i nadále. Pokud vás 
baví pozorování okolí, máte do smrti vystaráno. 
My lidé jsme fakt neuvěřitelní.

Vaše kapela hodně cestuje a koncertuje. Jaké máte 
pocity, když někam jedete na koncert, ale třeba i na 
obyčejný nákup a v rádiu, které právě posloucháte, 
pustí nějakou z vašich písniček?

Je to fajn pocit. Časem jsem si zvykl na svůj hlas 
a už se nestydím. Přece jen, to, že hrajeme pro 
lidi a že mají ty písničky rádi, našemu snažení 
dává smysl.

Vaše kapela se poměrně originálně postavila ome-
zením, která v minulých letech způsobil covid-19. 
Oprášili jste všechny vaše skladby a streamovali jste 
vaše koncerty z různých míst. Jak na tuto zkušenost 
vzpomínáte a jaké přinesla výsledky?
Bylo to perfektní. Udrželi jsme si práci, zábavu  
a pobavili jsme spoustu lidí, kteří v tu dobu museli 
kysnout doma. Za dva roky a třicet streamů jsme 
vybrali něco přes dva miliony korun, takže jsme 
mohli normálně zaplatit celý tým, který se na stre-
amech podílel, hosty, dopravy, techniky, zvukaře 
a tak dále. Vždycky jsme šli až na hranu možností 
toho, co se v daný čas dalo dělat. Protože nedělat 
nic, bečet a čekat, to umí každý.

Jezdíte raději na koncerty do klubů, nebo na velké 
festivaly?
Obojí je skvělý a má své výhody. Hodinový set 
hitovek na fesťáku nebo dvouhodinový klubový 
koncert s různýma nečekanýma songama. Změna 
je život.

Mám tu čest – stejně jako vy – být pravidelným do-
pisovatelem do týdeníku Reflex. Jak jste se k tomu 
dostal a kde berete podněty pro vaše pravidelné 
sloupky Mňága: Happy end?
Nabídl mi to Bohouš Pečinka, náš velký fanoušek  
a můj kamarád. Podněty stejný jako texty, je to všu-

de. Navíc v tomto případě můžu reagovat na aktu-
ální situace, což v textech moc nedělám.

Vystoupíte jako headliner tradičních Krkonošských 
pivních slavností ve Vrchlabí. Jaký je váš vztah  
k pivu? Já si totiž vůbec nevybavuji žádnou z vašich 
skladeb, která by se piva týkala nebo v ní bylo pivo 
zmíněno…
Pivo mi chutná a vypil jsem ho dost. Už asi čtyři 
roky ale vůbec nepiju alkohol, ani ň. Ani nevím 
přesně proč. Na jednom koncertě jsem si nemohl 
nic dát, protože jsem řídil. Měl jsem strach, že to 
bude nuda, když se neposilním obvyklým malým 
fernetem na kuráž a nevezmu si na pódium ten 
svůj střik, ale opak byl pravdou. Bylo to skvělý. 
Tak jsem si řekl, že to zkusím i druhý den na dal-
ším koncíku, a zase to bylo supr. Tak už se toho 
držím. Je to bezva.

Vrchlabí je bránou do Krkonoš a v zimě tu mnoho lidí 
lyžuje. Jak jste na tom s lyžováním vy?
Lyže bych si nazul, pouze pokud by na tom závisel 
osud planety. Jinak raději ne.

Na co se od vás mohou těšit návštěvníci Krkonoš-
ských pivních slavností? Hrajete stejné line-upy na 
všech akcích, nebo je průběžně proměňujete?
Hrajeme vždycky nějakou dobu stejný playlist, do-
kud nám z toho nezačne hrabat. Pak to obměníme, 
songů je dost.

Jak byste pozval čtenáře Vrchlabinek na váš koncert?
Přijďte na Mňágu, stojí to za to!!!

14
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ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: ODS

ODS staví na lidech, kterým 
není osud Vrchlabí lhostejný

V zářijových volbách do zastupitelstva města Vrch-
labí se o hlasy voličů bude ucházet i kandidátka Ob-
čanské demokratické strany, v jejímž čele bude stát 
Jiří Cupák. V předvolebním rozhovoru pro Vrchlabinky 
deklaruje záměr ODS stát se opět součástí vrchlab-
ské komunální politiky, zamýšlí se nad silnými i sla-
bými stránkami města a rovněž nastiňuje volební 
priority kandidátky, kterou vede.

Jste lídrem kandidátky Občanské demokratické stra-
ny ve Vrchlabí. Co vás vedlo k přijetí této odpovědné, 
ale i zavazující úlohy?
Celý život volím ODS a věřím v pravicovou poli-
tiku. Občanská demokratická strana byla v minu-
losti vždy pevnou součástí vrchlabské komunální 
politiky. Před osmi lety došlo k přerušení této tra-

dice a v roce 2014 ODS bohužel již nekandidovala. 
V našem městě stále žijí lidé, kteří si myslí, že tato 
strana tu svoje místo má a že by stálo za to ji ob-
novit. Proto jsem na začátku léta, když se začala 
formovat kandidátka a byl jsem osloven, neváhal 
ani chvilku. Za ODS jsem ve Vrchlabí v minulosti 
kandidoval, vím tedy, co to obnáší, a nevracím se 
jako nepopsaný list. A co pro mě znamená kandi-
datura samotná? Věřím v osobní vlastnictví majet-
ku a nikoliv v to, že všechno je nás všech. Věřím  
v osobní zodpovědnost za sebe sama a ne, že za 
mě někdo něco vyřeší.

Prosím představte se blíže čtenářům Vrchlabinek  
a občanům Vrchlabí.
Jsem rodákem z Vrchlabí. Asi jako každé dítě té 
doby jsem chodil na lyže, brusle či kolo. Na zá-
kladní škole jsem chodil do sportovní třídy. Na 

střední školu jsem šel do Prahy studovat geodé-
zii. Pak jsem změnil obor a vystudoval v Hradci 
Králové sociální pedagogiku. Někteří lidé mě 
znají z Domu dětí a mládeže Vrchlabí, kde jsem 
chvíli dělal „sporťáka“, a pak taky z běhu Har-
teckou alejí, který jsem před dvaceti lety založil 
a jehož se každoročně účastní 350 dětí ze škol ve 
Vrchlabí a jeho okolí. Nějaký čas jsem žil v zahra-
ničí – v Kalifornii, v Irsku či Velké Británii − kde 
jsem se živil geodézií a sociální prací. Po návratu 
ze zahraničí jsem pracoval jako ředitel vrchlab-
ské diakonie, kde jsem zaregistroval novou so-
ciální službu osobní asistenci. Myslím, že každý  
z nás bude chtít ve svém stáří zůstat doma a ne se 
sestěhovat do domova důchodců… V současné 
době pracuji na Správě KRNAP, kde mám na sta-
rost práci s dobrovolníky, opravu a obnovu turi-
stického značení, protipožární průzkum a další 
věci. Zároveň jsem ředitelem sekce běžeckého 
lyžování v Českém hnutí speciálních olympiád, 
kde organizuji soutěže, soustředění reprezentace 
a školení trenérů.

Jak hodnotíte současný život ve Vrchlabí? Jaké jsou 
silné stránky města a jaké jsou jeho slabiny?
Mám to tady moc rád. Líbí se mi například obě 
opravená náměstí. Přesto bych řekl, že bych vše-
obecně uvítal více zeleně a méně světel. Chtěl 
bych vyseknout poklonu všem podnikavým li-
dem, protože právě na jejich práci stojí současná 
podoba Vrchlabí a možnosti, které zdejší oby-
vatelé mají. A co se mi nelíbí? Třeba zpomalo-
vací bariéry, ty jsou na kole nepříjemné. A pak 
tu máme několik nových a možná i zbytečných 
apartmánových projektů, ze kterých jsem malin-
ko rozpačitý. Myslím, že těm šlo zabránit.

S jakými programovými prioritami budete předstu-
povat před vrchlabské voliče?
Finální podoba našeho programu se dotváří  
a ještě pilujeme detaily. Myslíme, že není žádou-
cí a vůči lidem ani poctivé, abychom jim slibovali 
obecné a prázdné proklamace. Jednotlivé věci 
pojmenujeme a přidáme k nim naše konkrétní 
návrhy na řešení. Mohu ale prozradit, že v na-
šem programu nebudou chybět témata jako do-
stupnost bydlení, podpora sportu a volnočaso-
vých aktivit či jasná koncepce pro cestovní ruch. 
Nicméně jako pro bývalého ředitele vrchlabské 
diakonie jsou pro mě srdcovou záležitostí sociál-
ní služby. Chtěl bych se proto například zasadit 
o rozšíření terénních sociálních služeb. 

Jak byste charakterizoval kandidátku ODS co do je-
jího složení?
Protože nejsem otcem zakladatelem, který dával 
celou kandidátku dohromady, s jednotlivými její-
mi členy se ještě postupně seznamuji. Některé kan-
didáty samozřejmě dlouho znám, takže zde to bylo 
jednoduché. Ale jsem překvapen a nadšen, jak pes-
trý tým se podařilo sestavit a že i v dnešní době tu 
jsou lidé, kterým není osud města lhostejný. Kandi-
dátku bych proto charakterizoval jako mix dravého 
mládí, zkušeností, odvahy, ale i uměřenosti. 

S jakým očekáváním půjdete do voleb? Jste po nich 
připraveni se i podílet na vedení a správě města?
Když ODS naposledy ve Vrchlabí v roce 2010 kan-
didovala, získali jsme čtyři mandáty. Moc dobře 
si to pamatuji, protože jsem byl u toho jako člen 
kandidátky. I v letech předtím Občanská demo-
kratická strana vždy získala alespoň čtyři křesla 
v zastupitelstvu. Já vím, že od té doby uplynulo 
spoustu času, mnoho věcí se změnilo… Ale věřím, 
že pokud ODS zde v minulosti byla stabilní, pev-
nou a viditelnou součástí politického spektra, tak 
tomu může být i po letošních komunálních vol-
bách. Samozřejmě, že se chceme podílet na správě 
města, proto i kandidujeme. Jakou podobu toto 
naše angažmá bude mít, je v tuto chvíli ve hvěz-
dách a na takové úvahy je zde ještě hodně času. 
Zároveň to také nezáleží jen na nás…

komerční sdělení16

JIŘÍ CUPÁK

Sledujte nás na facebooku
@VrchlabiODS 
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JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: ARCHIV ONDŘEJE STRÁNSKÉHO

Věřím, že budu příkladem  
i motivací pro své vrstevníky

Ondřej Stránský na konci června dokončil své čtvr-
té období v čele studentského parlamentu v rámci 
vrchlabského gymnázia. Ve své funkci bude pokra-
čovat i po prázdninách. Vedle toho však ještě přijal 
výzvu mnohem větší – v září bude kandidovat do 
městského zastupitelstva. V rozhovoru pro Vrchla-
binky vysvětluje, jak funguje samospráva na gym-
náziu, ale i proč by se mladí měli více angažovat  
v dění kolem sebe.

Studujete na vrchlabském gymnáziu a jste tam 
předsedou studentského parlamentu. Co tato funk-
ce obnáší?
Vypadá to tak, že my se dvakrát do měsíce schá-
zíme, vždy to je ve čtvrtek o velké přestávce,  
a zhodnotíme si, co se událo nebo s čím máme ve 
škole problém. Troufnu si ale říci, že na naší škole 
problémy nejsou až tak závažné. Proto doba trvání 
našich schůzí není nikterak dlouhá.  

Jak jste se k této funkci dostal?
Když jsem byl v kvartě (ekvivalent 9. třídy základní 
školy, pozn. autora), končilo vedení tehdejších ma-
turantů, kteří to chtěli předat dál. A ze všech lidí, 
co tam seděli na schůzi, jsem tak nějak vzešel já. 

Začátky byly samozřejmě krušné, protože jsem byl 
ještě takovej malej kluk, a když jsem jednal se star-
šími studenty, tak jsem nevěděl, jak moc mě berou 
jako sobě rovnocenného. Nicméně teď už jsem do-
končil v této funkci čtvrté volební období.

Jak dlouho takové volební období trvá?
Jeden školní rok.

Kolik vás ve studentském parlamentu je?
Za každou třídu mohou být dva členové a pak tu je 
zástupce za učitele. Ten se však nepočítá do počtu 
členů, a navíc nemá ani hlasovací právo. Dále tam 
u nás je například náš delegát v Středoškolské stu-
dentské unii a zároveň člen Krajského parlamentu 
mládeže. Když to sečtu, tak myslím, že nás tam je 
zhruba okolo 25 členů.

Jaké podněty na schůzích řešíte?
Jsou to vesměs drobnější podněty, nicméně jsme 
stále k dispozici pro všechny studenty, kteří za 
námi mohou přijít. Každý student musí nebo by 
měl znát zástupce ze své třídy. Každopádně tu 
máme pravidlo, že každý podnět musí být vysly-
šen, a my se jim nesmíme vysmívat nebo je shazo-
vat. Pak nastává diskuse. Někdo je při ní samozřej-
mě aktivní, někdo méně.

Máte možnost řešit problémy či podněty, které by 
zasahovaly do podoby výuky?
Často se nám stane, že přijde někdo s tím, že měli 
krušnou hodinu. U nás ve škole se například vel-
ké hodinové testy musí zapisovat do on-line Ba-
kalářů a nemohou být dva podobně velké testy  
v jeden den. Pokud by to někdo z pedagogů chtěl 
ignorovat, tak se můžeme ozvat s tím, že máme 
právo na to mít jen jeden hodinový test denně. 
Menší testy můžeme mít samozřejmě takříkajíc 
každou hodinu. Právo mít jen jeden hodinový 
test denně přitom kdysi před lety přišlo z inici-
ativy pedagogů.

Jaký je vztah vedení školy a pedagogů vůči stu-
dentskému parlamentu?
Tím, že studentský parlament na naší škole fun-
guje již dlouho, tak je vnímán vesměs pozitivně. 
Mám spoustu kamarádů po celé republice a v je-
jich školách obdobný parlament zase není až tak 
dlouhodobá záležitost. Myslím a troufnu si říci, 
že má trochu nějakou váhu a že tam nejsme jen 
tak pro nic za nic. Pokud by šlo do tuhého, tak 
jsme schopni něco vyřešit.

Zmínil jste, že každá třída může mít v parlamentu 
až dva svoje zástupce. Jak je to potom s rozhodo-
váním, aby se pak například nestalo, že starší roč-
níky převálcují mladší?
Na tohle nemáme pravidlo. Nicméně platí zá-
sada, že musí být přítomny alespoň tři čtvrtiny  
z celkového počtu tříd, a potom se prohlasováva-
jí návrhy nadpoloviční většinou.

Máte za sebou čtyři volební období ve funkci před-
sedy. Vzpomínáte si, že byste za tuto dobu musel 
řešit bod, který při projednávání vzbudil velké 
emoce nebo se jednalo o nějaké třaskavé téma?
Vyhrocené situace vůbec nemáme. Naše schůze 
probíhají v klidu.

Já se ptám na to z důvodu, zda si pak třeba někteří 
vaši spolužáci nemyslí, že jste málo důslední nebo 
prosazujete jejich zájmy jen vlažně či málo?
Ne, s tímto jsem se nikdy nesetkal.

Co vám na to, že jdete do studentské samosprávy, 
kdysi řekli doma?
Když jsem s tím tehdy v 9. třídě přišel, tak to 
samozřejmě bylo trošku haló. Předseda… zní to 
hezky. Ale sám si nepřipadám jako něco jinačího 
než normální student.

Jaká byla vaše osobní motivace, když jste se o tuto 
funkci ucházel?
Je to asi podobně jako nyní, když jsem se rozho-
dl, že přijmu kandidaturu do komunálních voleb 
tady ve Vrchlabí letos v září. Mně to lichotí. Nej-
prve jsem nevěděl, co to bude obnášet, ale pak 
jsem si říkal, proč ne? Nyní s tím zastupitelstvem 
mám určitě ještě větší zápal i motivaci. 

Proč?
Kdybych byl zvolen, chtěl bych to vykonávat na-
plno a udělat pro Vrchlabí to nejlepší, co umím. 
Protože mám Vrchlabí moc rád a nechci odsud 
odcházet. Chci, aby se mně, kamarádům, mojí 
rodině a všem tady žilo dobře. Když za mnou 
před časem přišel Lukáš Teplý, tak mi to moc 
polichotilo. Když za vámi někdo přijde, motivuje 
vás to ještě víc.

Pokud budete zvolen a docházet na schůze na zá-
mek, nebudete se toho obávat? Přece jen, tam už 
se řeší mnohem důležitější a závažné věci.
Nemyslím si, že bych se bál. V rámci akce sdí-
leného zastupitelstva jsme měli jeden den, kdy 
jsme se byli podívat na jednání zastupitelstva,  
a nepřišlo mi, že bych se tam měl někoho bát. 

Jste předsedou studentského parlamentu a nyní 
budete kandidovat do zastupitelstva. Jaký je váš 
zájem o veřejné dění či politiku? Jak často nebo jak 
intenzivně ji sledujete?
Poslední dobou můj zájem o národní politiku tro-
chu zeslábl. Nicméně když jsem se rozhodl při-
jmout kandidaturu do zastupitelstva, tak si více 
všímám věcí kolem sebe. Nejvíce ze všeho mě 
vždycky trápilo, že nám odsud mizí Vrchlabáci. 
Nebo nedávno, když jsem navštívil Kačák, tak 
jsem viděl, jak rapidně se v něm zhoršily podmín-
ky. Zkrátka, když se člověk chce vykoupat, skoro 
nemá šanci. 99 procent lidí, se kterými jsem o tom 
mluvil, mi řeklo, že se v tom koupat nebude.

Myslíte, že by váš případ mohl být motivací i pro dal-
ší mladé lidi a hlavně studenty, aby se více zajímali 
o veřejné dění kolem sebe a vstupovali do politiky?
Rozhodně by bylo fajn, až mě prvovoliči uvidí na 
kandidátce a uvidí ten můj věk, že pochopí, že není 
složité kandidovat, a co víc, že se můžou podílet na 
dění a správě obce. Byl bych rád, kdyby můj pří-
klad motivoval i další mé vrstevníky a ti do toho šli 
příště taky nebo se už více zapojili i během násle-
dujících let do dění kolem sebe.

PŘEDSEDA STUDENTSKÉHO PARLAMENTU
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od porodu, celá zářím
Zrození nového života je bezpochyby silný emoční 
zážitek. K tomu, aby byl pro rodičku co nejpříjemněj-
ší, může pomoci dula. Co práce duly obnáší, co je její 
hlavní úlohou a kde jsou hranice, které nesmí pře-
kročit? I to zodpověděla v rozhovoru pro Vrchlabinky 
dula Monika Anna Kašparová.

Jaké bylo vaše původní zaměstnání?
Moje pracovní aktivity jsou poměrně pestré. Vy-
studovala jsem sociologii a sociální a kulturní 
ekologii. Už během studií jsem začala pracovat  
v neziskových organizacích, které se věnují život-
nímu prostředí. Měla jsem na starosti hlavně infor-
mační a internetové projekty, přípravu a vydávání 
publikací. Jedno volební období jsem pracovala  
v Poslanecké sněmovně jako poslanecká asistentka 
poslance a ministra životního prostředí, což byla 
velmi zajímavá zkušenost. A souběžně s tím jsem 
zhruba patnáct let působila ve správní radě Nada-

ce Partnerství, která finančně podporuje projekty 
místních komunit v péči o životní prostředí a ve-
řejná prostranství. 

Jaká pro vás byla hlavní motivace stát se dulou?
Témata spojená s těhotenstvím, porodem a mateř-
stvím mě oslovila až v souvislosti s mým prvním 
těhotenstvím. Hodně jsem četla a hledala si infor-
mace o porodu, kojení. Chtěla jsem se dobře při-
pravit. Našla jsem si soukromou porodní asistent-
ku, která mě tímto obdobím provedla. Potom jsem 
byla postupně se třemi dětmi sedm let doma na 
rodičovské a v té době se na mě začaly obracet ka-
marádky, příbuzné i známé, které hledaly nějakou 
pomoc nebo podporu. Ptaly se mě hodně na porod, 
asi proto, že jsem sama měla pozitivní porodní zku-
šenost, která byla v kontrastu s tím, co o porodu 
často slýchaly. Obracely se na mě i ohledně kojení, 
když nesehnaly laktační poradkyni nebo nevědě-

MONIKA ANNA KAŠPAROVÁ

Hledáme šikovné a zručné ŠVADLENY / ŠIČKY.

Pro více informací kontaktujte personální ředitelku:
Vladimíra Kutlvašrová, +420 733 600 734,

kutlvasrova@aries.eu. Více na www.aries.eu/kariera

Co by Vám nemělo chybět:         

Přidej se k nám a staň se součástí týmu profesionálního výrobce
zdravotnických prostředků!

znalost šití na šicích strojích
ochota pracovat ve dvousměnném provozu

přátelské pracovní prostředí v provozu ve Vrchlabí
benefitní zdravotní program
25 dní dovolené
příspěvek na stravování

Nabízíme:

ly, na koho se obrátit. Zkrátka si mě to nějak samo 
našlo. Přelomový pro mě byl první porod, ke kte-
rému jsem byla pozvaná, tehdy ještě ne jako kva-
lifikovaná dula, ale jako blízká přítelkyně. Během 
toho porodu jsem plně pochopila, že to, jak se žena 
cítí, v jakém je rozpoložení, má zásadní vliv na to, 
jak porod probíhá, i na to, s jakým prožitkem od 
porodu odchází. Viděla jsem, že podpora, kterou 
můžu rodící ženě poskytnout, pomáhá a mění prů-
běh porodu. Tehdy jsem začala přemýšlet o tom, 
že bych se jednou mohla věnovat práci duly. Sama 
jsem ale tehdy čekala své třetí dítě, tak to muselo 
ještě nějaký rok počkat, než jsem se přihlásila do 
ročního kurzu pro duly.

Na všechny své tři porody máte pozitivní vzpomín-
ky? I na ten první? 
Já mám moc pěkné vzpomínky na své porody, do 
velké míry díky porodní asistentce, která mě velmi 
pěkně a laskavě provedla prvním porodem. Dala 
mi prostor a podporu, abych mohla porodit přiro-
zeně, vlastními silami a bez zásahů. První porod 
byl trochu dřina, ale moc pěkná dřina. Asi tak jako 

když se vydáte na horskou túru, vezmete na záda 
těžký batoh a vypravíte se na mnohahodinový ná-
ročný výstup. Cestou máte občas krizi, říkáte si, 
co vás ještě čeká, zároveň ale víte, že musíte jít dál  
a celou tu cestu projít. Na konci vás všechno bolí, 
jste unavení, ale je tam úžasný pocit z dosaženého 
vrcholu, tedy narození dítěte, a taky skvělý pocit, 
že jste tuhle velkou výzvu zvládla. První porod byl 
pro mě opravdu silný a fascinující prožitek.
 
Jaké musí mít dula vzdělání? 
Dula je nezdravotnická pomáhající profese. Po-
skytuje podporu a pomoc ženě během těhoten-
ství, porodu a v počátcích mateřství. Neposkytuje 
zdravotní péči, to je úkolem zdravotníků, porod-
ních asistentek a lékařů. Dula je tedy další členka 
týmu, který se o ženu v tomto období stará. V Čes-
ku postupně vzniklo několik profesních organiza-
cí, které duly vzdělávají. Já jsem členkou nejstarší 
z nich. V České asociaci dul máme roční základní 
kurz pro duly, ve kterém učí porodní asistentky, 
lékařky, laktační poradkyně, psychoterapeuti  
a další odborníci, samozřejmě také duly. Kromě 
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dul sdružených v profesních organizacích občas 
u porodů doprovází i ženy, které si říkají „duly“, 
ale nemají potřebné vzdělání a certifikaci. To ně-
kdy působí problémy, protože tam chybí dobrá 
příprava, proces certifikace a zpětná kontrola pro-
fesní organizace, která má etický kodex a dbá na 
dodržování kompetencí a profesní etiky.

Kolik certifikovaných dul v České republice je? 
Česká asociace dul má v současnosti kolem 180 čle- 
nek, z toho je kolem 100 certifikovaných dul, asi  
50 dul absolventek, které mají ukončený kurz, ale 
ještě nedosáhly certifikace, a zbývající jsou stu-
dentky probíhajících kurzů pro porodní a popo-
rodní duly. Další organizace sdružující duly jsou 
o něco méně početné. Ne všechny duly, které pro-
jdou vzděláním, ale jako duly dlouhodobě působí. 
Je to poměrně náročná práce, která vzhledem ke 
24hodinové pohotovosti, kterou duly drží, zasa-
huje do života celé rodiny, omezuje možnosti ces-
tovat. Dula během pohotovosti musí abstinovat, 
aby mohla kdykoliv vyjet k porodu. Zkrátka je to 
hodně omezující a člověk to musí dělat s velkým 
nadšením, mít velkou podporu a pochopení part-
nera a celé rodiny. 

Jaké jsou předpoklady pro to stát se dobrou dulou? 
Jaké by měla mít dobrá dula vlastnosti? 
Dula by měla určitě mít velkou schopnost empa-
tie a laskavosti, měla by umět podpořit, povzbu-
dit, pohladit, a když je potřeba, tak i odejít nebo se 
upozadit. Důležitá je emoční stabilita, vnitřní klid  
a samozřejmě i odborné znalosti a zkušenosti, které 

získá praxí. Dula by měla být vnímavá, měla by se 
umět naladit na každou svoji klientku. Každý po-
rod je jiný a každá žena je jiná, má za sebou jinou 
osobní historii, prožitky a přání. Nad to se dula 
musí umět povznést, neměla by ženu nijak hodno-
tit a soudit, aby takřka každé ženě uměla poskyt-
nout to, co zrovna potřebuje, a provést ji krásným, 
ale zároveň náročným obdobím k její spokojenosti. 

Co je hlavní úlohou duly? V čem především tkví její 
pomoc? 
Těhotenství, porod a šestinedělí je pro ženu i její 
rodinu velmi důležité a zároveň citlivé období. 
Cílem naší práce je ženu provést tak, aby tímto 
obdobím prošla s pocitem, že jej dobře zvládla. 
Podpořit a povzbudit ji v nelehkých chvílích, na-
slouchat jí a sdílet s ní její pocity, radosti i starosti. 
Poskytnout jí potřebné informace, aby se mohla 
dobře rozhodovat a zvolit si cestu, která jí bude 
vyhovovat. Součástí naší práce je příprava na po-
rod, kojení a mateřství. Během porodu je důleži-
té, aby žena nebyla ve stresu, dula ženě pomáhá 
nalézt vnitřní klid a dosáhnout lepšího uvolnění 
těla, to usnadňuje průběh porodu a snižuje bo-
lestivost. Využíváme nejrůznějších uvolňovacích 
technik, jako jsou masáže, relaxační a dechové 
techniky, pomáháme s hledáním vhodných poloh. 
Pracujeme také s psychikou, obavami a strachy  
z porodu, z bolesti, z neznámého. Mnoho žen si 
málo věří, naším úkolem je také pomáhat posilo-
vat jejich sebedůvěru. V poporodním období se 
věnujeme podpoře kojení, pokud si žena přeje ko-
jit. Řada dul má zároveň i kvalifikaci laktační po-

radkyně. Můžeme pomoci s péčí o miminko 
po návratu z porodnice, než se žena s prvním 
dítětem vše naučí. Důležitá je při naší práci 
kontinuita péče, to znamená, že se věnujeme 
ženě od těhotenství až po šestinedělí a někdy 
i déle. Díky tomu se máme možnost s ženou 
dobře poznat, znát její příběh, její silná i sla-
bá místa, přání a někdy i traumata, kterými si 
prošla. Vztah důvěry, který během spoluprá-
ce vzniká, přináší ženě potřebný klid, což má 
pozitivní vliv nejen na prožitek z porodu, ale 
přináší i lepší porodní výsledky. Dlouhodobé 
výzkumy z řady zemí prokazují, že u porodů 
v doprovodu duly je nižší procento porodů 
ukončeno operativně, nižší užití medikace, 
nižší procento dětí, které mají po porodu ob-
tíže, a také vyšší spokojenost žen s porodem. 
Odpovídají tomu i statistiky, které v České 
asociaci dul dlouhodobě vedeme, například 
jen kolem 8−9 procent porodů s dulou je 
ukončováno císařským řezem, což je význam-
ně pod celorepublikovým průměrem. Velmi 
dobré výsledky máme u vaginálních porodů 
žen, které mají za sebou porod císařským ře-
zem. Kolem 85 procent těchto porodů s dulou 
je dokončeno vaginálně, celorepublikový prů-
měr je 55 procent.

Poskytujete poradenství i budoucím tatínkům?
Partner ženy je určitě součástí celého procesu. 
Také on někdy potřebuje podporu, ujištění 
nebo odpovědi na své otázky. Zvláště u po-
rodu nebo i během šestinedělí to někdy muži 
nemají snadné. Očekává se od nich podpora 
a pomoc, ale sami si někdy nejsou jistí nebo 
nevědí, jak mohou ženě ve zcela nové a ne-
obvyklé situaci pomoci. Myslím, že velmi uži-
tečné je, když se muž spolu s ženou účastní 
předporodního kurzu, kde se lépe zorientuje, 
a díky tomu získá více sebejistoty. A potom 
samozřejmě během porodu zapojuji muže do 
té míry, do které si to on sám i jeho partner-
ka přejí. Doprovod duly mnohdy pomáhá  
z muže sejmout tíhu odpovědnosti. Když po-
tom vidí, že je žena dobře opečovaná, nebo se 
do péče o ženu může lépe zapojit, i on si po-
rod svého dítěte může klidněji prožít.

Stalo se vám, že jste při porodu musela více pe-
čovat o partnera rodičky než o ni samotnou? 
Občas se stane, že je muž velmi citlivý a špatně 
nese, když vidí svou ženu, jak prožívá porod. 

MONIKA ANNA KAŠPAROVÁ
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Žena se během porodu chová jinak, než jak ji její 
partner zná. Například křik nebo různé hlasové 
projevy během porodu nemusí být projevem ně-
jakého utrpení, vokalizace ženě pomáhá uvolnit 
napětí. Vybavuji si třeba porod, kde muž plakal, 
že žena trpí, a žena spolu se mnou ho ujišťovala, 
že nemusí mít obavy, že to zvládá dobře. Jinak ale 
musím říci, že muži jsou většinou během porodu 
ženě dobrou oporou. 

Co si nesmíte dovolit? Kde jsou hranice, které nesmí-
te překročit? 
Dula, stejně jako zdravotníci, nesmí za ženu, re-
spektive oba rodiče, rozhodovat, neměla by jí ni-
jak manipulovat a zasahovat do jejích práv ani do 
jejích mateřských kompetencí. Měla by ji naopak 
vést k tomu, aby své mateřské kompetence a do-
vednosti posilovala a rozvíjela, učila se o své dítě 
i o sebe dobře pečovat, důvěřovala si a zvládala se 
vědomě a informovaně rozhodovat. Dula by také 
neměla zasahovat do kompetencí zdravotníků.  
K tomu nám právě slouží profesní etický kodex, 
který tato pravidla naší práce vymezuje. 

Jak přistupují k dulám lékaři? 
Za svou praxi jsem doprovázela u porodů, pokud 
dobře počítám, ve dvanácti porodnicích. Přístup 
k dulám se dost liší a postupem času se mění,  
k lepšímu. V některých porodnicích s dulami po-
čítají, vítají je a je to krásná spolupráce, která je ku 
prospěchu všem zúčastněným, a to především sa-
mozřejmě rodící ženě a jejímu partnerovi. Porod-
ní asistentka ví, že dula se o ženu dobře postará,  
i když je na vedlejším sále u jiného porodu, a včas ji 
zavolá, když je potřeba. Nedávno se u nás dokonce 
objevil nový projekt, který zavedl v porodním cen-
tru na Bulovce do běžné péče tzv. nemocniční duly. 
Ty jsou k dispozici ženám příchozím k porodu  
v rámci běžné péče a pomáhají také přetíženému 
personálu. Na druhé straně jsou stále porodnice 
nebo i konkrétní zdravotníci v rámci porodnice, 
kteří duly moc rádi nevidí a zřejmě ani příliš ne-
vnímají přínosy naší práce. Vzpomínám si, jak mi 
jeden lékař po několika porodech, u kterých jsme 
se potkali, říkal: „To se vám to pěkně doprovází, 
když máte takové šikovné rodičky, které tak pěkně 
rodí.“ Určitě to není tak, že bychom si klientky ně-
jak vybíraly nebo se na nás obracely jen ženy, které 
nějak „lépe rodí“. Je za tím také nějaká naše prá-
ce, příprava na porod a péče během porodu. Ani 
to není tak, že bychom většinově doprovázely jen 
zdravé ženy s předpokladem takzvaného nízkori-

zikového porodu. Doprovázíme i ženy, které dří-
ve rodily císařským řezem nebo mají nějaká další 
omezení či onemocnění ve své historii. 

Jak vnímá duly veřejnost? Je veřejnost dostatečně 
informovaná o tom, co práce duly obnáší? 
Myslím, že se to v posledních letech hodně zlep-
šilo. Tím, jak přibývá dul, roste i zájem o naši prá-
ci a více se tato témata dostávají i do médií. Už se 
mi tak často nestává, že by se někdo ptal, kdo je 
to dula a co vlastně dělá. Občas se ale ještě setká-
váme se zkreslenými představami. Lidé si ještě ně-
kdy pletou, kdo je dula a kdo porodní asistentka. 
Rozdíl je v tom, že dula je nezdravotnická pomá-
hající profese a porodní asistentka je zdravotnice, 
v její kompetenci je zdravotní péče o fyziologickou 
těhotnou, rodičku a šestinedělku a její dítě během 
fyziologického šestinedělí. 

Jaké mýty o dulách panují? 
To by asi stálo za nějaký průzkum veřejného míně-
ní. Doufám, že po 20 letech působení dul v Česku 
jich snad už moc není. Asi se to také liší region od 
regionu podle toho, kde duly více působí. 

Vyvrátila byste nějaký mýtus o porodech? 
V naší společnosti je stále silně zakořeněná předsta-
va, že porod je něco, co žena musí přetrpět. Porod 
je přitom úplně normální fyziologický proces, pro 
který jsme jako ženy uzpůsobeny. Bolest, které se 
ženy často obávají, k porodu patří. Dá se s ní ale 
vcelku dobře pracovat, aby nebyla zraňující nebo 
nesnesitelná, ale naopak dobře zvládnutelná i bez 
medikace, která není zcela bez rizik a vedlejších 
účinků. Porod není potřeba přetrpět a přežít, je 
možné ho i prožít. Tím nemyslím, že by byl porod 

• Na plný úvazek, dvousměnný provoz Po-Pá.
• Obsluha řezacího stroje. 
• Hledáme šikovného pracovníka s výučním listem.
• Očekáváme pečlivost a manuální zručnost,  

spolehlivost a samostatnost.

Nabízíme velmi pestrou práci (jsme zakázková 
výroba – každá zakázka je jiná) v moderní  
tiskárně, firemní benefity a individuální  
přístup ke každému zaměstnanci. 

Kontaktujte nás a přijďte se podívat!

Monika Exnarová
monika.exnarova@pratr.cz
737 279 792

Řezač

TISKÁRNA PRATR, a.s.  
HLEDÁ DO SVÉHO TEAMU 
NOVÉHO KOLEGU
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vždy snadný, hladký nebo rychlý, jak by si ho asi 
většina žen přála. Mnohdy je náročný, i v takovém 
případě od něj ale může žena odcházet posílena  
a s pocitem dobře zvládnutého.

Co budoucí rodičky nejčastěji zajímá?
Řekla bych, že to je hodně individuální. Odvíjí se to 
od toho, co žena v životě prožila, co o porodu slyše-
la od maminky a kamarádek, jestli prošla nějakým 
předporodním kurzem, jestli už rodila a jakou má 
předchozí porodní zkušenost. Většinu žen zajímá 
kojení a jak se na něj připravit. Hodně žen se zajímá 
o to, jak porodit bez nutnosti nástřihu nebo bez po-
ranění hráze. Často se věnujeme nejrůznějším oba-
vám a strachům z porodu, bolesti, „jestli to všechno 
zvládnu“. Specifickou skupinou jsou ženy, které za 
sebou mají císařský porod, a nyní si přejí porodit 
normálně. Tyto ženy potřebují velkou podporu, 
protože si často příliš nevěří a mají obavy, že nejsou 
schopné porodit. Většina těchto žen přitom může 
porodit pěkně a bez obtíží. Pro mnohé je potom 
zdařilý porod léčivý a velmi posilující.
 

Jaký je zájem o vaši práci? 
Zájem o služby dul, soukromých porodních asis-
tentek a laktačních poradkyň roste. Přibývá nás  
a přibývá i klientek, a to jak ve větších městech, tak 
i v regionech. Především poporodní péče je v Čes-
ku dlouhodobě neřešena, zdravotní systém ji po-
krývá nedostatečně a české ženy stále více začínají 
tyto služby vyhledávat.
 
Jak se díváte na domácí porody? 
Naše zdravotnictví s porody doma nepočítá, tváří 
se, jako by neexistovaly. Místo porodu je ale volbou 
ženy, respektive obou rodičů. Vždy budou ženy, 
které z různých důvodů budou rodit doma. Přes-

né statistiky neexistují, ale takových porodů může 
být v ČR kolem 1–2 procent. Tím, že není dostupná 
kvalifikovaná zdravotní péče, se výrazně zvyšují 
rizika takových porodů. Ženy pak často rodí bez 
porodní asistentky, která není dostupná. K porodu 
doma se uchylují i ženy, pro které to není vhodné 
a bezpečné. Zajímavé jsou výsledky studie z Velké 
Británie, které srovnávají porodní výsledky podle 
místa porodu. Porody doma a v porodních domech 
a centrech u žen s nízkým rizikem, tedy u zdravých 
žen, jsou zde srovnatelně bezpečné a v některých 
kritériích mají dokonce lepší zdravotní výsledky. Je 
to proto, že jsou daná jasná pravidla a je poskyto-
vána kvalifikovaná a dostupná péče porodních asi-
stentek. Pokud během porodu vyhodnotí zvýšené 
riziko, žena se včas přesune do porodnice.

Kdy vaše spolupráce s klientkou končí?
Základní rámec je příprava na porod, doprovod  
k porodu a poporodní návštěva. Jsou ale i ženy, kte-
ré využijí jen část, třeba přípravu na porod a kojení 
nebo naopak jen poporodní a laktační poradenství. 
Ženy, které doprovázím u porodu, většinou ales-
poň jednou po porodu navštívím. Nejčastěji ladíme 
kojení, aby dlouhodobě fungovalo, nebylo bolesti-
vé a miminko dobře prospívalo a bylo spokojené. 
Některé ženy využívají více poporodních návštěv 
nebo se na mě obrací i později po šestinedělí, po-
kud se potřebují poradit nebo se třeba později obje-
ví nějaké obtíže třeba s kojením.

Zajímají vás osudy dětí, které jste pomohla dopro-
vázet na svět? 
Děti, kterým jsem byla u porodu, samozřejmě 
vždy ráda vidím. Některé vídám docela často, 
protože jsou z okolí, některé vidím po letech, třeba 
když se žena ozve s dalším těhotenstvím. Od ně-
kterých mi chodí i narozeninové fotky a pozdra-
vy. To je vždy velmi milé. Hodně mě také vždy 
potěší, když mě na ulici zastaví žena s poděková-
ním, že jsem jí třeba před rokem, dvěma pomohla 
po porodu s kojením a ona je ráda, že stále ještě 
své dítě úspěšně kojí.

Jak vnitřně prožíváte natolik silný emoční zážitek, 
jakým zrození nového života bezpochyby je? 
Porody mi rozhodně nijak nezevšedněly. I po ně-
kolika stovkách porodů mě stále nepřestává fas-
cinovat ta ohromná síla a proměna, kterou žena 
během porodu prochází. Často, když se vrátím od 
porodu, mi muž říká, že úplně zářím. Je to krásná 
práce, která mi dává smysl.

MONIKA ANNA KAŠPAROVÁ

HLEDÁME KOLEGY 
DO TÝMU NA POZICE:

OBSLUHA BRUSKY A KONVENČNÍCH 
OBRÁBĚCÍCH STROJŮ-NÁSTROJAŘ

Požadujeme:
• vyučení a praxe ve strojírenství
• praxe v obsluze rovinné brusky, brusky na kulato, tvarové broušení
• praxe v obsluze obráběcích konvenčních strojů
• obrábění dílů dle výkresové dokumentace
• manuální zručnost, dochvilnost, spolehlivost

Nabízíme:
• finanční ohodnocení 25 000 – 36 000 Kč/měsíc 
• práci v přátelském kolektivu
• pracovní doba 37,5 hod./týden
• odborné zaškolení
• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzijní nebo životní pojištění

KONSTRUKTÉR POSTUPOVÝCH STŘIŽNÝCH NÁSTROJŮ

Požadujeme:
• odborné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického směru
• znalost CAD – SW Inventor výhodou
• perfektní schopnost orientace ve výkresové dokumentaci
• nadšení pro konstrukci 
• důslednost, samostatnost a spolehlivost v plnění svěřených úkolů
• systematické myšlení s orientací na detail
• schopnost práce v týmu a komunikace se zákazníky
• zkušenosti z oblasti konstrukce střižných nástrojů výhodou
• znalost anglického jazyka výhodou

Nabízíme:
• finanční ohodnocení 28 000 - 40 000 Kč/měsíc
• práci v přátelském kolektivu
• pracovní doba 37,5 hod./týden
• odborné zaškolení
• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzijní nebo životní pojištění

Nástup možný ihned nebo po dohodě / Kontakt: 777 670 510, jana.beranova@nastrojarna-naf.cz

Nástrojárna NAF 
Vrchlabí s. r. o.
U Jezu 545
543 01 Vrchlabí



28

JIŘÍ ŠTEFEK, 
FOTO: ARCHIV JIŘÍHO JAKUBCE

V hokejovém životě 
je jistot pramálo

V květnu zasáhla vrchlabskou hokejovou komunitu 
tvrdá zpráva: celek HC Stadion Vrchlabí se po dvou 
sezonách v 1. Chance lize vrací do 2. ligy. Sportovní 
manažer klubu Jiří Jakubec v rozhovoru pro Vrchla-
binky analyzuje dopady tohoto rozhodnutí jak na celý 
klub, tak i na jednotlivé hráče. Zároveň představuje 
změny, které se v kádru a na trenérské lavičce udály.

Vrchlabí letošní sezonu již nebude hrát 1. Chance 
ligu, ale vrátilo se do 2. ligy. Zkuste v kostce tuto 
zásadní změnu shrnout, abychom za ní mohli udělat 
definitivní tečku.
I když jsme se připravovali na další prvoligovou 
sezónu, v květnu jsme se nedokázali dohodnout 
s Pardubicemi na pokračování spolupráce mezi 
oběma kluby. Tím de facto padla možnost dalšího 
účinkování Vrchlabí v Chance lize. Rozhodli jsme 
se, že licenci na Chance ligu prodáme a zamíříme  
s A-týmem do 2. ligy. Vzhledem k předchozí 
úspěšné spolupráci jsme jednali primárně s Pardu-
bicemi. Dohodli jsme se na podmínkách, které byly 
oběma stranami akceptovány a beze zbytku splně-
ny. Tímto je to definitivně uzavřeno. 

Jak tuto změnu přijali hráči a členové realizačního 
týmu?
Mezi Chance ligou a 2. ligou je principiální roz-
díl. Chance liga je profesionální soutěž, kde se 
hráči i realizační tým plně věnují jen hokeji. Ve  
2. lize je to jinak, je to svým způsobem poloprofe-
sionální soutěž a téměř nikoho to plnohodnotně 
neuživí. Je to tedy zásadní změna a pro mnoho 
hráčů i členů realizačního týmu to bylo zkla-
mání. Někteří si našli jiné angažmá, ale většina 
domácích zůstala a společně hledáme způsob, 
jak jim zajistit smysluplné živobytí s hokejem  
v 2. lize. Ale tak to v hokejovém životě chodí, jis-
tot je zde pramálo. 

Nyní už hleďme do současnosti a budoucnosti.  
V těchto dnech vrcholí přípravy na novou sezonu, 
která začne v polovině srpna prvními přátelskými 
zápasy. Jak tato příprava probíhala?

HC STADION VRCHLABÍ

Kluci, kteří zůstávají ve Vrchlabí, dokončili ke kon-
ci června letní přípravu ve formátu pro Chance 
ligu. Vzhledem k pozdějšímu startu 2. ligy jsme 
posunuli i začátek ledové plochy a na ledě se tým 
sejde 4. srpna. Pojedeme už v poloprofesionálním 
režimu, kdy bude příprava přizpůsobena zaměst-
nání kluků, ale budeme se snažit to maximálně při-
blížit profesionální přípravě.

Přesun Vrchlabí do 2. ligy přinesl i mnoho změn  
v sestavě, včetně řady odchodů či příchodů. Kdo tým 
opustil a naopak kdo ho posílí?
Tým pochopitelně opustili všichni hráči Pardu-
bic – Kaut, Nedbal, Machač, Linhart a tak dále  
a hráči, kteří si našli jiné profesionální angažmá – 
Kajínek, Soukup. Naopak do týmu se vrací velká 
část odchovanců, pro které v Chance lize nebylo 

HLEDÁME SEŘIZOVAČE
Máme tisíce výrobků, které se dotýkají života téměř
každého z nás. Nová auta díky nim jezdí a jsou čistější.
V trutnovských halách jich vyrábíme miliony ročně
a i to je málo.
Rosteme a potřebujeme další šikovné ruce.
Zkušení profíci i čerství absolventi, máme tu práci pro
vás.

Šikovným kandidátům
a kandidátkám nabízíme
nástupní bonus 30 000 Kč.
Vitesco Technologies, Trutnov - práce, co má smysl
a budoucnost

www.vitesco.jobs.cz
personalni.trutnov@vitesco.com



místo. Mezi nejzajímavější jména patří Ján Bendík, 
Tomáš Bláha, Adam Jirků, Tomáš Perička, Albert 
Cerman a v bráně bude plnit roli jedničky Denis 
Vacek. Možná ještě zajímavější jména jsou hráči  
z prvoligového kádru, kteří zůstávají – Patrik  
Urban, Ondra Chrtek, David Chalupa, Filip Moník 
a Jakub Kynčl. Tým ještě doplňujeme a další jména 
budeme ještě představovat.

Kdo bude stát na střídačce jako trenér a jeho asis-
tenti? Jak bude vypadat realizační tým?
I zde jsme se museli pochopitelně uskromnit. Hlav-
ním trenérem zůstane Tomáš Jirků, který úspěšně 
zvládl dokončit loňskou sezonu, a asistenty mu 
budou dělat Petr Hlaváč, Martin Abrahám a hrající 
asistent trenéra Honza Bendík.

Očekáváte změny v herním systému či pojetí hry?
Je to otázka spíše na trenéry, ale já zásadní změnu 
neočekávám. Tým máme postavený spíše ofen-
zivně, takže si myslím, že se určitě budeme snažit  
o útočný atraktivní hokej.

S jakými ambicemi co do umístění vstoupí Vrchlabí 
do této soutěže?
2. liga bude letos neskutečně kvalitní a myslím, že 
i atraktivní. Naším cílem bude jednoznačně účast  
v play-off a potom se uvidí.

Očekáváte, že opět dojde ke zvýšení návštěvnosti na 
domácích zápasech HC Stadion Vrchlabí? Už je jasné, 
kolik na ně bude činit vstupné?
Po loňské sezoně jsem v odhadech návštěvnosti ra-
ději opatrnější, bylo to velké zklamání. Letos bude 
v týmu nastupovat hodně odchovanců, soutěž by 
měla být velice atraktivní, tak bychom si všichni 
moc přáli, aby se průměrná návštěvnost domácích 
utkání přehoupla opět přes tu tisícovku. Vstupné 
na domácí utkání jsme téměř vrátili na úroveň, 
jakou jsme měli před postupem do Chance ligy. 
To znamená vstupenka na kase 110 korun, přes 
on-line systém 100 korun a zlevněné vstupné pro 
studenty a důchodce činí 80 korun. Tímto bych vás 
všechny chtěl pozvat na zimní stadion, budeme 
vaši podporu potřebovat.

N 733 610 910 
Lubor KaráseK
Váš speciaLista pro tuto obLast 
www.rkevropa.cz/makler/lubor.karasek

E lubor.karasek@rkevropa.cz 
M Valteřická 704, 543 01 Vrchlabí
D www.rkevropa.cz/vrchlabi

BYTY DOMY POZEMKY CHATYNEBYT.  PROSTORY

uVažujete zda prodat nebo počKat  
s prodejem Vašeho bytu,  

domu nebo pozemKu? 
znáte aKtuáLní tržní cenu Vaší nemoVitosti?

Nechte si vypracovat tržní odhad a může Vám to pomoci v rozhodnutí.
Zaměřuji se na prodej a pronájem nemovitostí  

v Krkonoších a Podkrkonoší. 

HC STADION VRCHLABÍ



Rytířská 17
10 00 Praha 1

tel.: +420 602 827 457

Okružní 116
543 51 Špindlerův Mlýn
tel.: +420 724 896 088

blauer.cz.sk

www.blauer.cz


