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Na základní škole u kostela si  
v těchto dnech připomínají historický 
mezník. Je to již rovných padesát let 
od doby, kdy zde začaly trvale půso-
bit sportovní třídy. Za tu dobu zde 
školní léta prožila řada významných 
a úspěšných sportovců, kteří šířili či 
stále šíří dobré jméno města Vrchlabí 
u nás i ve světě. Jsou pro nás inspira- 
cí i ztělesněním okřídleného rčení 
„ve zdravém těle zdravý duch“. 
Druhou důležitou událostí, která 
nás za pár týdnů čeká, jsou volby 
do obecního zastupitelstva. Občané 
Vrchlabí budou letos své (staro)
nové zastupitele vybírat mezi kan-
didáty čtyř politických subjektů.  
V tomto vydání vám přinášíme pre- 
zentace všech kandidujících subjektů 
či jejich vybraných členů. Věřím, že  
i díky těmto informacím vzroste 
počet lidí, kteří přijdou volit a chtě-
jí tak spolurozhodovat o dalším 
směřování města. Všem kandidátům 
vyjadřuji uznání za to, že jdou se 
svojí kůží na trh. Přeji voličům při 
hlasování jistou ruku.
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Líheň špičkových sportovců 
slaví půlstoletí

Základní škola na náměstí Míru (dříve též Základní škola Zdeňka Nejedlého) si v těchto dnech připomíná vý-
znamné jubileum. Je tomu již rovných 50 let, co v tomto vzdělávacím ústavu trvale fungují sportovní třídy. Za 
tuto úctyhodnou dobu je navštěvovalo obrovské množství dětí. Z něho však vzešla celá řada špičkových spor-
tovců, kteří vozili či stále vozí medaile a skvělé výsledky z nejprestižnějších mezinárodních soutěží. 

Eva Samková, Michal Krčmář, Šárka Záhrobská 
(nyní Strachová), Karolína Erbanová, Karolína 
Grohová, Lucie Charvátová, Radomír Šimůnek, 
Ladislav Rygl, Martin Zach, Ivana Janečková, Vác-
lav Korunka a tak dále. Co jméno, to pojem, při 
jehož vyslovení zbystří každý fanoušek sportu. 
Přestože jsou tito úspěšní reprezentanti různě staří 
a věnovali se (či stále věnují) každý jinému sportu, 
jejich pomyslná startovní čára je stejná. Je jí právě 
základní škola na náměstí Míru, která se nachází 
nedaleko hlavního vrchlabského náměstí TGM. 
 
Majestátní žlutá budova u kostela se však samozřej-
mě může pochlubit i dalšími známými absolventy. 
Jsou to například úspěšný novinář a moderátor 
Martin Veselovský, divadelní herečka Evelína Stu-
dénková nebo lékař Radek Kebrle, který před šesti 
lety zachránil poraněnou ruku (a potažmo i celou 
kariéru) tenistky Petry Kvitové. Ostatně na tuto 
školu chodil i současný starosta města Jan Sobotka, 

SPORTOVNÍ TŘÍDY NA ZŠ

který byl přitom i jedním z prvních žáků zdejších 
sportovních tříd.

Co Vrchlabák, to lyžař
Město Vrchlabí je po celé České republice i v za-
hraničí považováno za bránu do Krkonoš. V minu-
losti tu bývalo železným pravidlem, že v polovině 
prosince napadala hromada sněhu a bílá pokrývka 
vydržela minimálně do konce března. Děti se tu 
takříkajíc rodily už s lyžemi na nohou. Lyžování tu 
proto mělo bohatou tradici, jejíž kořeny se datovaly 
ještě do dob rakousko-uherského mocnářství.

Na sklonku 60. let minulého století se proto začalo 
vážně uvažovat, zda by si podpora lyžování neza-
sloužila i své ukotvení ve školních osnovách. První 
pokusná vlašťovka v této věci se datuje do školní-
ho roku 1969/1970. „Tehdy se svolením Okresního 
národního výboru, Krajského národního výboru  

a Československého svazu tělesné výchovy byl po-
dán návrh na zřízení sportovní třídy na sjezdové 
lyžování ve Vrchlabí,“ cituje z archivních záznamů 
školy její pozdější dlouholetá ředitelka Jaroslava 
Hlaváčková. Ta v onom roce 1969 byla trenérkou 
a společně s nově příchozím pedagogem Mirosla-
vem Vydrou stála u prvních krůčků nového spor-
tovního experimentu. Vzhledem k široké základně 
lyžařů ve Vrchlabí byl návrh na zřízení sportovní 
třídy přijat a oni dva společně s dalšími nadšenci 
− většinou z řad rodičů − se mohli pustit do práce. 

Dostat se do této první − dnes bychom řekli „pilot-
ní“ − třídy byl velký kumšt a prestiž. Žáci tehdej-
ších pátých tříd totiž museli mít prospěchový prů-
měr maximálně do 1,7. „Na jednu stranu to bylo 
dobré v tom, že jsme měli jen ty nejlepší, kterým se 
navíc podstatně ztenčil jejich volný čas, ale na dru-
hou stranu se nemusel dostat talent, který se učil 
hůře,“ vzpomíná Hlaváčková.

Výsledky první sportovní třídy byly docela slušné, 
a proto od školního roku 1972/1973 byly oficiálně 
povoleny sportovní třídy na sjezdové lyžování ve 
Vrchlabí jako jediném místě v republice. Pro úpl-
nost dodejme, že od školního roku 1978/1979 byla 
specializace sportovních tříd rozšířena i na běžecké 
lyžování. V současné době se zde klade důraz na 

sportovní všestrannost a školu navštěvují žáci, kte-
ří se věnují rozličným sportům.

Odměna? Nadšení!
Úspěšné uchycení sportovních tříd ve Vrchlabí se 
podařilo i díky nezištné spolupráci některých rodi-
čů, kteří vozili děti na závody, tréninky či obsluho-
vali kotvový vlek v Herlíkovicích. Nic za to neměli, 
hnacím motorem pro ně bylo nadšení a pocit, že 
jsou součástí projektu, který z jejich dětí dělá úspěš-
né sportovce. Přesto však nešlo o nějaké amatérské 
počínání metodou pokus−omyl.  

První ročníky sportovní třídy se osvědčily, a proto 
se do celé záležitosti zapojil Československý svaz 
tělesné výchovy (ČSTV), který otevřel i finanční 
kohoutky a začal výchovu zdejších sportovních 
nadějí financovat. Za takto uvolněné prostředky se 
mohlo nakupovat pro děti vybavení a lyže, a pře-
devším došlo k ustavení funkce placeného trenéra, 
kterým se v roce 1974 stal Petr Jireš.

K otřesu celého systému přípravy dětí ve sportov-
ních třídách došlo v roce 1990, kdy ČSTV dal od 
něj ruce pryč a zastavil přísun peněz. To pocítili  
i sportovci a kantoři ve Vrchlabí. Roli centrálního 
svazu pak částečně přebraly místní tělovýchovné 
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jednoty Spartak a Krkonoše, přesto to byla doba, 
kdy rodiče i pedagogové museli znovu zatnout 
zuby, aby celý systém udrželi v chodu. V roce 1994 
však vedení školy opět našlo způsob, jak celý sys-
tém financovat. Na radu svých kolegů z Liberce ve-
dení vrchlabské školy přihlásilo žáky sportovních 
tříd do tzv. školního klubu a finance opět začaly 
proudit. Role pedagoga a trenéra se následně ujal 
Aleš Suk, kterému pak pod rukama prošli všichni 
sportovně nadaní žáci, z nichž někteří v minulých 
letech přivezli medaile z olympijských her a pravi-
delně se pohybují na výsluní v závodech světového 
poháru.

Přestože se od počátku 70. let do dnešní doby na 
vrchlabské „sportovce“ mnohé změnilo, základ 
zůstal stejný. V těchto třídách mohou být jen děti 
fyzicky zdatné. O jejich přijetí rozhodují v součas-
né době výsledky z talentových disciplín. Děti by 
zároveň neměly mít problémy se zvládáním učiva.

Ve zdravém těle zdravý duch
Když bývalá ředitelka školy Jaroslava Hlaváčková 
přemítá nad přínosem sportovních tříd ve Vrch-
labí, neopomene vypíchnout zdravý styl života  
a pozitivní dopad na formující se osobnost dítěte. 
„Děti musely prokázat, že jsou dobrými závodní-
ky, ale musely sportu obětovat kus svého volného 
času. Vypěstovaly si zdravý životní styl a naučily 
se prohrávat. Navázaly obrovská přátelství a moc 
mě těší, když vidím, že děti ze sportovky se vzaly, 
mají rodinu a ve stejném duchu vychovávají i své 
děti,“ říká.

Za největšími úspěchy českých sportovců z vrch-
labské sportovky z posledních let stál legendární 
trenér a pedagog Aleš Suk. A jak on vzpomíná na 
některé své svěřence? „Jak říkal třídní učitel Evy 

Samkové, byla to chytrá holka, ale ‚držka‘. S ničím 
si nelámala hlavu a dlouho si hájila svoji pravdu. 
Nakonec se ale vždy nechala usměrnit. Těžila  
z všestranného základu – závodně dělala 17 sportů. 
Ona je například i mistryní republiky ve výrazo-
vém a uměleckém tanci. Tancování jí určitě do-
pomohlo ke smyslu pro dynamickou rovnováhu  
a rytmus. S Michalem Krčmářem jsem trénoval dva 
roky, potom odešel do Letohradu. To bylo odváž-
né, vždyť mu bylo teprve dvanáct let! Sám si ne-
dovedu představit, že by mi mé dítě v tomto věku 
oznámilo, že se odstěhuje na šest let sto kilometrů 
daleko. Příběh Káji Erbanové je také veliký. I ona 
odjela od rodičů, ale navíc až do Holandska, kde 
bydlela u jedné krajanky. Nikoho tam neznala a ce-
lou přípravu si hradila sama. Neměla to určitě jed-
noduché. Ona je však typ, který to, co ho baví, bude 
dělat třeba 25 hodin denně. A i naopak – co jí nešlo, 
nebavilo, to dělat nechtěla,“ prozradil Aleš Suk  
v jednom z prvních vydání magazínu Vrchlabinky.

Podtrženo sečteno, vrchlabská základní škola na 
náměstí Míru je ukázkovým příkladem splněné-
ho velkého snu, nesmírné píle, obětavosti a touhy 
po úspěchu. V těchto dnech se opět rozebíhá nový 
školní rok. A v něm se všichni do všeho pustí po 
hlavě a s plným nasazením. Ostatně tak, jak tu bylo 
zvykem vždy.

SPORTOVNÍ TŘÍDY NA ZŠ
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ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY

JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: PETR TICHÁČEK

Sportovní třídy jsou rodinným 
stříbrem naší školy i města

Základní škola na náměstí Míru si připomíná 50 let 
od zahájení trvalého fungování sportovních tříd. Toto 
významné jubileum vybízí k bilancování minulosti, ale 
i hodnocení současnosti. Této úlohy se v rozhovoru 
pro Vrchlabinky zhostil ředitel školy Petr Jindřich.

Stojíte v čele školy, která si připomíná toto význam-
né jubileum. Jaké to ve vás budí myšlenky?
Budí ve mně spoustu myšlenek, tak jen některé. 
Když něco funguje padesát let s výbornými výsled-
ky, pak to musí mít hlubokou myšlenku a kolem 
spoustu schopných lidí. Jsem velmi rád, že jsem 
mohl převzít štafetu již dobře fungujících spor-
tovních tříd. Nakoukněme trochu pod pokličku 
dění. Při hledání a rozvoji talentů nestačí děti do 
sportovní třídy přijmout, ale i udržet je tam. Bylo  
i období, kdy jsme hledali všechny možné způso-
by, jak sportovní třídy naplnit. 

Ale nakonec se to povedlo.
Ano, nakonec se to povedlo. Hodně nám v tom po-
mohly i světové úspěchy v podobě olympijských 
medailí našich absolventů, které jako první získa-
la Eva Samková svou zlatou medailí v Soči. Jen 
samotná výuka tělesné výchovy ve sportovních 
třídách včetně vícedenních letních či zimních sou-
středění, tréninků i závodů byl vždy nemalý oříšek 
na organizaci výuky včetně zajištění dostatku fi-
nančních prostředků. To vše představuje nekončící 
obětavou práci s dětmi včetně efektivního zvládnu-
tí tohoto složitého procesu, který existence sportov-
ních tříd vyžaduje. A co se týče dostatku peněz, až 
nedávná změna financování regionálního školství 
nám poskytla lepší manévrovací prostor. Současný 
zájem žáků o přijetí do sportovních tříd na druhém 
stupni nás velice těší. I díky tomu nám neodchází 
tolik žáků na víceleté gymnázium. Pokud si tako-
vý žák postupně uvědomí, kým je a kým chce být, 
posílí svůj smysl pro povinnost a zodpovědnost, 

začne dodržovat svou osobní disciplínu, pak se 
to odrazí nejen ve sportu, ale i v lepších studijních 
výsledcích. 

Zmínil jste obětavou práci s dětmi a další náležitosti 
spojené s organizací výuky. Můžete být konkrétní?
Samozřejmě. V neposlední řadě jsou na místě 
myšlenky na poděkování těm, kteří se na trvalé 
udržitelnosti chodu sportovních tříd podíleli či 
stále podílejí. Patří mezi ně všichni pedagogové 
školy, zejména pak naši tělocvikáři v roli trenérů, 
jejichž aktivity nikdy nekončí. Jisté je, že za vším 
stojí již zmíněné obrovské množství práce od ná-
boru talentovaných dětí až po olympijské medaile. 
Díky i všem rodičům, kteří nám projevují důvěru 
a usilují o přijetí svých dětí do sportovních tříd. 
Tato důvěra v rozvoj talentu jejich dětí nás velice 
zavazuje a posiluje energii vkládanou do fungová-
ní sportovních tříd. Velké poděkování patří i naše-
mu zřizovateli městu Vrchlabí. Je nám ctí, že jsme  
u vrcholných představitelů města Vrchlabí a mno-
ha dalších zainteresovaných osob našli silné spo-
jence na cestě za kvalitou vzdělávání a zmíněné 
sportovní přípravy našich žáků. Ještě jedna velká 
myšlenka na závěr. Sám jsem duší sportovec, pů-
vodně fotbalista, a vždy jsem bojoval za tým do 
posledního hvizdu i ve zdánlivě ztraceném zápa-
se. Dnes je pro mě tímto týmem škola a potažmo 
město Vrchlabí. Sportovní třídy jsou pro mě trva-
le hodnotnou vzácností, chloubou, dalo by se říci 
rodinným stříbrem školy i města Vrchlabí. Věřím, 
že by se mnou souhlasila i Jarka Hlaváčková, která 
stála u zrodu sportovních tříd, a pan starosta Jan 
Sobotka, se kterým jsme se jednoznačně shodli již 
při mém nástupu do školy na naplňování společné 
vize trvalé udržitelnosti sportovních tříd pro město 
Vrchlabí. Udělejme proto všichni vše pro to, aby 
tomu bylo tak i nadále. Proto jsem i rád, že myšlen-
ka sportovních tříd znovu ožije od tohoto září na 
škole u pana ředitele Jardy Plevy, s kterým tak mů-
žeme rozšířit prostor pro vzájemnou spolupráci.
 
Jaké musí mít žáci předpoklady, aby mohli v součas-
né době chodit do zdejších sportovních tříd? Je to 
omezeno nějak i prospěchem?
V odpovědi na tuto otázku jsem ve shodě s To-
mášem Kulhánkem, jednou z klíčových osobností 
pro fungování sportovních tříd. Žáci, kteří chtějí 
navštěvovat sportovní třídy, by měli projevovat 
zájem o sport a zároveň úspěšně zvládat učivo  
v jednotlivých ročnících druhého stupně základní 
školy. O sportovní třídy na náměstí Míru je takový 

zájem, že děti musejí před přijetím projít talento-
vou zkouškou. Ta se skládá z baterie testů, která 
hodnotí jejich rychlostní, silové, obratnostní a vy-
trvalostní schopnosti. Podle úrovně těchto před-
pokladů a bodových výsledků testů vybíráme do 
sportovní třídy do předem stanoveného maximál-
ního počtu žáků. 

Mají žáci sportovních tříd nějaké výhody či mírnější 
zacházení ze strany pedagogů oproti ostatním tří-
dám?
Spíše než výhoda zde platí dohoda. Žáci sportov-
ních tříd mají možnost se v době, kdy probíhá jejich 
závodní sezóna, domluvit na odložení testů, celko-
vého hodnocení a klasifikace na dobu, kdy budou 
mít po závodní sezóně. Učivo si samozřejmě musí 
doplnit. Škola jim vychází vstříc i vzhledem k plá-
novaným soustředěním a umožňuje dětem se v je-
jich sportu realizovat.

Jaké máte plány do dalších let?
Řekněme si nejprve východiska. Jedním je minu-
lý nestandardní školní rok, v prvním pololetí ve 
znamení covidu a v druhém migrační vlna ukra-
jinských uprchlíků s přelivem do nadcházejícího 
školního roku. K tomu pokračující nová strate-
gie ministerstva školství s plánovanou změnou 
vzdělávacích programů. To představuje obrovské 
úkoly pro nás všechny a bude to i součást naše-
ho akčního plánu. Velkým závazkem je udržet 
kvalitu poskytovaného vzdělávání. Pro mě jako 
ředitele vždy byli a jsou ze všeho nejdůležitější 
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Sportovka ve Vrchlabí? 
Začátek mojí kariéry!

Já to beru jako jakýsi zlom v mojí sportovní kariéře. 
Protože když jsem přišel do 6. třídy na sportovku 
na základní škole u kostela, tak jsem se začal vě-
novat sportu a s lyžováním jsem se do toho pod 
Alešem Sukem pustil naplno. A i když jsem tuto 
školu navštěvoval jen dva roky, tak mi to dalo 
opravdu hodně. Byl to právě pan Aleš Suk, kdo ve 
mně probudil chuť a lásku k lyžování. Je to tedy 
taková moje nejsilnější vzpomínka, protože to vní-
mám jako začátek mojí kariéry. To byl základní 
předpoklad k tomu, co se pak dělo dál. Pamatuji 

si, jak jsme kolem sebe měli silné ročníky se spous-
tou budoucích úspěšných sportovců, jako jsou Eva 
Samková, Karolína Erbanová, Lucie Charvátová či 
Karolína Grohová. Poté jsem odešel do Orlických 
hor pokračovat v kariéře. Nicméně tato škola ne-
byla jen o učitelích, ale bylo to i naše dětství a na 
to rádi vzpomínáme. A když se pak my z jednoho 
města v budoucnu sejdeme na velké olympiádě, 
tak je to moc fajn.

Michal Krčmář, biatlonista 
a stříbrný medailista ze ZOH 2018 v Pchjongčchangu 

lidé. Lidé vytvářejí kvalitu. Mojí dlouhodobou 
vizí i plánem je vytváření vhodných podmínek  
a cílená podpora pedagogů i ostatních pracovníků 
školy v jejich náročné práci. Ministerstvo školství 
plánuje změnit vzdělávání na základních školách. 
Nositelem změny je učitel, u nás je to tým učitelů. 
Proto tím nejdůležitějším plánem je podpořit je-
jich spokojenost, iniciativu a angažovanost. Vedle 
toho vytvořit vhodné podmínky pro jejich nároč-
nou práci. V průběžném zkvalitňování podmínek 
pro práci žáků i učitelů jsme pokračovali i o těchto 
prázdninách. 

Konkrétně v čem?
Dokončili jsme realizaci nové učebny přírodověd-
ných předmětů pro první stupeň včetně edukativ-
ního prostoru v relaxačním centru. Zrekonstruovali 
jsme velkou sborovnu pro druhý stupeň. Pokračo-
valy práce na naší nové učební pomůcce Matema-

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

tický průzkumník, přijali jsme některé nové učitele 
do našeho týmu a v neposlední řadě jsme provedli 
některé plánované organizační změny ve vedení 
školy. Závěrem snad ještě jeden plán: vzpomenu-li 
uplynulé období, od roku 2017 zrealizovala naše 
škola velké množství projektů, představujících 
finanční podporu pro rozvoj školy asi 25 milionů 
korun. Od projektů na měkké aktivity až po dotace 
na modernizaci učeben včetně zajištění bezbarié-
rovosti z Integrovaného regionálního operačního 
programu – viz např. zmíněná učebna přírodověd-
ných předmětů. V návaznosti na realizaci těchto 
projektů jsme plánovali uspořádat již v minulých 
letech den otevřených dveří. Kvůli covidu se nám 
to nedařilo. Nový termín pro den otevřených dve-
ří spojený s připomínkou padesáti let sportovních 
tříd je naplánován po dohodě s panem starostou 
předběžně na říjen až listopad. Bližší podrobnosti 
včas zveřejníme.

MICHAL KRČMÁŘ

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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    Volební program:
       Lídrem naší kandidátky je dosavadní místostarosta města Vrchlabí pan Alfred Plašil. 

Naším cílem je stabilní a koncepční rozvoj města ve prospěch jeho občanů. 
Hlavní prioritou pro nadcházející období je udržení a zlepšení podmínek pro spokojený život občanů. 

    V jednotlivých oblastech chceme rozvíjet:
1. životní jistoty – budeme se chovat sociálně, proto bezprostředně nepřeneseme zvýšené nároky 

na rozpočet města a současnou in�aci na občany města, zasadíme se, aby náklady na život ve 
městě, které může samospráva ovlivnit (vodné, stočné, daň z nemovitosti, městské nájemné, 
poplatky za likvidaci odpadů) zůstaly v roce 2023 na úrovni letošního roku, i nadále se budeme 
zasazovat o dostatečné pokrytí sociálními službami s prioritním zaměřením na seniory

2. bydlení – více se zaměříme na obnovu nyní nevyužívaného bytového fondu (rekonstrukce 
bytového domu tzv. „dům hrůzy“) u původní budovy kina, vnitřních prostor čp. 100 na Kozím 
plácku, zámečku v Hartě, čímž zajistíme větší počet dostupných městských nájemních bytů, 
připravíme výstavbu nového bytového domu

3. životní prostředí – podpoříme předcházení vzniku odpadů a ekonomickou likvidaci odpadů 
s tlakem na třídění odpadu a tím snižování množství komunálního odpadu, u nových projektů 
zvýšíme důraz na ochranu stávající a výsadbu nové zeleně 

4. veřejný prostor - realizujeme obnovu a rekonstrukci dalších komunikací, budeme pokračovat 
v obnově veřejného osvětlení, nahradíme další stovky nevyhovujících svítidel novými, 
s výrazně nižší spotřebou, budeme klást větší důraz na čistotu a úpravu veřejných prostranství  
i mimo centrum města

5. školství – nadále budeme podporovat modernizaci budov a učeben, originální přístup 
k výuce u jednotlivých škol a udržovat širokou nabídku mimoškolních aktivit

6. zdravotnictví – podpora při obsazování uvolněných ordinací (byty, půjčky), podpoříme 
spolupráci s místní nemocnicí a ordinacemi, pro zajištění co možná nejlepší zdravotní péče 
pro občany našeho města

7. sport – budeme i nadále �nančně podporovat sport a sportovní aktivity občanů, oddílů 
a spolků, dle výsledků hospodaření a �nančních možností města bychom chtěli tento podíl 
dále navyšovat, budeme pokračovat v budování a zlepšování sítě cyklostezek ve městě, 
řádně dokončíme a uvedeme do provozu stavbu krytého bazénu 

8. kultura – podpoříme další etapu přípravy rekonstrukce staré budovy kina na divadelní 
a koncertní sál 

9. spolková činnost – zasadíme se o navýšení �nančních prostředků do grantového 
programu na spolkovou činnost, aby dobrovolná zájmová uskupení, která vykazují 
velkou aktivitu, měla více �nančních prostředků na realizaci svých záměrů

     Náš volební program můžete najít na www.vpmvrchlabi.cz    

    s námi
neztroskotáte

ai166011735041_vrchlabinky.pdf   1   10.08.2022   9:42

1. Alfred Plašil
místostarosta 

Vrchlabí

18. Michal 
Matoušek, 
živnostník

13. MUDr. Petr 
Jindra
lékař

20. Veronika 
Vaňous Bímová

�oristka

21. Josef Meloun
aktivní důchodce

16. Ing. Tomáš 
Chlum, manažer 

obchodu

10. Ing. Jaroslav 
Gregor

stavební technik

11. Mgr. Miroslav 
Hanuš
učitel

12. Jana Pikorová
vedoucí provozu 

14. Petr Bím
zahradník

8. Ing. Milan Paska
technik

15. Mgr. Jaroslav 
Pleva, ředitel 
základní školy

2. JUDr. Milena 
Dušková

advokátka

3. Milan Dejmek
vinárník

4. JUDr. Libor 
Finger 

advokát

6. Ing. Veronika 
Klenzová Bubáková
manažer lyž. areálu

17. Václav Bubák
provozovatel
 lyž. areálu

9. Stanislav 
Mlejnek 

konstruktér 

7. Tomáš Hladík
restauratér

 5. Mgr. Iveta 
Boháčová
učitelka

19. Pavel Mišuta
ved. střediska 

údržby

kandidáti  VOLBY PRO MĚSTO

Co se povedlo
 – digitální kino, stavba bazénu, dokončení centra města, zatrubnění Pilského 
potoka, LBT dokončení, rekonstrukce hřiště manželů Zátopkových, chodník 
v ulici Kpt. Jaroše, zateplení MŠ Komenského, skate park, ulice U Nemocnice.

Co se připravuje
 – dokončení staré radnice s využitím pro RTIC, rekonstrukce parkoviště 
u kláštera, rekonstrukce bytového fondu, lokalita Kalvárie, komunikace od 
Divadelního klubu (včetně rekonstrukce mostu) po budovu kina a úsek od 
parkoviště u KD Střelnice po Horskou ulici.

Abychom mohli realizovat naše programové cíle, k tomu potřebujeme Vaši podpo-
ru a Vaše hlasy ve volbách do městského zastupitelstva 23. a 24. září 2022 pro naši 
kandidátku číslo 2.

VPM je politická strana bez parlamentních ambicí, založená na podporu kandida-
tury občanů, kterým není lhostejný způsob života jejich města.

VPM
Vaše jistota v dnešní rozbouřené době

ai16614108145_VPM - vrchlabinky - finále 2022 - Opravená.pdf   1   25.08.2022   9:00:30
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JIŘÍ ŠTEFEK, 
FOTO: ONDŘEJ LITTERAKomunální volby 

ve Vrchlabí pod lupou
4 politické subjekty, 84 kandidátek a kandidátů,  
21 míst v zastupitelstvu. To jsou v kostce základní data 
k mimořádně důležité události letošního podzimu – 
volbám do zastupitelstva města Vrchlabí. O jejich vý-
sledku rozhodne několik okolností, z nichž některé ne 
vždy bývají řadovými voliči plně vnímány či pochopeny. 
Přinášíme vám přehled těch nejdůležitějších z nich.

Úvodem připomeňme, že komunální volby se letos 
uskuteční v pátek a sobotu 23. a 24. září. V pátek 
mohou občané svůj hlas odevzdat od 14 do 22 ho-
din a v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Ve Vrchlabí 
se bude volit v celkem deseti volebních okrscích.  
V komunálních volbách není umožněno volit li-
dem, kteří pobývají v zahraničí nebo v jiném městě. 
Volební průkazy jako v případě voleb do Poslanec-
ké sněmovny či volby hlavy státu se nevydávají. 
Jedinou možnost hlasování má tedy volič ve svém 
volebním okrsku v místě trvalého bydliště.

Jestliže někomu vážné zdravotní důvody nedo-
volují dostavit se do volební místnosti, může si 
na obecním úřadu zažádat o hlasování do pře-

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

nosné schránky. Členové volební komise se však 
s přenosnou urnou mohou vydat pouze na adresu  
v rámci volebního okrsku. A nyní již ke konkrétním 
věcem.

Počet voličských hlasů
Každý volič má k dispozici takový počet hlasů, kte-
rý je shodný s počtem volených členů zastupitel-
stva. V případě Vrchlabí se tedy jedná o 21 hlasů. 
Volič však může udělit i jeden jediný hlas. Nesmí 
jich však být více než 21. Tyto jednotlivé hlasy pře-
dá volič tak, že označí křížkem dotyčného kandidá-
ta. Pokud chce volič podpořit všechny kandidáty 
dotyčného subjektu, označí jej velkým křížkem. 
Tento způsob hlasování je pro kandidující subjekty 
nejvýhodnější a nabádají své voliče k jeho využití.

Křížkování
Na rozdíl od jiných voleb může v komunálních 
volbách každý volič podpořit více kandidátů  
z různých subjektů (tedy pokud není rozhodnut 

pro volbu jednoho subjektu). Je to možné těmito 
způsoby:

Označí křížkem jednu volební stranu – takto pak 
hlasuje pro kandidáty dané strany v pořadí, v ja-
kém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

Označí křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv 
volební strany – maximálně může rozdat tolik 
křížků, kolik je členů zastupitelstva. Má možnost 
kombinovat kandidáty z libovolných stran.

Propojí oba výše uvedené způsoby – přednostně 
získají hlasy jednotliví kandidáti označení kříž-
kem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitel-
stva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste za-
křížkovali velkým křížem, a to dle jejich pořadí na 
hlasovacím lístku.

Jestliže volič označí křížkem volební stranu a zá-
roveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. 
Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém 
případě nebere v úvahu.

Sčítání hlasů
Hlasy se počítají tak, že pokud volič udělí křížek 
celé kandidátce, ve Vrchlabí pak tento subjekt 
získá 21 hlasů. Pokud volič zakřížkuje například 
jen 3 kandidáty, dostane subjekt jen tři hlasy. Při 
součtu hlasů se pak sčítají všechny tyto malé i vel-
ké křížky a tento počet se pak dělí celkovým po-
čtem hlasů, které získaly všechny subjekty. Pokud 
například přijde k volbám 4 000 voličů a všichni 
odevzdají 21 hlasů, celkový počet hlasů pak činí 
84 000 hlasů.

Zisk mandátu
Pro zisk mandátu v komunálních volbách je rozho-
dující, aby kandidující subjekt získal alespoň 5 pro-
cent z celkového množství odevzdaných platných 
hlasů. Bude-li celkový počet odevzdaných hlasů 
84 000 (viz předchozí bod), musí subjekt pro zisk 
alespoň prvního mandátu získat celkem alespoň 
4 200 hlasů. Takový případ hypoteticky nastane, 
když dotyčný subjekt podpoří velkým křížkem 

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. 
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alespoň 200 voličů (a neudělí přitom žádný hlas 
jinému kandidátovi z jiného subjektu). S narůstající 
volební účastí pochopitelně roste i celkový počet 
odevzdaných hlasů a pro jednotlivé strany pak  
i počet hlasů, které pro obsazení prvního mandátu 
musí získat. Subjekty, které získají méně než 5 pro-
cent hlasů, žádný mandát nezískají a jejich hlasy 
propadnou.

Volební účast
Jde o velice důležitou veličinu, která významným 
způsobem ovlivňuje volební výsledek. Pro každý 
ze subjektů je nejdůležitější, aby přišli především 
jeho voliči. Pokud konkurenční subjekty nepři-
vedou k volbám své voliče nebo jich přijde málo, 
profituje z toho především ten subjekt, který má 
disciplinované voličstvo. Před čtyřmi lety přišlo ke 
komunálním volbám ve Vrchlabí pouze 41,83 pro-
centa lidí, což byla historicky nejnižší volební účast. 
O budoucnosti města tak rozhodly jen zhruba dvě 
pětiny oprávněných voličů, tedy pouhá třetina 
obyvatel města. Zvýšit volební účast by tudíž mělo 
být jednou z hlavních výzev nadcházejících voleb.

Lokální hnutí × celostátní strany
V komunálních volbách (především v menších 
městech či na venkově) se hojně profilují místní ne-
závislá hnutí. Ta jsou obvykle složena z místních 
osobností, které kromě podílu na chodu či správě 
města nemají další či vyšší politické ambice. Tyto 
kandidátky pro svoji účast ve volbách musejí získat 
předem stanovený počet podpisů voličů. Naopak 
kandidátky, které v městech a obcích zastřešují 
strany a hnutí s celostátní působností, žádné pod-
pisy pro umožnění kandidatury shánět nemusejí. 
Osobní či politické ambice členů těchto volebních 
subjektů však obvykle bývají prakticky totožné 
jako u členů nezávislých lokálních hnutí. Navíc na 
komunální úrovni se v drtivé většině případů řeší 
problémy bez politického zabarvení podle hesla 
„chodník není ani pravicový ani levicový, ale měst-
ský“. Kastování kandidátů v komunálních volbách 
na kandidáty lokálních nezávislých hnutí a na kan-
didáty „velkých“ stran je přitažené za vlasy a jde 
spíš o součást volební taktiky. 

Rozhodování
Jednotlivé strany a hnutí jdou do voleb především 
s úmyslem podílet se na správě města. To se jim 

splní, když se dostanou do zastupitelstva. Hlavní 
moc však má Rada města a vedení města v čele 
se starostou a místostarosty. Ve Vrchlabí se volí  
21 zastupitelů. O podobě vedení města tedy rozho-
duje ten, kdo buď disponuje, nebo je schopen zís-
kat na svoji stranu alespoň 11 zastupitelů. Vzhle-
dem k povaze voleb, ale i rozdílnosti programů či 
osobních ambicí je přirozené a žádoucí, že vedle sil 
radniční koalice se na komunální scéně profiluje  
i opozice, která hlídá kroky radniční většiny  
a předkládá vlastní alternativní návrhy. Jasné ná-
sledné dělení kandidujících subjektů na ose vláda/
opozice (k němuž po volbách tak jako tak stejně do-
jde) by mělo přimět voliče k detailnějšímu studiu 
programů. Praxe je však taková, že nyní voliči hla-
sují napříč volebním spektrem a rozhodují se podle 
známosti jednotlivých osobností. Na jednu stranu 
je v tom výhoda, že do zastupitelstva proniknou 
populární či známí lidé napříč kandidátkami, v ko-
nečném výsledku však při dělení omezeného počtu 
volených a financemi honorovaných míst se nutně 
musí postavit proti sobě.

Závěr
Oproti roku 2018 letos ve Vrchlabí kandidují čtyři 
subjekty. Přestože ve srovnání s minulými volba-
mi se počet subjektů o jeden zvýšil, stále jich je 
výrazně méně než v jiných, srovnatelně velkých 
městech. Nicméně existence většího množství 
subjektů už do volebního klání vnáší možnou 
dramatickou zápletku. 

Výrazně se tak totiž zvyšuje pravděpodobnost, že 
už tu po sečtení hlasů nebudou takové výsledky, 
kdy jeden ze subjektů sám získá nadpoloviční vět-
šinu (tedy 11 a více) zvolených zastupitelů. Dále 
lze očekávat, že nové zastupitelstvo bude pestřejší 
a nastoupí do něho i někteří nováčci. 

Pokud některý ze subjektů nezíská nadpoloviční 
většinu zastupitelů, mohou nastat i poměrně za-
jímavá jednání o obsazení Rady města včetně nej-
vyšších postů. Toto je však nyní jen teorie. Jasno 
bude za několik týdnů. 

Důležité a klíčové je však toto jasné poselství: 
volby jsou svátkem demokracie. V komunálních 
volbách lidé rozhodují o tom, jak a kam se bude 
jejich obec ubírat další čtyři roky. Uvědomit by si 
to měli všichni, kterým na městě, v němž žijí, ale-
spoň trochu záleží.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
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Rádi bychom přinesli 
nové podněty a trendy

Nadační fond ŠKODA AUTO v loňském roce oslavil už tříleté výročí svého působení. Na kontě má více než 
200 realizovaných nebo podpořených projektů zejména na Mladoboleslavsku. Už loni rozšířil své aktivity 
také na Vrchlabsko a Jilemnicko. Podle jeho ředitele Ladislava Kučery je hlavním úkolem nadačního fondu 
navázat na místní historii, vyzdvihovat příběhy lokálních hrdinů a prostřednictvím grantových výzev podpo-
rovat činnost veřejně prospěšných organizací i jednotlivců, kteří se nebojí dát o sobě vědět.

S jakou vizí k nám Nadační fond ŠKODA AUTO při-
chází?
V nadačním fondu navazujeme na to, co začali 
rozvíjet už naši předkové. Na Mladoboleslavsku 
to byli vizionáři Laurin s Klementem, kteří polo-
žili základy pozdější Škodovky a už tehdy pod-
porovali nejen své zaměstnance, ale třeba i děti 
z chudých rodin. Na jejich činnost pak navázala 
sama automobilka, která se vždy snažila chovat 
odpovědně a podporovala rozvoj prostředí kolem 
svých závodů. To všechno nás inspirovalo při 
zakládání nadačního fondu. Na Mladoboleslav-
sku působíme už čtvrtým rokem, ale současně 
jsme si vždy uvědomovali závazek vůči dalším 

NADAČNÍ FOND ŠKODA AUTO

regionům. Rozšíření aktivit fondu na Vrchlabsko 
a Jilemnicko pro nás proto bylo jasným krokem. 
Rádi bychom tady navázali na místní historii, vy-
zdvihovali příběhy lokálních hrdinů a prostřed-
nictvím grantových výzev pokračovali v podpoře 
veřejně prospěšných organizací i jednotlivců. Na 
Vrchlabsku je pro nás například silným příběhem 
rodina Peterů a další průmyslníci, kteří začali 
utvářet industriální odkaz Podkrkonoší.

Během působení na Mladoboleslavsku jste získali 
řadu zkušeností. Do jaké míry lze aplikovat tyto po-
znatky na Vrchlabsko a Jilemnicko?
Za dobu fungování fondu jsme přišli na jednu zá-

sadní věc: bez zapojení obyvatel regionů by naše 
práce neměla smysl. Stejně tak jsou pro nás dů-
ležití partneři z veřejné správy nebo soukromého 
sektoru. Naše činnost rozhodně není o budování 
„chrámů v poušti“, ale o naplňování skutečných 
potřeb místních obyvatel. Právě proto se našimi 
projekty a grantovými výzvami snažíme aktivo-
vat občany i místní spolky a skupiny, aby se na 
rozvoji regionů podíleli společně s námi. Z pro-
jektů, za kterými vidíme nadšení místních, máme 
největší radost. A právě takové projekty přinášejí 
i reálný dopad na kvalitu životů nás všech. Záro-
veň si uvědomujeme i závazek, že naše práce není 
jen o řešení aktuálních potřeb, ale také že musí-
me přinášet nové podněty a trendy, které mohou 
kvalitu života zlepšovat nebo určovat směr či in-
spirovat další.

A funguje už v našem městě nějaký takový „trendy“ 
projekt?  
Troufám si říct, že ano. V letošním roce jsme ini-
ciovali a plně zafinancovali pilotní a na město 
velikosti Vrchlabí i celkem neobvyklý projekt 
sdílených kol. Obdobné projekty se totiž dopo-
sud osvědčily spíše ve velkých a méně kopcovi-
tých městech. Přestože jsme věřili, že to fungovat 
bude, protože jsme přímo od občanů dostali řadu 
podnětů, dopředu jsme přesně nevěděli, jaká 
bude reakce a zda kola budou vůbec využívat. 
Naše obavy se ale rozplynuly už v prvním měsíci 
po spuštění. Ukázalo se, že lidé jsou zde skutečně 
sportovci tělem i duší. Jen v červnu jsme zazna-
menali neuvěřitelných 2409 výpůjček, což je na 
město velikosti Vrchlabí opravdu úctyhodné. Od 
spuštění projektu se tak ve městě uspořilo celkem 
37,3 tun CO2 v porovnání s jízdou automobilem.

Který z projektů, do kterých se nadační fond zapojil, 
byste označil jako úspěšný?
To, jak se nám daří a co se povedlo, by měli spíše 
hodnotit jiní. Navíc úspěšné projekty leckdy ne-
jsou ty největší nebo nejdiskutovanější. Často to 
mohou být i menší věci s menší finanční investicí, 
které ale rozpohybují další změny, další aktivity,  
a mají tak skutečnou ambici měnit konkrétní živo-
ty lidí k lepšímu.

Rozumím. Kdybyste ale přeci jen mohl jmenovat 
nějaký příklad za všechny? Třeba v oblasti, která je 
vám blízká?  
Pak bych jmenoval projekty, které díky naší po-
moci inovativním způsobem vytvářejí nebo oze-

leňují veřejný prostor. Přírodu a prostředí kolem 
nás bychom totiž měli nejen chránit, ale také ak-
tivně obnovovat. A k tomu často stačí až překva-
pivě málo. Ač to tak někdy nevypadá, projekty, 
které pomáhají vytvářet inspirativní či zelené 
oázy ve městech, a to nejen pro lidi, ale také pro 
živočichy a rostliny, mají často velký potenciál  
s dalším cílem lidi spojovat. Třeba takový Spolek 
Pro Hartu. Ten díky naší finanční pomoci vysázel 
36 ovocných stromů včetně méně obvyklých či 
starých odrůd, jako jsou kdouloň, moruše, oske-
ruše, mišpule a další, a přitom zapojil do sázení 
ještě velkou část sousedů. To jsou typově projek-
ty, které nám dělají radost.  

Jaké další oblasti podpory jsou pro nadační fond 
prioritní? 
Významnou podporu směřujeme především do 
těchto oblastí: vzdělávání, sociální a zdravotní 
služby a kultura, s tím, že se soustředíme přímo na 
lidi, kteří v nich působí. Protože ti jsou přeci tím 
nejcennějším. Proto mají na Vrchlabsku i Jilemnic-
ku naši plnou podporu skrz nejrůznější programy 
zdejší učitelé a učitelky, poskytovatelé sociálních 
a zdravotních služeb nebo kulturní akce, festivaly 
a instituce. Za všechny mohu jmenovat například 
vrchlabskou Základní uměleckou školu, která 
navíc sídlí v původní vile zakladatelů automobi-
lového průmyslu ve Vrchlabí, rodiny Peterů. Jak 
vidíte, některé věci do sebe prostě občas perfektně 
zapadají a je toho opravdu hodně, co si zaslouží 
naši pozornost. Jsem rád, že i v dnešní ekonomic-
ky složité době dokážeme dostát svým závazkům 
a můžeme každý rok otevřít tematické grantové 
výzvy a vyhledávat a nadále podporovat místní 
projekty s velkým potenciálem. 

Zmínil jste, že má pro vás zapojení veřejnosti velký 
význam. Jakým způsobem se lidé mohou zapojit, 
případně kde se mohou dozvědět víc?
Určitě doporučuji sledovat facebookovou stránku 
Nové Vrchlabsko, jejíž vznik jsme iniciovali. Tam 
lidé najdou informace o zajímavých projektech  
a událostech napříč celým regionem. Další mož-
ností jsou naše grantové výzvy, které vyhlašujeme 
v průběhu roku. Detaily k nim zveřejňujeme na 
webových stránkách fondu nebo na Facebooku.  
A v neposlední řadě se každý, kdo má chuť se na 
rozvoji svého regionu podílet, na nás může obrátit 
napřímo. Jakoukoliv konstruktivní zpětnou vaz-
bu vítáme, protože díky ní dokážeme dělat věci 
jinak a lépe. 

Ladislav Kučera (vpředu vpravo) během spuštění projektu sdílených kol ve Vrchlabí.

komerční sdělení20
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Festival, který není jen 
pro blázny zapálené do jógy

Jógový festival, který pro každého může znamenat 
něco jiného. Pro začátečníka je to šance porozumět 
praxi a pro ostříleného jogína příležitost svou praxi 
prohloubit. YogFest hor v trutnovském Uffu se koná 
23. až 24. září, tedy zhruba ve stejné v době, kdy pla-
tí, že začíná období výdechu.

„Mám radost, že světlo světla spatřil opět krásný 
program, který představí různé styly jógy s těmi 
nejmilejšími a zkušenými lektory, co znám,“ hlá-
sí pořadatelka festivalu Ilona Limberská, která je 
majitelkou studia Sádhana yoga studio na Krako-
nošově náměstí. „Na festivalu vám představíme 
různé styly jógy věnované vybraným principům, 
každá však bude mapovat i navigovat v těle, my-
sli i srdci,“ dodává.

Lekce budou opět koncipované tak, aby bavily  
a daly se bez problémů zvládnout. „Festival oprav-
du není jen pro ty blázny zapálené do jógy,“ usmí-
vá se žena, podle které uplynulé období bylo syté 
a poučné a přineslo mnoha lidem změny, které by-
chom sami od sebe neprovedli. V duchu věčného 
učení o „moudrosti velkého nic” a uvědomění si, 
že změna je jediná konstanta, která je v životě jistá.
Organizátoři poučeni loňským ročníkem, kdy ve 
stejný čas běžela zajímavá přednáška a lákavá lek-

YOGFEST HOR

ce a návštěvníkům to bylo líto, přinesli pro letošní 
ročník variantu dvoudenního festivalu. „Také jsme 
zvolili poklidnější tempo celého festivalu. Jóga je 
především o vnímání světa skrze svoje oči, o sou-
středění, o prožitku, protože emoce mají výpověd-
ní hodnotu,“ poukazuje Ilona Limberská.

V pátek například na festivalu dostane prostor Pa-
vel Moric. Kouč, speaker, trenér. Jeho přednášky 
jsou zábavné, hravé, interaktivní. Je to jedinečná 
příležitost pro širokou veřejnost. Téma přednášky 
je Umění žít. Sobota je věnovaná prožitku a spříz-
něným aktivitám. V hlavním sále Uffa proběhne 
šest lekcí jógy a celý festival zakončí gongová kou-
pel a zpěv. Mocný to zážitek. „Bylo by nespraved-
livé vyzdvihnout jedno dvě jména z programu, 
neboť všichni účinkující jsou tak úžasní!“ odpo-
vídá Ilona Limberská na otázku, kdo všechno se  
v Trutnově objeví.

V jógovém studiu Sádhana na Krakonošově ná-
městí bude možné zajít na přednášku o bylinkách 
nebo ajurvédě, workshop stojky či jógu smíchu. Po-
staráno bude i o kulinářský zážitek. Více informací 
zjistíte na stránkách www.yogfesthor.cz.

www.skiresort.cz/informace/nabidky-prace/

  pokladní 
    169 Kč / hod. 

  vedoucí týmu pokladních
    od 35 000 Kč

  obsluha vleku 
    169 Kč / hod. 

  pracovník/ce zákaznické podpory 
    180 Kč / hod.

ÚPA
JÁNKY 
PEC
Pojď pracovat 
na kopec!

  instruktor/ka lyžování 
    200 – 400 Kč / hod.

  servisní specialista/ka 
    od 180 Kč / hod.

  vedoucí lyžařské školy a půjčovny
    200 Kč / hod. + bonusy

  prodejce výuky
    180 Kč / hod. + bonusy

VOLNÉ POZICE

UBYTOVÁNÍ 
ZDARMA

CELOROČNÍ SKIPAS 
ZDARMA

ZVÝHODNĚNÁ 
STRAVA

PŘÍJEMNÝ 
KOLEKTIV
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Rozhovor s Janem Sobotkou, 
kandidátem na starostu 
Vrchlabí za Sdružení ZVON  

Komunální volby 23. – 24. září 2022

Pane Jane Sobotko, jste staros-
tou, předsedou Svazku Krkono-
še a senátorem. Před senátními 
volbami se někteří obávali, zda 
kumulace funkcí nebude mít ne-
gativní dopad na fungování měs-
ta. Jak to vnímáte? 
Rozhodl jsem se kandidovat do 
letošních komunálních voleb, 
protože jsem to slíbil ve volbách 
do Senátu. A sliby se mají plnit. 
Některým lidem není po vůli,  
a někteří mi přímo vyčítají, 
souběh politických funkcí. Že 
sedím na zámku ve Vrchlabí  
a v Senátu v Praze do sebe dobře 
zapadá. Naopak mám jako se-

STAROSTA MĚSTA

nátor blíž k vedoucím pracovní-
kům na různých ministerstvech, 
a to nejen fyzicky. Navíc je vy-
ústěním politického života, který 
má nějaký vývoj a postup. Při té 
příležitosti vzpomenu zesnulé-
ho kolegu ze Senátu, Jaroslava 
Kuberu, letitého starostu Teplic. 
Říkal: „… tak to běžte do toho 
Senátu zkusit. Až vás lidé zvolí, 
běžte si tam sednout a pracovat. 
Jenom ty plané řeči nejsou k ni-
čemu…“

Vaše platy v součtu asi nejsou 
malé? 
Podle zákona pobírám 40 % pla-

tu starosty. Díky tomu za mě 
město ušetří nemalé peníze na 
platě + odvodech. Práce předse-
dy Svazku Krkonoše není hono-
rována. Další mzdu nepobírám. 
V Senátu jsem placen adekvát-
ně. Plat je dostačující tomu, 
abych např. při jednání mohl 
reprezentovat a ve společnosti 
nechodil v obleku, ve kterém 
jsem se ženil.
 
Byl jste šestkrát starostou, to 
Vás veřejná práce stále baví? 
Každé volební období má své 
jiné věci k řešení. Jsou to nové 
výzvy, investiční akce apod. 

Není to stereotyp. Práce je pro 
mě radostná, ale také náročná. 
Přiznám, že v pátek už jsem 
unaven. Mám rád lidi, rád se  
s nimi potkám, pozdravím, po-
hovořím, a to mě nabíjí.  

Vadí Vám neustálé řešení poža-
davků lidí a nutnost reagovat na 
jejich kritiku, především na soci-
álních sítích? 
Nevadí mi řešení požadavků 
spoluobčanů. Snažím se nikdy 
nic nehodit za hlavu a sebemen-
ší banalitu někam posunout. 
Rozumná věcná kritika je správ-
ně. Nehledám výmluvy. Musím 
po ní přiznat, ano, něco se nepo-
dařilo. Nebojím se toho. Taková 
čerstvá věc, která se online hod-
ně řeší a nepovedla se, je připra-
vit koupaliště „Kačák“ na letní 
sezónu. Řasy celému Vrchlabí 
zkomplikovaly život. Sekačka, 
která měla problém vyřešit, 
nedorazila v červnu, ale až za-
čátkem srpna. Mezitím jsme ale 
oslovili odborníky a doufáme, 
že nejpozději příští rok už bude 
koupání v pořádku a spojí se tak 
aquapark a venkovní koupání. 
Takže ano, některé příspěvky 
na sociálních sítích mě velmi de-
motivují. Osočování ve skrytu 
anonymity je velmi jednoduché.     

Co Vás v současné době na živo-
tě ve Vrchlabí nejvíce trápí, resp. 
zajímá Vás kromě sportu také 
dění v jiných oblastech? 
Z hlediska města se jako největší 
výzva jeví bytová záležitost. De-
velopeři ve Vrchlabí staví stovky 
apartmánových bytů, což město 
nemůže zakázat a může pouze 
slabě regulovat. Vrchlabí má  
760 nájemních bytů, což je dosta-
tečný počet. Metodický materiál 
„Bytová politika“ nám určuje, 
jak se o byty starat. Dům u kina  
a dům zámek v Hartě jsou  budo-
vy s byty, které jako prioritní če-

kají na brzkou rekonstrukci. Sou-
časně máme vytipovány lokality 
pro výstavbu nájemních byto-
vých domů a chceme vytvořit 
nabídku nebo podpořit výstav-
bu např. i cestou družstevního 
bydlení nebo nájemního bydlení 
za regulované nájemné.  Podhůří 
Harta a Kalvárie jsou poslední 
vhodné lokality, které k takové 
výstavbě vlastní město.   

Jak motivujete zastupitele, aby 
hlasovali pod Vaší taktovkou? 
S kolegy zastupiteli jednám na 
rovinu. Nesmím jimi manipulo-
vat. Pokud by to bylo jinak, oni 
na to stejně přijdou. Nenechá-
vám je v nevědomosti. Já sám 
se snažím věci logicky pochopit,  
a stejně tak mám snahu všech-
ny souvislosti zastupitelům vy-
světlit, aby tomu, o čem hlasují, 
rozuměli.  

Proč stále zadlužujete městskou 
pokladnu a akce realizuje na úvěr? 
Město nezadlužujeme! Máme 
pouze jeden úvěr po akci Čisté 
Horní Labe (kanalizační systém 
o délce 40 km), které bylo do-
končeno v roce 2010. Od té doby 
tento jediný dluh splácíme a bu-
deme ještě 13 let. Splácíme ho  
z vodného a stočného, tak měst-
ský rozpočet tolik nezatěžuje. 
Žádné další úvěry si nebereme. 
Akci typu aquacentrum finan-
cuje město z vlastních zdrojů.   

Co plánujete v nadcházejícím 
čase? 
Město je ve svém základu dobře 
založeno a po několika našich 
volebních obdobích v dobré 
kondici. Pokud nám to bude po 
volbách umožněno, tak investu-
jeme peníze do věcí, které Vrch-
labáky trápí. Zejména bydlení, 
ale i dalších oprav a rekonstrukcí 
městského majetku. Máme po-
měrně novou infrastrukturu: 

vodovody, kanalizace, elektric-
ké sítě, sportovní, sociální, škol-
skou, kulturní, pro volnočasové 
aktivity, zdravotní… Může to 
vypadat, že ve městě stačí už jen 
opravit pár nehezkých baráků  
a rozbitých silnic a je vše relativ-
ně hotovo. Ale to není pravda. 
Zjišťujeme, že co jsme opravo-
vali před 20 lety, je nyní třeba 
opravovat znovu. Peníze do re-
konstrukcí běží průběžně. V kul-
tuře bychom mohli pokračovat 
v projektu Kulturní triangl, tzn. 
v rekonstrukci kina na divadlo, 
stavbě nové ZUŠ K. Halíře. Ne-
vyhneme se rekonstrukcím dal-
ších silnic, mostů. To, co máme, 
chceme vylepšovat. Víc než dřív 
chceme ale investovat i do ko-
munit a spolkového života ve 
městě. Líbilo by se nám vnést víc 
života například do „Náplavky“.

Jak hodláte bojovat s rostoucími 
cenami energií a jejich dopadem 
na město?
Záměrem je zásadně snížit nebo 
minimalizovat závislost na ply-
nu a zlepšit ekologickou zátěž. 
Začali jsme u aquacentra a dal-
ších budov zvažovat umístění 
fotovoltaiky. Z hlediska elek-
trické energie se budeme snažit 
umisťovat fotovoltaické panely 
na objektech města, abychom se 
stali soběstačnými a vybudovali 
tzv. komunální energetiku. Má 
to své „ale“, přesto by měla vést 
k systému – co si vyrobíme na 
střechách, tak si spotřebujeme  
v jiných městských budovách.
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Vrchlabí bude mít dva zámky
Dvacet kilogramů vážící model vrchlabské rad-
nice z Parku miniatur památek Dolního Slezska 
Kowary se v sobotu 10. září představí v rodném 
městě. Úderem 10. hodiny bude k vidění na ná-
městí T. G. Masaryka, ve 14:00 se přesune před 
vrchlabský zámek.

Dožínky u historických domků
V sobotu 10. září se u čtyř historických domků na 
náměstí Míru ve Vrchlabí uskuteční tradiční dožín-
ky. Na letošních oslavách vystoupí folklórní sou-
bory z regionu, ale i soubor z Kowar – Kowarskie 
Wrzosy. Připraven je program i pro děti a tradiční 
občerstvení zajištěno. Akce začíná ve 14 hodin. 

Krkonoše na spoušti studentů
Ve čtvrtek 22. září od 18 hodin se uskuteční KCEV 
Krtek Správy KRNAP ve Vrchlabí vernisáž výsta-
vy „Krkonoše na spoušti studentů“. Akce je vyvr-
cholením aktivit, při nichž vrchlabští a kowarští 

NOVINKY Z VRCHLABSKA

NABÍDKA PLATÍ OD 14. 9. DO 20. 9. 2022 
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.Scandinavian Sleeping & Living

SLAVNOSTNĚ OTEVÍRÁME
VE VRCHLABÍ

VÁPENICKÁ - VEDLE MOUNTFIELDU
VE STŘEDU 14. ZÁŘÍ OD 8 HOD Sleva 

75 %

65006500..--PĚNOVÁ MATRACE GOLD F150
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studenti v projektu Studenti rozvíjí potenciál Kr-
konoš objevovali na společných setkáních méně 
známá místa Krkonoš a nafotili stovky fotografií. 
„Výstava je výběrem toho nejlepšího. Přijďte po-
soudit, jestli byste to zvládli také tak dobře,“ zvou 
organizátoři. Akce potrvá do 19. října.

Albánie cestou necestou
Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda vás ve 
vypůjčeném SUV provedou po celé Albánii. Od 
severu na jih, od západu na východ. Z hlavního 
města Tirany se s nimi vydáte nejprve na pobřeží 
Jaderského moře. Navštívíte hned několik úchvat-
ných rezervací a následně zamíříte do hor v okolí 
Thethu. Projedete se trajektem na jezeru Komani 
a podél kosovských hranic přejedete až k jezerům 
Ohrid a Prespan pro změnu u severní Makedonie. 
Cestou se vykoupete v ledových vodách takzva-
ných modrých ok, ale i horkých pramenech Saran-
dapro či v kaňonu Legarica. Během cesty navštívíte 
i historické hrady, starobylá sídla a překrásné pláže 
Jónského moře. A kdy se to celé uskuteční? V pon-
dělí 19. září od 18 hodin v kině 70 v Jilemnici.

Pelíšek dětem nabízí 82 kroužků
Florbal, papírové modelářství, stolní tenis, střelec-
ký kroužek, tancování a spoustu dalších kroužků 
má ve své nabídce pro nadcházející školní rok Dům 
dětí a mládeže Pelíšek. Kompletní přehled kroužků 
včetně jejich cen, termínu zahájení a dalších náleži-
tostí je na www.ddmvrchlabi.cz/krouzky. (jš)

JAZYKOVÉ KURZY

Jak jsme učily 
ukrajinské děti češtině

Začátek kurzu probíhal poněkud chaoticky, ale díky 
naší systematické a vytrvalé tříměsíční práci se nám 
podařilo kurz stabilizovat a začaly jsme si budovat 
osobní vztah k ukrajinským dětem i jejich maminkám. 

Účastníci kurzu byli nadšení z našeho vřelého  
a přátelského přístupu a my jsme zase oceňovaly 
jejich snahu a chuť se učit něčemu novému. Obě 
jsme měly velkou radost, že jsme mohly pomáhat 
dětem a jejich maminkám, učit je českému jazyku 
pomocí her a dalších zajímavých aktivit a být jim 
oporou při integraci do běžného života v České re-
publice a při začleňování dětí do škol. 

Díky našemu společnému úspěchu cítíme potřebu 
pokračovat dál na základě spolupráce s Domem 
dětí a mládeže, kde budeme vyučovat češtinu  
v rámci klubu českého jazyka. Dále budeme na-
bízet výuku dalších světových jazyků v podobě 
kroužků, pro které společně s výukou češtiny mo-
mentálně hledáme nejoptimálnější formu. S těmito 
aktivitami jsme schopny pokračovat jako s pravi-
delnou zájmovou činností v případě zájmu dětí  
a široké veřejnosti a všechny tyto aktivity budou 
hrazeny z dotačního programu ŠKODA AUTO. 
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Do realizace jazykových kurzů pro ukrajinské 
děti a jejich rodinné příslušníky (z nich větši-
na byla uskutečněna za podpory Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České repub-
liky, města Vrchlabí či dotačního programu 
ŠKODA AUTO) se pod hlavičkou DDM Pelíšek 
zapojili i další dobrovolní lektoři jako Josef Pi-
voňka, Svitlana Sazečková, Radka Cermanová, 
Kateřina Lukášová, Kristína Šimůnková a další. 
„Před všemi hluboce smekám za všechen čas, 
který tomu věnovali a co všechno dokázali,“ 
uvedla ředitelka DDM Pelíšek Ivona Čivrná.

PODĚKOVÁNÍ

Závěrem bychom rády shrnuly, že tyto kurzy 
pro nás byly srdeční záležitostí, při které jsme si  
k ukrajinským dětem a jejich maminkám vybudo-
valy osobní vztah a byly jsme jim rády nápomocné 
při jejich náročných začátcích v nové zemi. Těšíme 
se na další setkání a případně i na vás, kteří byste 
měli zájem se společně s námi učit novému jazyku 
zábavnou formou.

Iva Holasová a Andrea Zelenková
lektorky jazykového vzdělávání
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Koncerty, divadla, výstavy, pořady 
pro děti. Program Uffa je nabitý

Konečně je to tady! Se zářím začíná očekávaná kulturní sezóna. Pro trutnovské Uffo to bude v pořadí už tři-
náctá. „Nejsme pověrčiví! Všichni víme, jaká je doba a že to těžší nás zřejmě teprve čeká. Jdeme do toho ale 
optimisticky. Věříme, že to dáme!“ říká Libor Kasík, ředitel Společenského centra pro kulturu a volný čas.

Jak jste chystali novou sezónu?
Víme, jak to mají lidé těžké. 
Všichni to máme těžké. Rozhod-
li jsme se proto ji udělat malinko 
odlehčeněji. Máme v programu 
úplně všechno, ale cítíme, že 
nyní potřebujeme všichni trochu 
víc relaxu.

Čím začne kulturní sezóna?
V první zářijovou neděli, která bude tradičně 
patřit Trutnovskému jarmarku na Krakonošově 
náměstí. Koncertovat při něm budou například 
kapely HF Band a Maniac. Vím, že hodně lidí se 
těší na vystoupení písničkáře Pokáče. Já se těším 

UFFO

na skupinu Komunna Lux z ukrajinské Oděsy. Její 
hudba žánrově částečně sahá do klezmeru, částeč-
ně do gangsta folku, lidé se mají na co těšit. Bude 
to super zážitek. Na závěr jarmarku bude hrát  
a zpívat Lenny, dcera slavné folkové star Lenky 
Filipové, která se proslavila jako klavíristka, skla-
datelka a písničkářka. Na jarmark se těším letos 
víc než kdy jindy. 

Co bude následovat?
V týdnu po jarmarku zahájíme v naší galerii zají-
mavou výstavu výtvarnice Petry Švecové nazva-
nou Gatering. V sobotu v rámci Dnů evropského 
dědictví ukážeme zájemcům zázemí Uffa. Budeme 
provádět v místech, kam se lidé jako běžní návštěv-
níci divadla nebo koncertů nedostanou. Atraktivní 
je i další zářijový program. Například cestovatelský 

stand up excentrického poutníka Ladislav Zibury 
nebo recitál české hudební legendy Karla Plíhala. 
Na jeho koncertech panuje vždy skvělá atmosféra.

Které další koncerty ještě na podzim chystáte?
Když to vezmu napříč žánry, tak například v říjnu 
budou v Uffu hned čtyři skvělé koncerty. Nejpr-
ve tady bude hrát oblíbená popová kapela Mig21 
s frontmanem a hercem Jiřím Macháčkem. Pak 
bigbítové Flamengo Reunion session, které při-
pomene padesát let od legendárního alba Kuře  
v hodinkách. Třetím bude rapper a zpěvák s mol-
davskými kořeny Calin. V Uffu už jednou koncer-
toval společně s brněnským zpěvákem Stein27. 
Nyní přijede s akcí nazvanou Popstar Tour podle 
jeho druhého studiového alba. A na závěr října je  
v plánu ojedinělý koncert legendárních muzikantů 
a jejich doprovodných těles - Vlasty Redla s kape-
lou a tria Vladimíra Merty. 

Něco tvrdšího tam nemáte?
Ale máme! Na začátek prosince chystáme koncert 
kapely Škwor. Zaznít by měly její nejlepší skladby 
ve speciálních akustických úpravách. Skupina tady 
má hodně fanoušků, i já si je poslechnu hodně rád.

A co naopak nějakou klasiku?
Podle tradice ji opět nabídne v říjnu a listopadu 
Trutnovský podzim. A protože se nám líbí mí-
chání klasiky s autorským pojetím současných 
interpretů, pozvali jsme populární Vesna kvartet, 
který hraje klasiku i vlastní věci. Přijede i krásná 
harfistka Kateřina Englichová, které tleskají po ce-
lém světě a hrála mimo jiné v Carnegie Hall a dal-
ších věhlasných sálech. Zpívat v Uffu bude jeden 
z nejlepších českých tenoristů současnosti Richard 
Samek s hradeckou filharmonií. Věřím, že Trutno-
vané budou rádi i za sólový koncert violloncelistky 
a zpěvačky Terezie Kovalové. Už tady několikrát 
byla, při koncertech, zpívala také při vernisážích 
a účinkovala i na festivalu nového cirkusu Cirk-
-Uff! Hraje skvěle, dává hře nové dimenze a to 
se nám moc líbí. A pátým koncertem bude večer  
s houslovým virtuózem Ivanem Ženatým a Podkr-
konošským symfonickým orchestrem. 

Je jasno také o vánočním koncertu?
Ano! Budeme mít v Uffu v prosinci koncert skvě-
lého hudebníka, skladatele a herce Ondřeje Brzo-
bohatého s orchestrem. Myslím, že jméno Brzobo-
hatý je dostatečnou zárukou kvality pro vánoční 
koncert.

Co dalšího ještě nabídne Uffo v nové sezóně?
Bohatý program máme v rámci čtyř skupin před-
platného. V nabídce je dvaatřicet představení. Ze 
skupin Činoherní divadlo A a B připomenu Shirley 
Valentine se Simonou Stašovou, komedii Beckham 
od Studia Dva nebo 50 odstínů! Divadla Radka Br-
zobohatého. Ve skupině Divadlo a hudba Noc na 
Karlštejně od pardubického divadla, Šakalí léta od 
Těšínského divadla a inscenaci Špinarka od ostrav-
ských Bezručů. A ve skupině Nové divadlo akroba-
tický muzikál od Losers Cirque Company. Výběr je 
velmi pestrý, abonentky jsou stále ještě k dispozici. 
Navíc ještě podle situace a možností plánujeme 
během sezóny několik představení takzvaně na 
volnou kasu. 

Zůstávají v programu Uffa také nedělní Uffokousky?
Samozřejmě. Pořady pro rodiny s dětmi jsou trva-
lou součástí nabídky Uffa. Letos jsme trochu změ-
nili design, udělali určitý upgrade, ale cíl zůstává. 
Aby tomu rozuměli a bavili se děti i dospělí.

Kteří umělci budou vystavovat v Galerii Uffa?
Kromě už zmíněné výtvarnice Petry Švecové  
u nás bude od října vystavovat talentovaný umě-
lec Martin Sněhota. Většina jeho exponátů je troj-
rozměrná, při jejich vytváření kombinuje více 
materiálů, zejména dřevo, kov a plast. Možná se 
budou návštěvníci divit, co všechno se dá ještě 
udělat se starými věcmi, jako jsou tranzistorové 
rádio, příborník, kávovar nebo kanystr. Od pro-
since bude v Uffu vystavovat scénograf, výtvar-
ník, malíř a herec Tomáš Bambušek. Pokud vím, 
tak začal malovat teprve před deseti lety, ale jeho 
obrazy jsou skvělé. Nejdřív se pouštěl do malová-
ní vesnických výjevů, časem se ale stal především 
skvělým krajinářem. Některé jeho obrazy jsou na-
víc doslova velkoformátové a díky zajímavému 
míchání barev velmi pestré.
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Kapela MIG 21má koncert v Uffu 15. října.

Kapela Škwor vystoupí v Uffu 2. prosince.
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Budoucnost je teď!
Většina profesí, kterým se naše děti budou vě-
novat, ještě v současné době vůbec neexistuje. 
Přesto a proto je musíme co nejlíp připravit na bu-
doucnost. A pokud budou nejlepší vrchlabské ško-
ly, může být Vrchlabí nejlepším městem k životu  
v České republice. I nad tím se v rozhovoru zamýšlí 
Lukáš Teplý, předseda výboru pro vzdělávání a ino-
vace zastupitelstva města, a Markéta Jüptnerová, 
vysokoškolská pedagožka a autorka školního pro-
jektu o Evropské Unii.

Zdá se, že v posledních letech se ve Vrchlabí podařilo 
rozjet nebývalý počet zajímavých vzdělávacích pro-
jektů. Čím to je?
Lukáš: Po posledních komunálních volbách jsme 
se všichni shodli, že modernizace škol a podpo-

ra vzdělávání pro nás budou klíčová témata. Že 
na nich budeme pracovat společně, bez ohledu 
na koalici a opozici. Díky jednomyslné podpoře 
zastupitelstva a skvělé spolupráci uvnitř týmu 
výboru pro vzdělávání a inovace to tak opravdu 
je a daří se nám věci posouvat dopředu. Svou roli 
určitě hrálo i to, že naše parta z Vrchlabí do toho! 
přivedla do místní politiky nadšené a aktivní lidi, 
kteří mají zkušenosti ze světa a chtějí je využít, 
mají malé děti a školství je pro ně důležité. A našli 
spojence u několika myšlenkově spřízněných ko-
legů z koaličních stran. Velký podíl na tom mají  
i naše školy a DDM, máme teď štěstí na výborný 
tým ředitelů. Dostávají v nich prostor i nové pro-
jekty, jako je ten Markétin, který ani není součástí 
naší městské vize Vrchlabí 4.0.

Markéto, o projektu „Povídání o EU“ už jsme si ve 
Vrchlabinkách mohli přečíst. Co ti ukázal a jaké máš 
v téhle oblasti další plány?
Markéta: Netušila jsem, že děti budou takhle nad-
šené a evropská spolupráce je bude tak zajímat. 
Není to ale jen o EU, bavíme se i o demokracii, 
spolupráci, aktivním občanství, tedy věcech, bez 
kterých projekt společné Evropy nemůže fungo-
vat. Samozřejmě přemýšlím, jak možnosti, které 
nám EU dává, lépe využít i při správě města. ČR 
je členem EU už osmnáctým rokem. Za tu dobu 
jsme se naučili, jak využívat evropské programy 
na rozvoj a obnovu našich obcí a měst. Ale když 
projíždíte naší zemí, vidíte, že některá města díky 
nim dokázala změnit svůj vzhled a fungování k ne-
poznání. Zásadní je totiž aktivní přístup k vyhledá-
vání možností, které nabízejí. V oblasti vzdělávání 
to platí dvojnásob. Ředitelky a ředitelé škol, kteří 
se programy EU dokázali prokousat, své školy ne-
jen opravili a modernizovali, ale také zatraktivnili 
a inovovali výuku. My chceme vrchlabským ško-
lám v téhle oblasti pomoct. Mám na mysli hlavně 
obrovské možnosti programu Erasmus+. Každá 
škola, která se do něj zapojí, může požádat o part-
nerství s jinou školou v Evropě. Pokud se domluví, 
můžou ihned rozjet vzájemné návštěvy a výměnné 
pobyty žáků i učitelů – a to všechno z evropských 
peněz. Naše děti si mohou zlepšit svou angličtinu 
třeba na Maltě, prohlédnout si Paříž či vykoupat se 
ve španělské Marbelle. 

Ano, rozjezd vlastního vrchlabského „Erasma“ plá-
nuje i vize Vrchlabí 4.0, kterou už zmiňoval Lukáš. Co 
to vlastně je?
Lukáš: Vrchlabí 4.0 je plán, podle kterého chceme 
vzdělávání ve Vrchlabí, školní i mimoškolní, do-
stat na špičkovou úroveň a hlavně připravit naše 
děti na výzvy, které je v budoucnu čekají v živo-
tě i v práci. Analýzy ukazují, že téměř dvě třetiny 
povolání, kterým se budou věnovat, ještě vůbec 
neexistují. Navíc budou muset svou profesi třeba 
několikrát za život úplně změnit. To vyžaduje do-
cela jiný přístup ke vzdělávání. Ano, vzdělávací 
politiku určuje stát. My na něj ale nechceme če-
kat, město je zřizovatelem svých škol a má hodně 
možností věci měnit. Jako výbor pro vzdělávání  
a inovace v tom spolupracujeme i s místními za-
městnavateli, s Kablem a Škodovkou, proto se naše 
vize jmenuje Vrchlabí 4.0 s odkazem na myšlenku 
tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Začali jsme pod-
porou angličtiny prostřednictvím mladých dobro-
volníků z celého světa, kteří si s našimi dětmi na 

školách i v DDM povídají, vyrábějí nebo sportují  
a umožňují jim tak používat angličtinu přirozeně  
a bez obav. Přivedli jsme do Vrchlabí uznávaný 
program seberozvoje dětí Mezinárodní cena vévo-
dy z Edinburghu. Pomohli jsme gymnáziu rozjet 
American Academy, kdy vedle české maturity mo-
hou jeho studenti získat i standardní americkou,  
a mají tak otevřené dveře na řadu zahraničních 
univerzit.
Markéta: Ano, chceme, aby se Vrchlabáci po matu-
ritě nebáli jít do světa, a chceme je na to co nejlíp 
připravit. Střední školu ale musí mít možnost si 
vybrat přímo ve Vrchlabí a to teď moc nemůžou. 
Pokud chtějí studovat jinou školu než gymnázi-
um či průmyslovku, třeba se věnovat zajímavému 
řemeslu, musí dojíždět do Nové Paky, Trutnova, 
Jičína. Příliš brzo tak vlastně opouštějí naše měs-
to, protože navazují důležité sociální a pracovní 
kontakty úplně jinde. Potřebujeme získat do Vrch-
labí další střední školu, zaměřenou například na 
ekonomiku, cestovní ruch, kreativitu nebo inteli-
gentní průmysl. Ideálně ve spolupráci s některým 
z místních podniků, aby zapadla do našeho pra-
covního trhu. Například v Turnově je díky střed-
ní uměleckoprůmyslové škole na každém kroku 
šperkařství nebo řemeslné zlatnictví a přitom 
obor ve městě prosperuje. Velmi perspektivní jsou 
také nové obory, související s digitální ekonomi-
kou, kreativním průmyslem nebo kybernetickou 
bezpečností.

Oba jste na čele kandidátky sdružení Vrchlabí do 
toho!, které jde do voleb i s dalšími tématy, například 
bydlení nebo přátelské město. Zdá se, že vzdělávání 
je ale pro vás zásadní, je to tak?
Lukáš: Rozhodně. Je to předpoklad úspěchu našich 
dětí i kvality života ve městě a jeho rozvoje. Když 
se stal Tony Blair britským premiérem, prohlásil 
ve známém projevu, že jeho vláda má tři priority: 
vzdělávání, vzdělávání a vzdělávání. I my chceme 
z Vrchlabí udělat moderní a chytré město, které 
bude v roce 2030 podle všech průzkumů nejlepším 
místem k životu v ČR. Může se to zdát jako smělý 
cíl, ale není vůbec nereálný a Vrchlabí k tomu má 
skvělé předpoklady. Co může Vrchlabí nabídnout, 
aby bylo pro život atraktivnější než velkoměsto? 
Vedle příjemného, bezpečného, zdravého a zele-
ného města třeba nejlepší školy a učitele. Takové 
prostředí zase přitáhne do Vrchlabí nové, zajíma-
vé lidi, nápady, firmy a tím i možnosti pracovního 
uplatnění. Je to jednoduché, funguje to, a pokud 
budeme opravdu chtít, společně to dokážeme!
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ANTONÍN KAŠPAR, 
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Integrace lidí z Ukrajiny 
do společnosti bude důležitá

Od začátku války na Ukrajině již uběhlo půl roku. Potřeba pomoci lidem, kteří z válečného území utekli, však 
stále trvá. Hlavní vlna už sice pominula, ale stále přicházejí noví lidé. Co je ale podstatné a s čím ne všichni na 
začátku počítali, je to, že mnoho Ukrajinců tu zůstává dlouhodobě. Do hry přichází potřeba jejich integrace  
a společného soužití. Válka zatím nevypadá, že by končila, a i kdyby, spousta uprchlíků se už nemá kam vrátit. 
O tom všem se v rozhovoru pro Vrchlabinky rozvyprávěla Kristýna Baše, koordinátorka pomoci ukrajinským 
uprchlíkům z vrchlabského střediska Diakonie.

Účastníte se pomoci lidem, kteří uprchli z Ukrajiny. 
Jak taková pomoc ve Vrchlabí v současnosti vypadá?
Pár dní po začátku války jsme se se zástupci míst-
ních spolků a neziskových organizací setkali na 
evangelické faře ve Vrchlabí. Sešli jsme se, aby-
chom se poradili, co by bylo v této velmi složité si-
tuaci nejlepší udělat. Nejdřív byla pomoc vyloženě 
dobrovolnická. Bylo to hlavně o tom zajistit uprch-
líkům střechu nad hlavou. Nyní je naše hlavní 
úloha integrační, protože mnoho lidí, kteří tu jsou, 
tady patrně také zůstane. To před šesti měsíci ni-
kdo moc nepředpokládal, bylo to bráno tak, že do-
časně opustili vlastní zemi, kde se necítí bezpečně.

KRISTÝNA BAŠE

Nyní pomoc tady ve Vrchlabí má hlavně integrační 
prvky, například učíme Ukrajince češtinu. Bez zna-
losti jazyka je tady člověk dost ztracený a odkázán 
na pomoc druhých. Je tu velká výhoda, že ukrajin-
ština je slovanský jazyk, podobnost je velká a češti-
nu se Ukrajinci učí relativně snadno. Řada z nich ji 
už obstojně ovládá. Na Střelnici, v ubytovně Eden  
a ubytovně Sasanka pravidelně každý týden po-
řádáme kurzy češtiny a informační setkávání. V té 
době se zároveň staráme o děti Ukrajinců, pořádá-
me pro ně různé aktivity a integrační akce ve spo-
lupráci se Skauty Sv. Vavřinec, dětským klubem 
EDDA, Spolkem Na Dvoře nebo třeba se Sůvou.

Mají tato setkání ještě další rozměr?
Těchto setkání využíváme zejména také k tomu, 
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abychom ukrajinské občany blíže poznali, zjistili, 
koho na svém území máme a co ti lidé nejvíce po-
třebují. Bohužel se nám nedaří síťovat všechny. Ať 
už z kapacitních důvodů, nebo jednoduše proto, že 
se řada Ukrajinců ostýchá či stále doufá v návrat na 
Ukrajinu. Osobně jsem nepoznala doposud niko-
ho, kdo by se nechtěl do své vlasti vrátit. Naneštěstí 
to pro velkou část není a nebude v dohledné době 
možné. My toto reflektujeme a snažíme se skrze 
navazování osobních vazeb, pravidelných setkání 
a síťování nasměrovat lidi tím správným směrem 
a vést je k samostatnosti. Mimo to předáváme 
relevantní informace o činnosti českých úřadů,  
o změnách legislativy, ale třeba také pomáháme  
s praktickými záležitostmi. Musím poděkovat řadě 
přátel z Vrchlabí, kteří po své ose pomohli napří-
klad vybavit či pronajmout byt, přestěhovat ná-
bytek, uspořádat sbírku oblečení, doporučit práci 
nebo jen poradit či projevit zájem. To je skvělé!
 
Jaká je tedy vaše role v tomto balíčku pomoci lidem 
z Ukrajiny?
V Diakonii koordinuji pomoc uprchlíkům, ale moje 
role je dost široká, protože problémů je mnoho. To, 
co ti lidé nejvíce potřebují, je práce a bydlení. Velká 
část z nich stále bydlí v turistických ubytovnách, 
které s přicházející zimní sezónou už ubytovací 
kapacitu mít nebudou. Někteří ubytovatelé se už 
navíc vyčerpali, mají u sebe Ukrajince třeba už šest 
měsíců a nepočítali s tím, že to bude na tak dlouho. 
Mým úkolem je podávat v maximální možné míře 
podporu Ukrajincům a správně je informovat, pro-
tože řada z nich ani neví, kde má ověřené informa-
ce hledat. Další věc je, že tím, jak jsem na Ukrajině 
sama tři roky žila, si myslím, že už trochu znám 
ukrajinskou kulturu. Vím, jaké předsudky řada 
Čechů, aniž bych se jich chtěla dotknout, má. Sna-
žím se ukazovat Ukrajinu takovou, jakou ji většina 
Čechů nezná. 

V jakém smyslu? Můžete být konkrétnější?
Mnozí z nás jsme do propuknutí války vnímali 
Ukrajince převážně jako dělníky z místních staveb 
nebo méně kvalifikovaných profesí. Chtěla bych 
říct, že mnoho Ukrajinců, kteří sem nyní přišli, má 
vystudované vysoké školy, před válkou žili své 
vlastní životy, cestovali, zažívali radostné i smut-
né chvíle jako my. Proto považuji za velmi důležité 
přibližovat ukrajinskou kulturu s její rozmanitostí 
a pracovat s předsudky a strachem. Právě strach  
z neznámého způsobuje v naší společnosti řadu 
nedorozumění. Nemá cenu dělat aktivity separo-
vaně pro Ukrajince, ale je opravdu důležité je mezi 
nás zapojit. Může to pro nás být velmi obohacující. 
Další věc, kterou jsme až do války tolik nereflek-
tovali, je, že tu máme celkem širokou ukrajinskou 
diasporu, skupinu Ukrajinců, kteří tu žijí už delší 
dobu. Spolupráce s nimi se za posledních pár mě-
síců ukázala jako klíčová. Tímto bych svým ukra-
jinským spolupracovníkům chtěla moc poděkovat. 
Do budoucna chceme vymyslet jejich další zapoje-
ní a vztah dále rozvíjet.
 
Co se sociálních sítí týče, těch předsudků je bezpo-
chyby mnoho. Jak se vám daří integrace a soužití lidí 
z Ukrajiny s místními?
Musím říct, že jsem asi v takové sociální bublině, 
ve které já osobně předsudky moc nevnímám. 
Češi, se kterými pracuji a kteří se podílí na pomoci, 
předsudky nemají. Spíš vnímám zmíněný strach  
z neznámého, nového. Takže se snažím právě přes 
svoji osobní zkušenost s předsudky pracovat. Uve-
du příklad. Pořádáme párkrát do týdne společné 
česko-ukrajinské obědy. Jídlo spojuje a kdo ještě 
neochutnal „sledě pod kožichem“ neboli šubu, 
houbové varenyky, deruny nebo třeba plněné cu-
ketové rolky, by to měl rychle napravit.
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Sociální sítě v tomto ohledu úplně nesleduji. 
Už jsem zjistila, že se s lidmi s předsudky nemá 
smysl dohadovat. Spíše se snažím jít příkla-
dem. Když se mě někdo na ulici ptá, proč se na-
příklad nepomáhá více českým občanům, proč 
jde všechna energie na pomoc Ukrajině, nemo-
hu souhlasit. Nemyslím si, že by se zapomínalo 
na české občany. Například pomoc Diakonie se 
nijak neomezila na úkor místních občanů, na-
opak přibyly i nové projekty na pomoc dětem 
a rodinám v nouzi. Naši pomoc rozvíjíme tak, 
abychom pokryli řešení problémů v komunitě 
bez ohledu na národnost, vyznání a podobně. 
Ta situace je opravdu nová a naší povinností je 
ukrajinským občanům pomoci. Když ta pomoc 
bude odvedena dobře, tak z toho může naše 
společnost profitovat. Je to věc, o které jsem 
opravdu pevně přesvědčená.
 
Jak vy jste se vlastně dostala k pomoci lidem  
z Ukrajiny?
Já nepocházím z Vrchlabí, poslední tři roky 
víceméně trvale žiju v menší vesničce, v Bu-
kovině u Čisté. Odsud pochází můj muž. Od 
roku 2011 do roku 2017 jsme žili s rodinou 
převážně v zahraničí, z toho tři roky na Ukra-
jině. Do Čech jsme jezdili opravovat náš dům, 
který jsme zdědili. Letos v lednu jsem začala 
pracovat pro Diakonii ve Vrchlabí, pomáhala 
jsem s fundraisingem a domlouvala se s míst-
ními dárci. Ani jsem se neohřála a už tu byl  
24. únor a začátek války na Ukrajině, tak jsem 
díky svým zkušenostem z Ukrajiny do toho 
spadla rovnýma nohama.
 
Nevypadá to, že by válka končila. Říkáte, že 
mnoho lidí tu bude zůstávat. Co bude do bu-
doucna ohledně pomoci nejdůležitější?
Bude to určitě integrace, zapojení Ukrajinců 
do běžného života. Základ je znalost jazyka 
plus pracovní zapojení. Je důležité, aby se vy-
znali v místních podmínkách a na českém trhu 
práce. Protože sem přijely převážně maminky 
s dětmi, klíčové bude, aby děti nastoupily do 
škol a školek. Pro řadu zařízení to bude úplně 
nová situace. Nikdy se totiž neintegrovalo to-
lik dětí z ciziny v jednu chvíli. Samozřejmě už 
jsou tu děti z vietnamské komunity, ukrajin-
ské, ale teď bude ve třídách najednou někde 
třeba i 50 procent žáků. Přesto, že někde zů-
stanou ukrajinské třídy, prioritou je integrace 
mezi české žáky. Chtěli bychom více pracovat 

KRISTÝNA BAŠE



• 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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i s pedagogy a nabídnout podporu při začleňová-
ní do kolektivu a práci s dětmi z Ukrajiny.

Jak se tedy mohou zapojit lidé, kteří nejsou aktivní 
v některé ze zmíněných organizací, ale zároveň by 
pomoci nebo se jakkoliv zapojit chtěli?
Hezká otázka. Fungujeme na Facebooku ve sku-
pině Vrchlabí pomáhá, která má teď asi 400 členů, 
což mi přijde super. Tuto skupinu využíváme jako 
informační kanál, vyzýváme zde lidi a navrhuje-
me, jak se mohou zapojit a navazovat osobní vaz-
by. Vítáme vlastně jakoukoli formu pomoci. Kdy-
by někdo vyloženě chtěl a mohl, ukrajinské rodině 
hodně pomůže tím, že někoho zaměstná u sebe ve 
firmě. Ukrajinci nechtějí sedět se založenýma ruka-
ma a čekat na humanitární pomoc. Aby ale mohli 
fungovat, potřebují získat práci a žít samostatně. 
Ukrajinci jsou šikovní a pracovití, jazyk se dá vždy 
doučit, je důležité nebát se je zaměstnat. Když ně-

kdo může Ukrajince ubytovat, tak to je taky skvě-
lá věc, přes zimu to bude pro řadu z nich hodně 
náročné. Budeme hrozně rádi, kdyby se místní 
lidé zapojili do integračních akcí nebo třeba přišli 
s vlastním nápadem, jak by mohli pomoci. Máme 
tady řadu mladých šikovných dospívajících teen-
agerů, tak je důležité myslet i na ně. Každý týden 
se i po prázdninách budeme každý týden setkávat 
na Střelnici, je dobré se tam třeba zastavit a podívat 
se, jak to všechno funguje. My jsme si vědomi slo-
žité ekonomické doby pro všechny, ale myslíme, že 
se dá pomáhat i jinak než finančně.
 
Je ještě něco, co nezaznělo a za zmínku by stálo?
Když už jsem zmínila moje oblíbené jídlo, tak bych 
všechny moc chtěla pozvat na neděli 4. září, kdy 
se bude konat FOOD SWAP v parku u Morzinské 
kaple. Bude zde také ochutnávka ukrajinského jíd-
la a zahrají tam ukrajinská a české kapely. Nejen 
mým přáním by bylo, aby tady ve Vrchlabí vznikla 
nějaká pracovní skupina nebo platforma, která by 
se otázkám integrace cíleně věnovala. Je pravda, že 
v jednotě je síla, a my za Diakonii nemáme tolik 
sil ani možností obsáhnout vše, co je třeba. Skvěle 
zafungovalo, že se spojili skauti, umělci, sportovci. 
Sport nám v integračních aktivitách vlastně chybí, 
jít si zakopat s míčem boří všechny bariéry. A na to 
nepotřebujete žádné speciální schopnosti. Chtělo 
by to pestrou skupinu lidí, kteří chtějí pomoci. Čím 
dříve zde ukrajinští uprchlíci začnou žít normál-
ním způsobem života, samostatně bydlet, pracovat 
a žít s námi, tím lépe pro nás pro všechny.

KRISTÝNA BAŠE
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Nadělovat lidem radost 
mě opravdu baví

Před deseti lety přišla na svět první Fotobedna. Dnes 
je zaručenou zábavou na všech významných akcích po 
celé republice. Do toho se Jakub Omrt věnuje zlepšo-
vání života v Hartě a aktuálně kandiduje se Zvonem do 
zářijových komunálních voleb.

Tvoje Fotobedna již několik let baví celou republiku. 
Kdy a kde vznikl nápad na tento jedinečný fotokou-
tek?
Celé to začalo před deseti lety, kdy nás přes zná-
mou oslovil rakouský hotel Falkensteiner v Mari-
ánských Lázních s focením silvestrovského večera. 
Zadání znělo „chceme, abyste fotili lidi a rovnou 
se to tisklo”. Moje žena je fotografka, takže se to 
nezdálo jako velký problém. Pak jsme si ale říkali, 
co se bude dít, když se probudí Laura – naše první 
dítko a Beatka bude muset odejít. Nebylo možné  

MAJITEL FOTOBEDNY

v jedné osobě fotit a tisknout. Jelikož mě IT živí, 
začal jsem hledat řešení, které by dovedlo tisk-
nout fotky přímo z foťáku. To mě navedlo správ-
ným směrem a nakonec jsme do Mariánek vyrazili  
s prehistorickou Fotobednou, která se stavěla ho-
dinu a vážila 60 kilo. Měla obrovský úspěch, ale 
vzhledem k náročnosti jsem si řekl, že už to takto 
nechci nikdy dělat. (smích)

Ale to asi není konec příběhu…  
Před těmi deseti lety se Fotobedna poprvé obje-
vila na Krkonošských pivních slavnostech. Tam 
jsem už ale vzal nový model, který měl papírový 
obal, ale poprvé jsem použil technologii klíčování. 
To byl zásadní zlom. Že by s Fotobednou mohla 
být celkem legrace jsem zjistil na silvestru 2013, 
opět ve Falkensteineru, kde jsem na klíčování fotil 

jednu seniorku. Neviděla na pozadí tak jsem za 
ní vybral jedno „velmi speciální”, a nastavil dva 
striptéry z LA. Když viděla hotovou fotku, začala 
se ze srdce smát a mně došlo, že nadělovat lidem 
radost mě opravdu baví. To byl druhý zlomový 
okamžik. 

Dnes Fotobedna pořád rozesmívá, ale už nemá pa-
pírový obal.
To opravdu nemá – naštěstí. Než jsem se dopraco-
val k tomu dnešnímu, vystřídalo se jich ještě něko-
lik. Ale hlavně Fotobedna absolvovala jednu zá-
sadní akci – Trend-Event 2015. Takový festival pro 
pořadatele společenských akcí. I přesto, že jsem 
díky nervozitě doma nechal zásadní díl, dovedla 
Fotobedna vyhrála diváckou soutěž o nejlepší pro-
dukt, což byla obrovská motivace a hlavně kupa 
klientů! To byla pecka.

V čem se Fotobedna liší od podobných projektů? 
Měl jsem kliku na tým lidí kolem sebe a to mě stále 
provází. Fotobedna je odlišná kromě přístupu k zá-
kazníkovu hlavně v klíčování. Umíme vyměnit ne-
jen pozadí za návštěvníkem, ale vložíme i popředí 
před ním. K tomu přidáme barevné vrstvy a hned 
můžeš vytahovat kamaráda z tlamy hrocha. To celé 
je možné jenom díky software, který jsem s týmem 
vyvinul na míru našim potřebám. V roce 2019, jsme 
nasadili dlouho vyvýjenou technologii nového klí-
čování a zbavili se zelených tónů na fotografii. Fo-
tografie díky tomu vypadají ještě víc realisticky. 

I když to zní možná idilicky, navrhnout Fotobednu 
od nožiček, přes vnitřní konstrukci až po obal včet-
ně softwaru mi trvalo roky a bylo to náročné. Lidí, 
kterým bych musel poděkovat za pomoc s vývo-
jem, by byl opravdu zástup – speciální poděkování 
patří určitě Davidu Lahrovi a mojí sestře Báře. 

Kde všude se můžeme nechat vyfotit a plánuješ další 
novinky? 
Tady ve Vrchlabí pracujeme málo. V zásadě může-
te tým Fotobedny potkat jenom na KPS a několika 
firemních akcích. Snažíme se podpořit neziskové 
projekty jako různé dětské dny apod. To mi dělá 
opravdu radost.

V dalším vývoji Fotobedny nás zastavil Covid, tak-
že většina energie šla do nového projektu  venkov-
ni-online-hry.cz. Jedna hra funguje v Herlíkovicích 
a druhá v Dolním Dvoře, kde jsou překrásné ilust-
race Kateřiny Miler. Stačí vyrazit na místo a zodpo-

vědět zábavně vzdělávací otázky pro různé věkové 
kategorie. Jsem rád, když se složitý projekt povede 
i přes komplikace úspěšně dotáhnout do konce  
a bude návštěvníkům dělat radost.

Vedle toho se angažuješ v hartecké komunitě ve 
Spolku Pro Hartu.
Ve Vrchlabí žiju od narození. Mám tady kořeny, 
celý život tu pracuji a chápu zdejší problémy. Spo-
lek pro Hartu je taková srdcová záležitost, stejně 
jako facebooková skupina Harťáci. Nápad na zalo-
žení obojího ve mně dlouho doutnal, ale až sezná-
mení s Dušanem Vodnárkem a Janou Dědkovou 
vznik spolku odstartoval. Než jsme se společně do-
pracovali do současné podoby, vyměnila se většina 
lidí v týmu. Aktuálně je SPH skvělý tým, který má 
plno nápadů i energie k práci. Předpokládám, že 
veřejnost asi nejvíc SPH vnímá díky kameře na ko-
mínu v Hartě, která ukazuje život čápů. Já jsem ale 
asi nejvíc pyšný na společně připravené Historické 
putování, lavičky v parku, ovocnou alej a přede-
vším na fungující spolupráci s městem. Nejde sice 
všechno řešit tak rychle, jak by se mi líbilo – třeba  
v létě vyschlý potok v Hartě nebo chodník od Maxe 
k poště. Základem pro to fungování jsou dobré 
sousedské vztahy a silná komunita. Takže by Hartě 
nejvíc pomohlo, kdyby se Spolek Pro Hartu rozros-
tl o nové členy. 

Každopádně práce pro komunitu a potřeba víc 
komunikovat s městem mě přivedli ke kandida-
tuře za Zvon. Osobně si práce Zvonu velmi vážím  
a myslím, že díky práci týmu kolem Jana Sobotky 
se realizovalo hodně nápadů a Vrchlabí vzkvétá. 
Na druhou stranu je třeba si přiznat, že ne všechno 
se povedlo a že Zvon má prostor pro zlepšování.  
Z mého pohledu zejména v komunikaci, prací s ak-
tivními lidmi (komunitou), vzděláváním a cestov-
ním ruchem. Samozřejmě bych byl rád, kdybych 
mohl využít své životní zkušenosti nejen z podni-
kání a Vrchlabí posunul o další kus dál.

Máš velkou rodinu, čtyři děti, jak to všechno zvládáš?
Dobrá otázka s těžkou odpovědí. Samozřejmě 
mám životní kliku v tom, že mám skvělou ženu 
Beatku a úžasné děti. Navíc výborné zázemí v ro-
dině ze všech stran. Lhal bych ale, kdybych nepři-
znal, že naše čtyři děti jsou více méně každodenní 
výzva (smích). Dokud nás netrápí nemoci, jsou to 
jen malé starosti. Navíc výhoda velké rodiny je, že 
máš skvělou skupinu betatesterů pro venkovni-on-
line-hry.cz (smích).
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Když jsem se dozvěděla, že Jana Stryková nyní žije 
u nás v Krkonoších, neváhala jsem ji kontaktovat  
s prosbou o rozhovor. Od začátku byla vstřícná, milá 
a pohodová. Přesně v tomto duchu se neslo i naše 
osobní setkání. Povídaly jsme si o studiu na DAMU, 
divadle, ale i tom, jaký je rozdíl mezi životem v Praze 
a v Krkonoších.

Narodila jste se v Brně. Jakožto jamačka se musím 
zeptat – proč jste studovala DAMU a ne JAMU? 
V Brně jsem bydlela do svých dvanácti let. Na po-
čátku sedmé třídy jsme se s maminkou a sestrou 
přestěhovaly do Prahy, kde jsem pak studovala na 
gymnáziu a později se přihlásila na DAMU. V Brně 
jsem ale také studovala – půl roku divadelní vědu. 
Ta mě však příliš nebavila. 

Přijímačky na DAMU jste prý nijak zvlášť neprožíva-
la, šla jste to jen tak zkusit. Jak jste se cítila po zjiš-
tění, že jste přijata? 
Určitě bych lhala, kdybych tvrdila, že jsem nemě-
la velkou radost. Mé ego doslova zaplesalo. A na 
jevišti se cítím dobře, svobodně. Na druhou stra-

nu jsem vždy herectví brala spíše jako zájmovou 
činnost. Doteď mám problém o sobě říkat, že jsem 
herečka a že herectví je můj způsob obživy. Dlou-
hé roky jsem to dokonce tajila. Připadalo mi, že to 
zní tak nějak afektovaně… Měla jsem představu, 
že povolání by mělo být více seriózní, hmatatelné 
a ne něco, co mě prostě baví. Možná to pramenilo  
i z toho, že v naší rodině nikdo hercem nebyl a moji 
rodiče herectví příliš nefandili. 

Hlásila jste se také úspěšně na práva…
Ano, ale to bylo až později, kdy už jsem začala dělat 
divadlo. Najednou jsem se lekla, když jsem pozna-
la, co tato profese obnáší. Jasně, že vše něco obnáší 
a já bych se lekla asi čehokoli, ale měla jsem prostě 
najednou pocit, že bych se měla živit něčím jiným. 
Ale práva? Ta asi opravdu nebyla pro mě! Přihlási-
la jsem se na ně částečně kvůli rodičům, abych jim 
udělala radost, a částečně kvůli sobě – chtěla jsem 
si asi dokázat, že za něco stojím a připravit se na 
zkoušky zvládnu. Uvědomila jsem si ale, jak dlou-
ho bych ještě studovala a také s jak „naladěnými“ 
spolužáky… 

V jakém kolektivu spolužáků jste se cítila dobře?
Na základní škole mi bylo dobře a na gymnáziu 

Zpravidla mě 
lákají samé 
nepraktické 
věci
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dokonce moc dobře. Na DAMU chodí hodně ex-
centriků a egomaniaků (mezi ně patřím možná 
i já). Jeden z deseti by byl v kolektivu snesitelný, při 
opačném poměru je to velmi náročné nejen pro pe-
dagogy, ale i pro studenty. Svým způsobem to byl 
pro mě extrémní zážitek, který ovšem k našemu ži-
votu patří a připraví nás na naši profesi. Nebylo to 
vždy jednoduché, přesto ráda vzpomínám na ne-
zapomenutelné momenty a pedagogy, které bych 
za nic na světě nevyměnila. Takovým pedagogem 
byl například Ladislav Mrkvička, fantastický člo-
věk po stránce lidské, pedagogické i praktické.

Já, ač jsem na své škole maximálně spokojená, často 
přemýšlím nad tím, co jiného by se ještě dalo studo-
vat, v jakém oboru bych chtěla rozšířit znalosti. Lákal 
vás kromě práva a herectví ještě nějaký obor?
Zpravidla mě lákají samé nepraktické věci. Ani ta 
práva jsem vlastně studovat nechtěla, bylo to spíš 
přání mých rodičů, právě proto, že považovali za 
důležité, abych studovala něco vysoce praktického. 
V době, kdy rekonstruujeme dům, vidím, jak hlu-
boce se mýlili. Nejpraktičtější zaměstnání je třeba 
klempíř, zedník nebo tesař – právě ty všichni chtějí, 
potřebují a je jich málo. Bavilo mě cestovat, psát… 
Vše, co je nestabilní a nejisté.

 
V běžném životě jste praktická?
Vůbec ne! Hodně s tím bojuji. Nejsem snad ta 
herečka, která je úplně mimo, ale praktičnost mě 
někdy velmi obtěžuje. Většinou se musím hodně 
přemáhat, abych v praktických záležitostech živo-
ta našla uspokojení. Všichni to chceme mít doma 
hezké, voňavé, naklizené, ale mě to prostě nebaví 
a musím při takových činnostech sama sebe obe-
lhávat a přesvědčovat se, jakou radost mi to dělá. 
A tak si při tom pouštím třeba audioknihy, abych 
svoji pozornost odvedla na něco jiného. 

Jak to máte s četbou?
Dříve jsem četla hodně, teď už zdaleka tolik nečtu. 
Dělám hodně audioknih, takže si samozřejmě pře-
čtu věci, které připravuji. Na další čtení mi pak už 
čas nezbývá. Snažím se číst také se svým osmile-
tým synem, ale on, na rozdíl ode mě, knížky přímo 
nesnáší. Pro něj je to ta nejhorší školní disciplína. 

Kterou z profesí kolem filmu/divadla byste si chtěla 
vyzkoušet? Dovedete si sama sebe představit třeba 
jako režisérku, scenáristku, dramaturgyni…? 
Těžko říci. Vyzkoušela jsem si produkci a nebylo to 
to pravé… Lituji všechny produkční, osobně bych 
to už nechtěla dělat za nic na světě. Úžasné by mi 
přišlo být výtvarník kostýmů. Myslím ale, že to 
musí být opravdu náročné. 

Co je pro vás rozhodující, abyste přijala roli? Je to 
scénář, lidé, kteří se na inscenaci podílejí, finance…? 
Nemám na to žádný manuál. V první řadě musím 
mít čas a také je samozřejmě důležité, aby mi i po 
ekonomické stránce dávala nabídka smysl. Dále je 
fajn, když spolupracuji se zajímavými lidmi. Ano, 
kolegové jsou také rozhodující. 
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Jak dlouho jste u nás v Krkonoších? 
Žijeme tu už pátým rokem.

Jak se k vám zpočátku zdejší lidé chovali? Když po-
slouchám místní, je to samé „no jo, ti Pražáci“… Se-
tkala jste se třeba s tím, že by vůči vám měli před-
sudky, protože jste Pražačka a co víc – ještě k tomu 
herečka? 
Ale ano, jasně, že to někdy cítím, a asi je to i po-
chopitelné. Myslím si, že Pražáky nemají rádi skoro 
nikde. Z části je to nespravedlivé, protože určitě se 
spousta Pražáků právě třeba k přírodě v Krkono-
ších chová citlivěji než místní a opravdu přemýšlí 
o tom, jak se chovat ekologicky. Na druhou stranu 
jsem tu zažila Pražáky, kteří se projevují tak, že se 
za ně sama stydím. Nejsou to ale pouze Pražáci. Je 
pravda, že život v Praze je jiný, lidé jsou ve větším 
stresu, je vyvíjen mnohem větší tlak na jejich vý-
kon. Zároveň ale mají možnost vydělat si více pe-
něz. Jsou zvyklí na větší servis, který se jim tu tolik 
nedostává. Do jisté míry chápu oba pohledy.

Proč jste zakotvila právě tady a ne třeba na nějaké 
moravské vesničce, blíže vašemu rodnému městu? 
Krkonoše jsem neznala a poznávat něco nového 
je přece dobrodružství! Nejprve jsme si tu pořídili 
chalupu a opravdu si zpočátku mysleli, že to bude 
jen chalupa. Potom se nám ale nedařilo v Praze se-
hnat školku pro syna (mimochodem, to je opravdu 
dobrodružná disciplína). Přemýšleli jsme, jak to 
nejlépe udělat, a napadlo nás, že do té doby, než se 
situace vyřeší, přemístíme se s rodinou do hor. Na-
konec se nám tu natolik zalíbilo, že v Krkonoších 
zůstáváme trvale, a náš syn tu už chodí do školy.

Předpokládám, že musíte do Prahy jezdit často. Jak 
to zvládáte?
Občas musím být v Praze každý den, ale samozřej-
mě se snažím, aby to tak nebylo. Mám v Praze kde 
přespat, hlavně v případě, že musím na natáčení 
brzy ráno. Když už jsem v Praze, snažím se praco-
vat co nejdéle nonstop, abych se pak mohla věno-
vat doma rodině. Můj partner je zvukař, má tedy to 
štěstí, že může hodně pracovat z domova. To je pro 
nás velká výhoda. Když už on musí být na place, 
u syna se vystřídáme. Jsme zkrátka taková věčně 
rozdělená rodina.

Zanechali ve vás něco moravské kořeny? Folklór, 
kultura… 
Brno je pro mě srdeční záležitost. Myslím, že kaž- 
dý Brňák to má lehce geneticky úchylně v krvi. 

Brnéčko je nejvíc. Ačkoli jsem tam bydlela jen do 
dvanácti let, pokaždé když projíždím kolem naše-
ho bývalého domu, rozbuší se mi srdce. Brno má 
skvělé centrum, za poslední roky se hodně zvedlo 
a žije lokálně – je přátelské, otevřené, lidé se spolu 
potkávají. 

Jak především trávíte čas v Krkonoších? 
Na kole nejezdím, to je pro mě příliš náročné. Mám 
velmi ráda turistiku a také mě baví běžky.

Běžky máte raději než sjezdovky?
Rozhodně. Pokud syn sjezduje, lyžuji s ním, aby 
to nevypadalo, že jsem úplně nemožná. Já tedy na 
tom nejsem na běžkách o nic lépe, ale mám radost 
z toho, že na nich něco vidím. Sjezdovky jsou pro 
mě příliš omezující.

Díváte se na seriály nebo filmy? Pokud ano, zvládne-
te se oprostit od hodnocení hereckých výkonů svých 
kolegů, hledání chyb a podobně? 
Pokud mám čas, sleduji hlavně zahraniční filmy  
a seriály. Protože ty herce neznám, dokážu po-
měrně snadno „vypnout“. Umím být vděčný di-
vák. Občas ale, když se díváme na filmy společně  
s partnerem, máme pocit, že jsme každý viděl něco 
jiného. On je více vizuální a zvukový (však je také 
zvukař), dokáže ocenit technickou stránku. To já se 
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 Masáže s molekulárním vodíkem jsou velmi vhodné 
zejména pro lidi s problémy pohybového aparátu.

 Zábaly s molekulárním vodíkem působí příznivě na celou 
řadu kožních onemocnění.

 Kyslíková terapie je vhodnou procedurou pro zlepšení 
dechových funkcí a vpravení molekulárního vodíku do těla.

 Pití vody obohacené molekulárním vodíkem zvyšuje celkovou energii 
a pomáhá v boji proti civilizačním onemocněním, způsobeným mimo 
jiné také každodenním stresem.

VyZKoušejte Masáže 
a Procedury 
s VodíKeM

www.janskelazne.com/
aquacentrum/wellness/

Rezervace masáží
Centrální recepce (  499 860 301)
Recepce Aquacentrum (  499 860 181) 
Časování procedur (  499 860 212)

Ceny pro veřejnost délka cena 
 (min.) (Kč)

Klasická masáž částečná s molekulárním vodíkem ...............................30 .............480
Klasická masáž celková s molekulárním vodíkem ..................................60 .............820
Celková perličková koupel obohacená o molekulární vodík ...............15 .............450
Rašelinový zábal s molekulárním vodíkem ...............................................20 .............330
Parafínový zábal s molekulárním vodíkem ..............................................20 .............380
Kyslíková terapie a pitný režim s molekulárním vodíkem ...................30 .............400
Havajská masáž Lomi Lomi částečná s molekulárním vodíkem .........30 .............580
Havajská masáž Lomi Lomi celková s molekulárním vodíkem ............60 ...........1020

nyní noVě!
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neumím dívat na podívanou, nepotřebuji efekty. 
Největší vizuální zážitek je pro mě výhled do lesa. 
Mě zajímá hlavně příběh, dobré dialogy. Od malin-
ka mám tendenci si je pamatovat. I když jsem jim 
ještě nemohla rozumět, uměla jsem nazpaměť vy-
právění Šimka a Grossmanna nebo třeba Wericha. 

Jak vás tak poslouchám, to asi problém se zapama-
továním scénáře nemáte. 
Jak kdy. Jsou scénáře, které mě okamžitě zaujmou, 
jsou skvělé, vzrušují mě a já mám tendenci číst je 
znovu a znovu. Pak jsou ale i scénáře, které mě ne-
zaujmou vůbec, a ty se musím prostě naučit.

V roce 2011 jste v jednom z rozhovorů prohlásila, že 
doufáte, že až se stanete matkou, nebudete vážná  
a seriózní. Ta představa vás vyloženě děsila. Dnes 
jste matkou osmiletého Jáchyma. Nezvážněla jste 
ani malinko? 
Dodnes si nepřipadám vážná a seriózní a někdy 
toho lituji. Mateřství to totiž do jisté míry vyžaduje. 
Určitě je hezká představa, že dítě bude od malin-
ka váš kamarád a parťák. Zkušenost mám ale ta-
kovou, že je dobré ukazovat mu hranice a perma-
nentně ho vychovávat, říkat mu, co je a není dobré 
a proč. Úkolem dítěte pak je ty hranice překonávat 
a zjišťovat, co je za nimi. Jako matka ho musím zase 
vracet zpět do správných kolejí, dokud je ještě čas  
a mám na něj vliv. Jsou lidé, kterým nedělá pro-
blém druhého opravovat a neustále ho někam smě-
rovat, já ale mezi ně rozhodně nepatřím. Mě samot-
nou to vždy obtěžovalo a zrovna tak mě obtěžuje 
dělat to samé synovi. Určitě bych k němu měla být 
direktivnější, jenže to nemám v povaze.

V čem vás tedy mateřství změnilo? 
Začala jsem být zodpovědnější. Naučila jsem se 
svůj život více organizovat a lépe plánovat, na což 
jsem do té doby vůbec nebyla zvyklá. Patnáct let 
jsem snad jen pracovala. Mateřství je to nejlepší, co 
se mi mohlo stát. Začínáte najednou žít nový život, 
ve kterém sama sebe znovu objevujete. Alespoň já 
to tak vnímám.
 
Váš tatínek vašemu herectví příliš nefandil. Jak vy 
byste se stavěla k tomu, kdyby se chtěl Jáchym stát 
hercem?
Pravděpodobně to na mně zase tolik záležet nebu-
de, udělá si, co sám bude chtít. Pokud by si vybral 
herectví a byl šťastný, proč ne. Ale upřímně, ne-
byla bych ráda. Není to jednoduchý život, nejste 
pánem svého času a pro chlapy je to snad ještě 

náročnější. Oni jsou totiž ještě více orientovaní na 
výkon, potřebují dosahovat cílů a to je v herectví 
opravdu těžké.
 
Jste tváří módní značky OSKA. Jaký vztah máte  
k módě?
Rozhodně se nepovažuji za žádnou módní ikonu, 
ale móda mě vždycky bavila. Vždyť šaty dělají 
člověka! Ráda sleduji přehlídková mola a listuji si  
v časopisech. Tenhle způsob lelkování miluji. Nové 
trendy a styly mohou být velmi inspirativní, na 
druhou stranu přiznávám, že já sama se jimi pří-
liš neřídím. Razím heslo pohoda nade vše, takže 
vyhledávám spíše příjemné nadčasové kousky, ve 
kterých se cítím svobodně.

Čím vám je konkrétně tato značka blízká? 
Na Osku jsem narazila už před lety při své ná-
vštěvě USA a neměla nejmenší tušení, že se jedná 
o německou značku, která je převážně vyráběna  
v Čechách. Její móda mi ihned padla do oka. Over-
size střihy, přírodní materiály, nadčasovost a svým 
způsobem univerzálnost. Její kousky můžete nosit 
do divadla i do přírody, záleží na tom, jak je chytře 
kombinujete.

Na závěr se vraťme ještě k vašemu herectví. Pro-
zraďte nám prosím, v jakých divadelních inscenacích 
vás můžeme vidět a v jakých seriálech a filmech se 
na vás můžeme těšit. 
Máte pravdu, od září se opět vracím do divadla! 
Čtenáře můžu pozvat do Studia Dva nebo do Ná-
rodního divadla a na jednu inscenaci i do pražské 
Violy. Na podzim taky začínáme točit šestou řadu 
pořadu Bydlet jako a v říjnu mě čeká premiéra fil-
mu Běžná selhání.

HEREČKA

www.uffo.cz

MIG 21
sobota 15. 10.
UFFO TRUTNOV 
20:00 hodin 
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Řepobraní aneb 
Proč Rýbrcoul 
počítá řepu

První říjnová sobota je již pět let ve znamení Rýbr-
coula s odpoledním programem pro celou rodinu, 
který pak v podvečer přechází do festivalu Otevřené 
hospody. Program připravuje spolek Rýbrcoul – duch 
hor a do představení i organizace se zapojují diva-
delní a jiné zájmové spolky, školy a školky, kamarádi 
a během covidových omezení se osvědčilo i spojení 
akce s tradičním sundáváním draka v režii spolku 
Trutnov – město draka.

Co má společného Rýbrcoul s řepou? Mnozí z vás 
již z dřívějších představení či novin Stopy v mlze 
ví, že Rýbrcoul = Řepočet čili „Počítač řep“. Odkaz 
na počítání řepy se objevuje i v německém Rübeza-
hl a polském Liczyrzepa. Proč tomu tak je, se do-
zvíte v jednom z divadelních představení. 

Těšit se opět můžete i na město plné oživlých by-
tostí – čerty, víly, permoníky, hejkala, jezinky, lou-
pežníky a další. S bytostmi si můžete zahrát hry, 
zatančit či se s nimi jen vyfotit. Trasa povede od 
Uffa na Promenádu a dále přes Malé náměstí, trž-
nici a Svatojánské náměstí až na Krakonošovo ná-
městí. Loupežníci vás ale můžou přepadnout kde-
koliv ve městě, tak bacha. 

„V okolí Uffa, na Promenádě a na tržnici chystáme 
koncerty, workshopy, divadélka a aktivity pro děti. 
Uvidíte místní i přespolní soubory a kapely,“ hlásí 
Jan Duduš, předseda spolku Rýbrcou – duch hor,  
a doplňuje, že na Krakonošově náměstí si program 
pro veřejnost připravili „Draci“.

Dojde také k představení dalších aktivit spolku,  
a to Rýbrcoul TV a deskové hry Hory Doly. Rýbr-
coul TV je tým mladých reportérů, kteří pod ve-
dením zkušených lektorů natáčí reportáže, které 
vysílá i ČT Déčko. Reportáže budou ke zhlédnutí  
v Rýbrcoulově kině v Uffu. Hra Hory Doly navazu-
je na vycházkově-poznávací trasy ve hře Co vyda-

ly hlubiny země a vy si ji můžete zahrát v herním 
koutku v Uffu. Venku před ním bude i Rýbrcoul 
stánek, kde získáte informace, mapky a můžete si 
zakoupit třeba triko.

Ochutnejte speciality 
z červené řepy
Řepa (v tomto případě ta červená) je skvělou po-
travinou, proto by byla škoda nevyzkoušet různé 
řepné speciality. Boršč asi ochutnal už každý, ale 
znáte třeba čokoládový dort s červenou řepou nebo 
bramborový salát s řepou? Řepné speciality budou 
k dostání jak ve speciálních stáncích u Uffa a v cen-
tru města, tak v některých podnicích. „Menu uve-
řejníme na našich stránkách a FB,“ prozrazuje Jan 
Duduš. (bog, jdu)

Foto: Miloš Šálek

RÝBRCOUL – DUCH HOR
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Béďa – Náš parťák 
pro interní logistiku

Nejedí, nespí a pracují prakticky nonstop. Tiše se po-
hybují po výrobních halách a dopravují zboží a materiál 
přesně tam, kam je třeba. Jsou pozorní a ohleduplní, 
vždy vám dají přednost. Ve společnosti Pepperl+Fuchs 
Manufacturing s. r. o. pomáhají kolegům v každodenní 
práci na výrobních linkách a ve skladové logistice. Ne, 
nemluvíme o zaměstnancích P+F, ti nepracují nonstop 
a jistě i spí a odpočívají, ale představujeme vám AGV- 
čka, automaticky naváděné vozíky. Jeden z nich pracu-
je i v P+F. Jmenuje se „Béďa“.

Robůtka, který chytře a rychle přepravuje výrobní 
materiál ze skladu do výroby a zpět, pomohl pro-
budit k životu tým Štěpána Potočka, vedoucího 
provozního inženýringu. V dobách rostoucí auto-
matizace se ve skladové logistice a na výrobních 
linkách stále častěji používají automatizovaná na-
váděná vozidla AGV (Automatic Guided Vehicle), 
která využívá od začátku roku 2022 také závod 
Pepperl+Fuchs v Trutnově. Štěpán Potoček se se 
svým týmem věnuje mimo jiného také automatiza-
ci a usnadnění výrobních procesů v našem závodě. 

PEPPERL+FUCHS MANUFACTURING S. R. O.

Velkou měrou se na tomto projektu z pohledu im-
plementace  štíhlé výroby podílí i Petra Kopecká, 
která má na starosti další Béďův rozvoj.

Čím jsme začínali?
V roce 2020 jsme po roční fázi výstavby otevřeli 
nový moderní závod, ve kterém vyrábíme indukč-
ní a optické sensory s odbytem do celého světa. Při 
vytváření designu nové továrny jsme se zaměřili 
na to, jak kolegům ulehčit práci. Výsledkem byl 
zcela nový výrobní koncept, ve kterém jsou prak-
ticky všechny výrobní buňky uspořádány do tvaru 
písmene U, každá s vlastními předávacími místy 
pro výrobní materiál a hotové výrobky. Vzhledem 

k tomu, že tyto speciální stanice jsou umístěny 
přímo na hlavní dopravní trase, vznikl také zá-
klad pro použití automaticky naváděného vozítka 
AGV, které samostatně a inteligentně reaguje na 
výrobní potřeby.

Jak pomáhá „Béďa“ kolegům ve výrobě?
„Béďu“ jsme vybavili a osadili našimi senzory, kte-
ré v Pepperl+Fuchs sami vyrábíme. Například typ 
R2100 2-D-LiDAR zajišťuje přesnou detekci okolí  
a zabraňuje kolizím. „Béďa“ je velmi pozorný a za-
tím ještě nikoho neporazil. Proto byl také jednou ze 
zajímavostí při dni otevřených dveří pro naše za-
městnance a jejich rodiny, který se konal v červnu 
tohoto roku. 

Náš polohovací systém PGV „Position Guided 
Vision“ Data Matrix používáme k optickému 
navádění našeho robůtka. Pavel Grund, EMS 
Test Support Engineer, nastavoval kromě jiného 
také kamerový systém s integrovanou osvětlova-
cí jednotkou a „Béďa“ se tak vyzná i v úzkých 
uličkách a zatáčkách. Naše AGVčko si i samo 
nakládá a vykládá materiál a chytře se přesouvá 
ze skladu na jednotlivá výrobní stanoviště podle 
požadavků výroby.

Zkombinovali jsme funkci s designem
„Béďa“ je napěchovaný dalšími technologiemi. 
Například disponuje indukčním senzorem, kte-
rý spolehlivě rozpozná, kde se nachází předávací 
stanice pro vstupní materiál nebo finální produk-
ty. Další z difúzních optických senzorů monitoruje 
operaci nakládání materiálu a detekuje, zda jsou 
krabice umístěny správně, aby při přepravě ne-
spadly. Naše AGVčko si samo otevírá dveře a ob-
jednává kanbanový materiál.

A to není vše…
Českému týmu se tak podařilo vyvinout inteli-
gentní interní logistický koncept, kde jsou dlouhé 
cesty a hledání materiálů minulostí. Tým našich 
inženýrů vymyslel zcela unikátní systém, ve kte-
rém jsou všechny aktivní komponenty součástí 
robota, zatímco předávací stanice fungují jako 
komponenty pasivní. 

Shrnutí Štěpána Potočka je následující: „Díky 
LEO Locative AGV a perfektně sladěné senzoro-
vé technologii šetříme nejen čas, ale také mno-
honásobně snižujeme riziko nehod a děláme pra-
covní prostředí příjemnější, aby se u nás lidem 
dobře pracovalo.“

Proč robůtek dostal jméno „Béďa“?
Kolegyně ve výrobě pojmenovaly robůtka „Béďa“, 
protože stejně přezdívají i jednomu z našich výrob-
ních vedoucích panu Radkovi Bednářovi. Ten se 
také velmi často a rychle pohybuje po výrobě a je 
kdykoli ochotný pomoci. 

Do budoucna v tom „Béďa“ nezůstane sám a bude 
mít k sobě partnerku, paní „Béďovou“, a budou se 
schopni vzájemně doplňovat. 

Chtěli byste se k nám přidat? 
Kontaktujte nás na tel.: 494 771 300, nebo zašlete 
e-mail na adresu: jobs@cz.pepperl-fuchs.com
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JIŘÍ ŠTEFEK, 
FOTO: JANA KOCIÁNOVÁ, JIŘÍ ŠTEFEKKdyž se (nejen) 

malí špunti hýbají
Jednou z mála − možná dokonce i jedinou − příleži-
tostí, kdy se mohou místní děti v předškolním věku 
(společně se svými rodiči) pravidelně a organizovaně 
věnovat sportu a pohybu, je cvičení, které se během 
školního roku koná každý čtvrtek pod hlavičkou Čes-
ké asociace sportu pro všechny (ČASPV) ve vrchlab-
ské Sokolovně. Nová cvičební sezona začne již brzy, 
zhruba v polovině září.

Každý čtvrtek úderem 17. hodiny ztichlá hala 
vrchlabské Sokolovny rázem ožije. Na parke-
tovou palubovku vběhne rej rozjívených švito-
řivých dětí, které již pomalejším krokem násle-
dují jejich maminky a tatínkové. Brzy tady začne  
60 minut plných pohybu, her a sportu.

Aby vše mělo ty správné kulisy, následuje tradič-
ní nástup dětí i rodičů, který pokaždé vede hlav-
ní cvičitelka. V posledním roce se v této pozici 
střídaly čtyři ženy, přičemž služebně nejstarší 
a nejzkušenější z nich byla Jana Trýznová. Tato 
bývalá sportovní trenérka a dlouholetá učitelka 

CVIČENÍ DĚTÍ A RODIČŮ

na základní škole na náměstí Míru se věnuje cvi-
čitelské činnosti a probouzení záliby ke sportu  
v předškolních dětech už déle než půlstoletí. Pro 
úplnost dodejme, že v posledních dvou letech ji 
ve kvartetu hlavních cvičitelek doplňují Jana Ko-
ciánová, Lucie Štolfová a Věra Hradecká.

Ale vraťme se na palubovku. Po nástupu násle-
duje krátká rozcvička, při které se děti i jejich ro-
diče protáhnou a rozhýbou. Tento začátek vždy 
doplňují různé pohybové aktivity, při nichž osa-
zenstvo běhá po hale, hraje na babu či na ovečky 
a vlka a další oblíbené dětské hry. A pak už ná-
sleduje to, na co se děti těší asi nejvíce. Jejich rodi-
če přinesou žíněnky, trampolíny, kozu, švédské 
bedny a další nářadí a náčiní, které pak rozmístí 
po tělocvičně. Vznikne tak pomyslný okruh, na 
němž děti pod dozorem svých rodičů zdolávají 
tyto překážky, lezou na žebřiny, hází míčem na 
basketbalový koš, běží slalom mezi kuželkami či 
se pohupují na zavěšených kruzích. Takto děti 
dovádějí skoro až do konce cvičební hodiny. Pak 

rodiče vše opět uklidí a následují další drobné 
hry a závěrečný nástup.

Ve stejném duchu budou tato čtvrtková cvičení 
probíhat i v nadcházejícím školním roce. „Jsou 
určena pro předškolní děti ve věku od tří do šesti 
let. Začneme zhruba v polovině září. Přihlášky 
už jsou ke stažení na webu TJ Spartak Vrchlabí. 
Kromě přihlášky je potřeba vyplnit prohlášení  
o ochraně dat a přinést členský a oddílový pří-
spěvek, který činí 650 korun na cvičební pár, 
tedy dítě plus rodič. Vybírat se to bude na prv-
ních hodinách v září,“ říká Trýznová.

Letitá tradice
Pro ni bude mít nová sezóna už pořadové číslo 55. 
Této činnosti se bez přestávek věnuje už od roku 
1968. Samotný program cvičení rodičů s dětmi 
však začal o rok dříve a u jeho zrodu stála Lubo-
míra Malínská. „Nechtěla to dělat sama. V roce 
1968 proto přišla za mnou, protože věděla, že celý 
život cvičím a sportuji. No a zeptala se, jestli bych 

to s ní nechtěla vést,“ vzpomíná Trýznová. Podle 
jejích slov se však „ve Vrchlabí cvičilo odjakživa“, 
a to i poté, co byl v roce 1952 zrušen Sokol, který 
následně za pár let nahradil Československý svaz 
tělesné výchovy (ČSTV).

Cvičební programy se však tehdy konaly každé 
úterý, probíhaly v Dukle a původně trvaly hodinu 
a půl. Kromě hodinového cvičení dětí měli totiž 
obdobných 30 minut i rodiče. V následujících le-
tech se cvičení přestěhovalo do Sokolovny, z úterý 
se přesunulo na čtvrtek a ve sboru hlavních cviči-
telek se po mnoho let střídaly vedle Jany Trýzno-
vé i Marta Hrušková či Dagmar Václavíková. Ně-
kolik let jim též vypomáhaly Šárka Horčičková, 
Dagmar Rychnovská či Martina Šedová.

Zájem o cvičení mezi dětmi byl z počátku 
skromnější. „Dětí jsme měly s Luběnkou ze za-
čátku málo, bylo jich asi 15. Postupně se však při-
dávaly další a další a obvykle nám chodilo 35 až 
40 párů. Jeden rok jsme měli rekordní, to se nám 
přihlásilo asi 85 párů,“ vzpomíná Trýznová s tím, 

na ochranné
sportovní pomůcky

až Kč
Získejte

Přihlaste se k nám do 30. září 2022
Klientské centrum Trutnov - Horská 634

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na
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že mezi jejími dětskými svěřenci byla kdysi i Eva 
Samková či Martin Zach a další známí sportov-
ci. Kromě cvičení v hale dříve děti občas chodily  
v zimě lyžovat, sáňkovat či pekáčovat a na jaře 
párkrát cvičily v přírodě. Několik let absolvovaly 
Cestu pohádkovým lesem, kterou cvičitelky při-
pravily. „Nyní jsme většinou v hale, kde je náči-
ní a nářadí, které je pro děti hodně vzácné. Jinak 
během roku pak děláme Mikulášskou nadílku či 
před Štědrým dnem ve Vejsplachách strojení stro-
mečku pro zvířátka. Cvičební rok zakončujeme 
drobnými soutěžemi v přírodě a opékáním vuř-
tů,“ říká Trýznová.

Čilé děti, línější rodiče
Za více než půlstoletí prošlo Janě Trýznové „pod 
rukama“ bezpočet dětí. Může tedy bilancovat  

a hodnotit. „Děti se moc neliší. Liší se rodiče. 
Dříve byli takoví zodpovědnější a chodili hod-
ně cvičit, proto jsme cvičili i na akademiích. Ty 
skončily na začátku 90. let. Taky jsme nacvičovali 
čtyři spartakiádní skladby. Pro děti to byl nezapo-
menutelný zážitek se předvést před publikem na 
okrskových a okresních vystoupeních. Nyní jsou 
někteří rodiče línější. Myslí si, že u nás na cviče-
ní odloží děti a půjdou si mezi sebou popovídat. 
Ale liší se to rok od roku. Hlavní radost však mám  
z toho, že děti chodí a chtějí sportovat. Vždyť ještě 
donedávna jsme to všechno dělaly zadarmo a jen 
z nadšení. Řada lidí se nás nechápavě ptala, proč 
raději neděláme něco jiného,“ pokrčí rameny.

Samotná Jana Trýznová má za sebou bohatou 
pedagogickou kariéru. Vyučovala matematiku  
a dílny na základní škole, dělala trenérku lyžová-
ní a sportovních tříd nebo vedla školení cvičitelů. 
Za svoji činnost pak získala Zlatý Tyršův odznak, 
byla oceněna Českým olympijským výborem 
(stejně i Marta Hrušková) nebo při vyhlašování 
sportovce města Vrchlabí. V posledních letech 
však cítí, že jí ubývají síly a zdraví už neslouží 
tak, jak by mělo. „Špatně se mi chodí. Velice mě 
to štve, protože jsem do té doby byla čilouš. Na 
cvičení s dětmi ale chodit budu. Prostřídáme se  
s kolegyněmi. Moc mě těší, že je zájem. Já jsem též 
ráda, že to postupně mohu předávat dál. Doufám, 
že mladé cvičitelky povedou oddíl Rodičů a dětí 
dlouho a budou mít stejnou radost z cvičících a ro-
zesmátých dětí, jako jsme měly my,“ uzavírá tato 
doyenka vrchlabských cvičitelek.

CVIČENÍ DĚTÍ A RODIČŮ
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