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Před pár týdny sice skončilo léto, ale 
jak už to tu bývá v posledních letech 
zvykem, počasí to bere šmahem. 
Z veder skáče rovnou do pořádné 
zimy. Ostatně v polovině září už na 
vrcholcích Krkonoš sněžilo. Přestože 
si ještě na příchod bílé peřiny něja- 
kou dobu počkáme, na řadě míst již 
začínají přípravy na zimní sezónu  
a zimní sporty. Proto jsme do toho-
to čísla zařadili rozhovor s Jarmilou 
Klikovou, která společně se svými 
kolegy trénuje dětskou přípravku  
v běhu na lyžích a učí malé děti lásce 
k tomuto sportu. A dělá to vskutku 
fantasticky! Blížící se zimu navozuje 
i další rozhovor, který nám poskytl 
novopečený náčelník Horské služby 
Krkonoše Pavel Cingr. Brzy jemu 
a jeho kolegům začne hlavní sezó-
na, kterou jim ztěžují i neukáznění 
návštěvníci hor nebo machírci 
přeceňující své schopnosti. Závěrem 
dvě pozvánky: běžte v říjnu na 
blešák a na vernisáž knihy o tom, jak 
se dříve žilo v Krkonoších. Oboje sli-
buje skvělý zážitek!
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Hory jsou krásné, 
ale občas zrádné

Na začátku září se novým náčelníkem Horské služ-
by Krkonoše stal Pavel Cingr. Dlouholetý záchranář, 
milovník a také znalec hor, lavinový expert a skialpi-
nista v rozhovoru pro Vrchlabinky mluvil o fungování 
horské služby, volbě náčelníka, svých zkušenostech 
z hor, ale i nebezpečích, která naše krásné pohoří 
dokáže přinést.

Od 1. září jste se stal novým náčelníkem Horské 
služby Krkonoše. Doposud jste působil jako zástup-
ce náčelníka. Jaké máte cíle a plány v nové funkci? 
Cíle a plány jsou jednoduché. Budeme dále pokra-
čovat v naší práci, což je pomáhat lidem v nouzi na 
horách. To znamená, že nadále budeme provádět 
záchranné a pátrací akce v horském terénu a bude-
me poskytovat první pomoc a zajišťovat transport 
zraněných. Dále provádíme preventivní činnost, 
což například znamená, že informujeme návštěvní-
ky hor o povětrnostních a sněhových podmínkách, 
o stupni lavinového nebezpečí a v neposlední řadě 
se staráme o tyčové značení na horách. Abychom 
mohli tuto naši práci provádět kvalitně, musíme 
se neustále zdokonalovat formou mnoha školení  

a musíme pracovat s novými technologiemi v ob-
lasti IT. Dalším mým cílem a přáním je, abych mohl 
být pyšný na vše, jak nás kluci z krkonošské horské 
služby prezentují, a to ať jde o záchrannou činnost, 
nebo na společných cvičeních či při sportovních 
soutěžích.

Co vás motivovalo k tomu, abyste se ucházel o post  
náčelníka horské služby?
Hlavní věc, která mě motivovala, je to, že bylo vy-
psáno výběrové řízení. Jelikož jsem u horské služ-
by přes třicet let, z toho posledních pětadvacet let 
jako profesionální záchranář, tak si myslím, že už 
mám relativně hodně zkušeností a můžu horskou 
službu směrovat a posouvat někam dál. 

Je něco, co byste chtěl ve vedení horské služby mě-
nit? V čem naopak navážete na své předchůdce? 
Já si nemyslím, že bych chtěl něco vyloženě měnit. 
Pokračujeme v práci, která se tu dělala. Samozřej-
mě jsou věci, u kterých vidím, že je třeba je posu-
nout dál. Například pracovní podmínky pro naše 
lidi. Materiálně jsme vybaveni na velmi vysoké 

úrovni, ale na mnoha místech Krkonoš sloužíme  
v nevhodných prostorách bez jakéhokoliv sociál-
ního zázemí. Většinou se jedná o prostory v majet-
ku ski areálu a tady je určitě na místě vyjednávání 
s nimi. Chci se pokusit vytvořit co nejlepší pracov-
ní podmínky pro naše lidi.

Co funkce náčelníka Horské služby Krkonoše vlastně 
obnáší? Co jsou nyní vaše povinnosti a pravomoci?
Je to vedení celé oblasti Krkonoše, které mají  
v současné době 20 celoročních zaměstnanců. Na 
zimu nabíráme dalších 18 sezónních zaměstnan-
ců, tedy okolo čtyřiceti lidí, kteří jsou zaměstnáni 
jako záchranáři. Dále máme dalších sto padesát 
dobrovolníků a čekatelů. Náčelník musí dát tohle 
všechno dohromady, aby byly zabezpečené služ-
by v rámci oblasti, v jakoukoliv denní nebo noční 
dobu, kdyby se na horách něco stalo. Abychom 
byli schopni dobře zasáhnout tam, kde nás je po-
třeba. Pak je tu mnoho jednání, například dohody 
se skiareály, spolupráce s integrovaným záchran-
ným systémem, s leteckou záchrannou službou, 
se zdravotní záchrannou službou, s GOPR (polská 

horská služba) nebo třeba spolupráce a jednání se 
Správou Krkonošského národního parku. Těch 
jednání je mnoho a náčelník musí vždy najít tu 
nejlepší cestu pro naši práci. 

Krkonoše nejsou jediným regionem, kde horská 
služba působí. Je tu nějaká spolupráce mezi jednot-
livými regiony v České republice?
Určitě je. My všichni totiž tvoříme jednu Horskou 
službu České republiky. Máme v republice sedm 
oblastí, kde působíme. Máme jednotné vedení, 
jednotná školení, jednotné záchranné postupy, 
které zaštiťuje naše metodická komise, takže spo-
lupracujeme. Potkáváme se na mnoha společných 
cvičeních. Máme jednotné nároky na přijímání 
nových členů horské služby. Ti dělají společně 
letní i zimní školu, kde projdou stejným cvičením  
a musí prokázat stejné znalosti, ať nastupují do kr-
konošské horské služby, nebo třeba do šumavské. 
V tomhle je ta spolupráce velmi úzká. Všechno to 
vychází ze zasedání ICARu (mezinárodní komise 
pro alpskou záchranu), která dává doporučení, 
jak se tyto věci mají dělat. 

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
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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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Jak funguje řízení celé služby? Jak se na něm podí-
líte vy?
My máme ve vedení horské služby celorepubliko-
vého náčelníka a vedoucího úřadu horské služby. 
Pravidelně se konají porady vedení a náčelníků ze 
všech sedmi oblastí, kde se řeší společné věci, aby 
to mělo nějakou jednotu. Rada náčelníků je pro ve-
dení jako poradní orgán.

Říkal jste, že aby se člověk mohl stát dobrovolným 
členem, musí absolvovat zimní, nebo letní školu hor-
ské služby. Co musí absolvovat zájemce o celosezón-
ního zaměstnance, aby se jím stal?
Postup je následovný. Člověk se přihlásí do jed-
noho z okrsků, kterých je v Krkonoších deset. 
Většinou ho ke službě přivede nějaký kamarád. 
Nejdřív je z něj zájemce, když se schválí, je z něj 
čekatel. Nějakou dobu slouží pod dohledem někte-
rého záchranáře. Pokud splní všechny podmínky, 
je fyzicky zdatný, dobře lyžuje a získá znalosti  
v oblasti zdravovědy, lavin, horolezectví a techniky 
záchranných akcí, je vyslán nejprve do letní školy, 
týdenního kurzu zakončeného zkouškami. V zimě 
následuje zimní škola, opět na týden se zkouška-
mi. Pokud uspěje, stává se dobrovolným členem. 
A pokud se uvolní místo na sezónního nebo stá-
lého zaměstnance, může se jím stát. Získat místo 
zaměstnance je věc štěstí a náhody, řekl bych. 

Když se oprostíme od toho, že jste náčelník, čím vás 
vlastně práce u horské služby naplňuje?
Je to mnoho věcí, o které bych se zajímal, i kdybych 
nebyl u horské služby. To znamená lyžování, skial-
pinismus, horolezectví a sport obecně. Umožňuje 
to člověku mít tyto koníčky jako součást svojí prá-
ce. A druhá a neméně důležitá věc je ta, že pomá-
hám lidem v nouzi, když je potřeba.

Prozradíte, čemu jste se profesně věnoval před tím, 
než jste se stal profesionálním záchranářem?
Já jsem vychodil střední lesnickou školu v Trut-
nově. Když jsem ji dokončil, tak jsem před vojnou  
a také po ní nastoupil do Krkonošského národního 
parku jako strážce. Tam jsem potom skončil a zabý-
val jsem se výškovými pracemi. Následně jsem se 
stal zaměstnancem horské služby.

Čemu se věnujete ve volném čase? Zbývá vám čas na 
nějaké koníčky a záliby?
Nějaký volný čas mám, ale musím si ho udělat. Je 
ho vždy víc v létě než v zimě, protože zima je pro 
nás daleko náročnější. Koníčky jsem už jmenoval. 
Je to skialpinismus, kdysi jsem závodil. U všech 
chlapů z horské je to určitě sport. Hodně mám rád 
hory – cestování po horách a lezení ve velehorách. 
V nedávné minulosti jsem navštívil nepálské i pa-
kistánské Himaláje, Pamír, Bolivijské Andy, kde 
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jsme se vždy s kamarády snažili vylézt na nějaký 
vysoký kopec, a to mě docela naplňovalo a bavilo. 

To je mimochodem docela náročná disciplína…
Náročná je jak finančně, tak časově, protože se tam 
nejezdí na čtrnáct dní. Je to zajímavé a člověk tam 
daleko více pozná sám sebe. Vždy odtamtud přijíž-
dím úplně očištěný. Uvědomím si, že věci, za který-
mi se běžně honím, jsou strašně malé. Chvíli mi to 
vydrží, než se zase vrátím do toho koloběhu našeho 
moderního života. 

V minulém roce došlo k propojení aplikace Záchranka 
s prací horské služby. Jaké jsou zatím zkušenosti? Do-
poručil byste, aby ji návštěvníci hor měli?
Určitě je to dobrá věc. Nám to moc pomůže v tom, že 
přes aplikaci Záchranka je nám člověk schopen udat 
polohu. Často, když pouze volá po telefonu, není 
schopen udat přesné místo, především za špatného 
počasí. Když má ale staženou tuto aplikaci a odešle 
prosbu o pomoc, nám to dá i jeho polohu, což hod-
ně zjednoduší naši práci, a my opravdu hned víme, 
kam jít. 

Jak často se stává, že vyjíždíte do terénu? 
My máme v Krkonoších za letošní rok necelých 
tři tisíce zásahů. V horách jsme v současnosti vy-
užíváni také zdravotnickou záchrannou službou. 
Jezdíme například na horské hotely, pokud někdo 
potřebuje zdravotnickou pomoc, protože jsme 
tam dřív než záchranka. Většina zásahů je ale 
buď na sjezdových tratích, nebo v terénu. Speci-
fikem jsou lavinové akce, kterých je v jednotkách 
případů za rok, ale jsou specifické tím, že v nich 
hraje důležitou roli čas. Dá se říct, že jde o každou 
vteřinu. Musíme dostat v co nejkratším čase na 
místo co nejvíce záchranářů. Dost často není člo-
věk pod lavinou ani vybaven lavinovou výbavou, 
takže nemá pípák, který nám pomáhá ho rychle 
najít. V takovém případě se využívají lavinoví psi 
a sonduje se, avšak šance, že přežije, je malá. Na 
takovém lavinovém svahu pracuje osmdesát až 
sto lidí. Nejdřív jsou na místě psovodi a lavináři, 
potom nejen zaměstnanci, ale i dobrovolníci. V tu 
chvíli nemůžeme zároveň opustit sjezdové tratě 
a prostě se sbalit a jít na lavinu. Musíme to mít 
komplexně zajištěné. Naše služba musí fungovat 
nadále i jinde. 

Vy jste říkal, že když člověk s sebou nemá lavinové 
vybavení, záchranářům moc nepomůže…
On hlavně nepomáhá sám sobě, protože jeho šan-
ce na přežití je pak daleko menší, než kdyby ji měl. 
Tam jde hlavně o to, aby výbavu měli všichni, 
kdo vstupují do lavinového terénu, aby chodili ve 
více lidech a dodržovali pravidla. Měli by jezdit 
postupně, jeden po druhém, aby to v nejhorším 
případě zasypalo pouze jednoho. Ostatní by měli 
umět zacházet s pípáky a kamaráda najít. My už 
tam potom jedeme pomáhat vyproštěnému člově-
ku. Dle statistik po 35 minutách v lavině přežívá 
pouze třicet procent lidí a my tam nejsme schopni 
být dříve než za tu půlhodinu. Je to spíše náhoda, 
když se tam někdo z horské dostane dříve. Proto 
klademe velký důraz na to, aby lidé o lavinách 
něco věděli, když už takový terén navštěvují. 

Jaké vybavení by si tedy turisté měli do hor nosit  
a jaké zásady dodržovat?
České hory jsou obecně podceňované v tom, že 
nejsou nadmořskou výškou moc vysoké. Mnoh-
dy tu ale panuje velmi špatné počasí a je velmi 
špatná orientace, pokud člověk sejde z tyčí. Není 
čeho se chytit ani podle čeho se orientovat. Na to 
by měli být lidé připraveni. Měli by mít něco na 
převlečení nebo dooblečení. V dnešní době je taky 

7.října 20227.října 2022  

8.října 20228.října 2022  

• zahájení oslav

• vernisáž almanachu 

10:00

10:15

10:30 

Františkánský klášterFrantiškánský klášter  

Areál gymnáziaAreál gymnázia

• oběd 

• vernisáž výstavy k výročí 

• panelová debata na téma: Smíření 

11:30-13:00

13:00

 

14:00

 

od 16:00
hudební vystoupení  kapel  

TlupaTlap, Contact, Barbarella 

•Tomáš Anděl

- Procházka po školských zajímavostech

v Hostinném• Den otevřených dveří 

•Zbigniew Czendlik

- přednáška na téma Smíření

- varhanní doprovod M, Baklíka

14:00-17:00 

18:00

Areál gymnáziaAreál gymnázia

• koncert žáků ZUŠ

Vše o oslaváchVše o oslavách

Přijďte s námi oslavit výročí naší školy! 

Občerstvení zajištěno!

Kostel Nejsvětější TrojiceKostel Nejsvětější Trojice

16:30

• slovo ředitele  školy a hostů

Hostinné

www.gymhost.cz
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nabídka kompresních punčoch
odborné poradenství
volný prodej
výdej na lékařský poukaz
rozvoz zboží

   
   Měření správné velikos� 
   kompresních punčoch.

      
   
   kompresních punčoch.

ZDARMA!

důležitý nabitý telefon, například kvůli mapám. 
Nepodceňovat hory. Občas lidé vyrážejí ve špat-
ném oblečení a botách, protože je hezky. Mít i něja-
ké pití, sušenku, aby mohli doplnit zásoby energie. 
A určitě se nespoléhat, že když se mi něco stane, 
je tu horská, ta tu bude za pět minut. Může se to 
stát, že tam bude za pět minut, ale může to trvat  
i hodiny, než se na určené místo za špatného počasí 
dostaneme. 

Jaké jsou největší chyby a prohřešky návštěvníků 
hor, které často řešíte?
Dost často lidé přeceňují své síly. Druhou věcí je, 
že v dnešní době se lidé snaží přenést svoji odpo-
vědnost na někoho jiného. Dost často řešíme tele-
fon, že někdo volá, jestli nějakou tu určitou cestu 
zvládne. Ale já takhle po telefonu nejsem schopen 
odpovědět, protože to, co zvládne jeden, nemusí 
zvládnout druhý. Volají lidé, které neznám, tedy 
oni nemohou přenést odpovědnost na mě, jestli to 
zvládnou nebo ne. Já jim neřeknu, jestli zvládnou 
terén například Obřím dolem. Můžu mu pouze 
říct, že je to tam ledovaté, je to na takové boty, do-
poručuji mačky, nesmeky, to samozřejmě můžu, 
ale nevím, jestli to zvládnou. Takovou odpověď od 
nás prostě nemůžou dostat. 

Máte nějaký kuriózní příběh z praxe, který by stálo 
za to vyprávět?
Jsou smutné příběhy, které jsou dost často spojené  
s lavinovou problematikou. Jsou příhody, které 
prostě nedopadly dobře. Zejména, když se to týká 
dětí, je to smutné. Na druhou stranu tu jsou i pří-

běhy se šťastným koncem. Dříve, když ještě nebyly 
mobilní telefony, jsme tu třeba dva dny na hřebe-
nech někoho hledali. Celá jeho rodina vyprávěla, 
jak je zodpovědný a jak by si v životě nedal alko-
hol. A on mezitím pařil na jiném hotelu, než byl 
ubytovaný, protože se mu tam líbilo. Nebo odjel 
domů a nikomu to neřekl. No a půlka horské služ-
by tady běhala po horách a on si seděl v teple do-
mova. Vzpomínám i na případy, kdy jsme sloužili 
na hřebenech a bylo tak špatné počasí, že lidi, kteří 
na běžkách vyrazili ze Špindlerovky, se schovali  
u Poledních kamenů a požádali o pomoc. Když 
jsem pro ně jel skútrem, nedalo se tam projet a se 
skútrem jsem zapadl. Tak jsem tam pro ně šel pěš-
ky. Vichřice, mlha a sněžení byly takové, že jsem 
musel jít před nimi vždy od tyče k tyči, najít další 
tyč, vyšlápnout cestu a vrátit se pro ně. Oni na mě 
čekali u předchozí tyče. Od tyče k tyči nebylo vi-
dět. Takové případy byly, dopadly dobře, a to je 
vždycky fajn.

Máte nějaké poselství, které byste rád vzkázal ná-
vštěvníkům hor?
Aby naše hory nepodceňovali a měli k nim poko-
ru. Aby vždy přemýšleli, než něco podniknou. Je 
dobré se informovat o podmínkách, které aktuálně 
jsou. Dnes jsou většinou spolehlivé předpovědi po-
časí, protože den dopředu se meteorologové zpra-
vidla nemýlí. Samozřejmě, pokud lidé potřebují 
pomoc, ať horskou zavolají. Musí být ale připrave-
ní na to, že zásah horské služby nějaký čas trvá, ať 
jsou na podobné věci připraveni. Hory jsou krásné, 
ale občas zrádné a není radno je podceňovat. 

NÁČELNÍK HORSKÉ SLUŽBY KRKONOŠE



12

JIŘÍ ŠTEFEK

Ve volbách nejvíce hlasů 
obdržel ZVON

Vítězem komunálních voleb ve Vrchlabí se stalo 
hnutí ZVON starosty Jana Sobotky, které se ziskem 
42,67 procent hlasů obdrželo devět zastupitelských 
křesel. Na zámku bude ZVON pokračovat v koalici 
s Volbou pro město, která dosáhla svého histo-
ricky nejlepšího výsledku a připsala si pět křesel.  
V 21členném zastupitelstvu budou v příštích letech 
působit i zástupci Vrchlabí do toho! a Občanské de-
mokratické strany.

Oproti předchozím volbám letos ve Vrchlabí kan-
didovaly čtyři subjekty. Přestože ZVON ve volbách 
zvítězil s velkým náskokem, oproti výsledkům  
z roku 2018 Sobotkovo hnutí ztratilo plnou třetinu 
hlasů, ale i zastupitelů. 

Naopak Vrchlabí do toho! v čele s Lukášem Tep-
lým, které skončilo se ziskem 24,2 % hlasů na dru-
hém místě, si polepšilo a posílilo o jeden mandát. 
Totéž platí i pro Volbu pro město místostarosty 
Alfréda Plašila, jež po zisku 23,68 % hlasů rozší-
ří počet svých zastupitelů ze čtyř na pět. Čtvrtý 
subjekt voleb, kandidátka Občanské demokratic-
ké strany s lídrem Jiřím Cupákem, který se do ko-
munální politiky vrátil po dvanácti letech, získal  
9,45 % hlasů a dva mandáty. 

Výsledek voleb poměrně značně promění sestavu 
nového zastupitelstva. Pokud si všichni zvolení 
kandidáti ponechají svůj mandát a nevzdají se ho, 
se schůzováním v zámecké zasedací místnosti se 
budou muset rozloučit například dlouholeté stáli-
ce Petr Jireš, Blanka Paulů či Jiří Jakubec. Naopak 
mezi úplnými nováčky budou například Jakub 
Omrt, Markéta Jüptnerová, Jiří Cupák, Jaroslav 
Pleva či Dušan Vodnárek. 

K volbám přišlo 42,09 % voličů, což bylo mírně více 
než před čtyřmi lety. Ustavující zastupitelstvo by 
se mělo konat 19. října. 

Letošní volby však budou mít na svém štítu velikou 
černou kaňku. Závěr předvolební kampaně se totiž 
nesl ve stínu anonymního letáku nazvaného „BEZ 
SOBOTKY BUDE LÍP“, který byl šířen v tištěné 

podobě a cíleně pak některými kandidáty ZVONu  
i po sociálních sítích. Tyto aktivity vyvolaly veliké 
rozhořčení v dalších politických subjektech, které 
nejsou zastoupeny na vrchlabské radnici ve vede-
ní města a jež tento obsah odsoudily. Jejich hněv  
z narušení volebního soupeření umocnily i diskuse 
pod sdílenými příspěvky, v nichž někteří pisatelé 
pod dojmem tohoto letáku veřejně deklarovali svůj 
záměr volit proti nim či jim nepřímo připisovali 
jeho autorství. 

Volby navíc zřejmě budou mít i právní dohru.  
V letáku totiž byly zneužity materiály a fotka šéf-
redaktora Krkonošského deníku Jana Brauna. Ten 
záhy po mnohačetném sdílení reagoval: „V letá-
ku se objevilo moje jméno a fotka. K ničemu tako-
vému jsem neudělil souhlas. Je to hrubé zneužití  
v předvolební kampani. Předali jsme to právní-
mu oddělení našeho vydavatele Vltava Labe Me-
dia a. s. Jan Braun, Krkonošský deník,“ napsal 
šéfredaktor Krkonošského deníku v diskusi pod 
sdílenými příspěvky na Facebooku.

KOMUNÁLNÍ VOLBY

• 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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Pojďte zažít chuť komunity
Do kalendáře vrchlabských oblíbených akcí se již 
pevně zařadil Food SWAP nebo SWAP oblečení. 
Duší těchto akcí a jednou z jejich hlavních organi-
zátorek je Vanda Nováková. V rozhovoru pro Vrch-
labinky popisuje, jak se k myšlence pořádání swapů 
dostala, a přemítá, jak Vrchlabáci postupem času 
tento nový druh akcí přijali za svůj.

Na úvod začněme trochu edukativně. Co přesně zna-
mená slovo „swap“? Kde se vzalo takové označení 
pro akce tohoto druhu?
Slovo SWAP se dá jednoduše přeložit jako VÝMĚ-
NA. Co přesně se mění, už záleží na jednotlivých 
akcích nebo lidech. A to označení se prostě jen vrá-
tilo ze starých časů, kdy výměnné obchody, swapy 
nebo chcete-li bartery byly normální − farmář po-
třeboval podrazit boty, tak vzal ošatku vajec a šel 
za ševcem, který mu za ně boty opravil.

Víte nebo tušíte, kde ve světě poprvé se začaly ta-
kové akce dělat? Co vás osobně k nim vůbec inspi-
rovalo?

ORGANIZÁTORKA SWAPŮ

Jak už výraz napovídá, první novodobé swapo-
vé akce, v podobě, jaké známe dnes, se začaly dít  
v Americe okolo roku 1994. Několik let jsem žila na 
Novém Zélandu a tam jsem se já osobně setkala po-
prvé s akcí tohoto typu. Jednalo se o CROP SWAP, 
tedy výměnu výpěstků, sazenic, semínek a podob-
ně. Pro Zélanďany je budování vztahu v komunitě 
a sdílení v ní základ. Žijí opravdu pospolitě a záleží 
jim nejen na sousedských vztazích, ale i na šetrnos-
ti k jejich nádherné přírodě a zdrojům. Přátelské 
swapy, ale i swapy většího charakteru, jsou tam 
běžné. Zbytečně nenakupují nové, ale vyměňují  
v komunitě. Pro mě to bylo neznámé, ale myšlen-
kově velmi blízké. 

Když jsem se v roce 2017 vrátila do Čech, začínaly 
v Praze swapy s oblečením pod iniciativou Swap 
Prague. Byla jsem nadšená, že se výměnné akce 
rozjíždějí i u nás. V roce 2018 jsem se přestěhova-
la do Vrchlabí a nikoho jsem tu neznala. No a jak 
nejlépe zapadnout do nového města? Začít dělat 
akce pro místní! A tak swap byl jasná volba. Na zá-
kladě mojí výzvy na Facebooku se ke mně přidaly 
dvě skvělé ženy Jana Hrušková a Péťa Glossová  

a v roce 2019 jsme takhle ve třech rozjely první 
swap oblečení. Velkou pomocí v začátku bylo i to, 
že projektu byl velmi nakloněný ředitel vrchlabské 
Diakonie Tom Hawel a poskytl nám prostory a cel-
kově pomoc v rozjezdu. V roce 2020 nás vzal pod 
křídla Spolek Na Dvoře.

První záříjovou neděli se konal 2. ročník Food swapu 
aneb sousedského pikniku v areálu Morzinské kaple. 
Jak vlastně Food swap vznikl a jak jste byli s průbě-
hem a návštěvností akce letos spokojeni?
V době korona krize, kdy se nevědělo, jaká budou 
za pár týdnů či měsíců opatření týkající se větších 
akcí, jsme hledali nějakou alternativu k Food festi-
valu, který jsme se Spolkem Na Dvoře ve Vrchlabí 
pořádali už několik let. Přípravy Food festivalu vy-
dají na několik měsíců práce a stojí nemálo peněz. 
Jako neziskovka jsme si nemohli dovolit chystat 
festival, který by se pak třeba nemohl uskutečnit. 
Cítili jsme ale, že sounáležitost, sousedská setkává-
ní a společný čas s přáteli a rodinou je v této době 
hodně potřeba. S nápadem uspořádat Food swap, 
tedy sousedskou akci, na kterou každý přinese ně-
jaké své jídlo, přišla Markéta Čejpová a společně  
s Monikou Kašparovou a Tomem Hawlem jsme 
vykopli první Food swap ve Vrchlabí. Je to oprav-
du jedinečná akce takového formátu v České re-
publice. Sami jsme čekali, zda se to ujme a jestli 
vůbec lidé přijdou. A už první ročník dopadl nad 
naše očekávání. A s letošním ročníkem jsme opět 
moc spokojeni! Byli jsme nadšení, kolik lidí dorazi-
lo a jaké úžasné dobroty přinesli. Společný stůl byl 
plný, slunce ještě hřálo, panovala skvělá uvolněná 
atmosféra a dospělí i děti se bavili. Navíc jsme měli 
za zády skvělý tým dobrovolníků z řad několika 
vrchlabských neziskovek, kteří nám ve svém vol-
ném čase přišli pomoct. Co víc si přát?

Když jsem v době ještě před konáním této akce ho-
vořil s pár lidmi, zjistil jsem, že si často zaměňovali 
Food swap a Food festival. Můžete prosím ozřejmit 
základní rozdíl mezi nimi?
Food SWAP znamená doslova „výměna jídla“. Od 
Food festivalu se liší především tím, že většinu 
jídla, které se tu konzumuje, přináší sami účastní-
ci. Ti doma připraví své oblíbené jídlo, třeba pala-
činky, pomazánku, domácí chléb, salát, utopence, 
karbanátky, zkrátka jakékoliv domácí jídlo nebo  
i pití, a to přinesou s sebou a nabídnou na společný 
stůl. Naopak ochutnávají z toho, co přinesli ostat-
ní. Lidé přinášejí i domácí produkty na výměnu 
(marmelády, pickles, kombuchu a podobně) nebo 
taky přebytky ze zahrádky, letos opět jely cukety… 
(smích). Jedná se skutečně o takový velký soused-
ský piknik, jak nese název akce v podtitulu.

Spolek Na Dvoře stojí za oběma akcemi. Jak to 
bude s jejich pořádáním do budoucna? Příští rok 
už bude prostranství v klášterní zahradě zase  
v normálním stavu a pořádání Food festivalu už 
nic bránit nebude…
Jídlo nás spojuje, je příležitostí k setkávání a my 
bychom velmi rádi tradici food festivalu do Vrch-
labí vrátili. Je tu však ještě řada otazníků. Klášterní 
zahrada sice už patrně bude bez stavební činnosti, 
avšak interiér kláštera, kde bylo důležité zázemí 
pro festival, nikoliv. Podle informací, které máme, 
v příštím roce ještě nebude možné zázemí kláštera 
pro podobnou akci využít. Tématem jsou pro nás 
naše síly a čas pořádat takto velkou akci. Posled-
ní Food festival v roce 2019 navštívilo tři tisíce lidí  
a s každým ročníkem se účast na festivalu výrazně 
zvýšila. Všichni, kdo jsou do tohoto projektu zapo-
jeni, mají své běžné zaměstnání, rodiny. Veškeré 
přípravy, které zaberou několik měsíců, dělají ve 
svém volném čase a dobrovolně, bez nároku na fi-
nanční odměnu. Ale nadšení a odhodlání tam je, 
tak uvidíme. Zvažovat budeme i ekonomické pod-
mínky v příštím roce. Lidé v současnosti začínají 
šetřit a návštěva Food festivalu přeci jen něco stojí. 
Oproti tomu Food swap je nízkonákladová akce, 
jak pro účastníky, tak pro nás organizátory. Více 
se hodí i do těžkých časů. Je trochu jinak laděná, 
našim srdcím a hodnotám blízká. Dává nám smysl, 
aby měla ve Vrchlabí své místo.

Kromě swapu zabývajícím se kulinářstvím a gastro-
nomií se podílíte na organizování swapu s obleče-
ním. Prozraďte, co máte v této věci v plánu v nejbliž-
ší době?
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Swap/Výměnu oblečení organizujeme dvakrát 
ročně, na jaře a na podzim, vždy sezónně. Nyní nás 
čeká podzimně/zimní swap, a to v sobotu 22. října 
od 13:00 do 17:00, opět ve vrchlabské Diakonii.

Jak swap oblečením funguje?
Chceme swapy šířit myšlenku udržitelného způso-
bu života a zero waste, tedy nevytváření odpadu. 
Zároveň je pro nás důležité, aby se to odehrávalo 
lokálně, mezi místními, a tím se posilovaly vztahy 
v komunitě. Na swapech oblečení je fakt úžasná 
atmosféra. Lidé, tedy většinou ženy, při výběru ob-
lečení štěbetají, komentují si modely, sdílejí radosti 
z úlovků, setkávají a poznávají se. Jsou to živé oka-
mžiky, které dávají smysl.

No a jak to celé funguje?
„Přines, co už nenosíš, a vyměň za ‚nové‘“ − to ve 
zkratce vystihuje atribut swapu. Přinesete dámské 
nebo dětské oblečení, které už nenosíte nebo nevy-
užijete, a odnést si zdarma můžete cokoliv, co při-
nesl někdo jiný a líbí se vám. Podmínkou je přinést 
fajn kusy, které mohou sloužit dál. Apelujeme na 
výběr oblečení, spíše přineste méně v lepší kvali-
tě, vyprané a vyžehlené. Tímto společně zajistíme 
dobrou kvalitu věcí na swapu a příjemnější swa-
pování pro všechny. Oblečení se na swap přináší  
v průběhu akce, výběr se tedy průběžně obmě-
ňuje a stále je něco nového. Zbylé oblečení, které 
si nikdo neodnese, zůstává primárně k dispozici 
klientům vrchlabské Diakonie ČCE, zbylé putuje 
jako materiální pomoc potřebným skrze Diakonii 
Broumov.

Čemu se  jinak věnujete, když neorganizujete swapy?
Většinu svého času věnuji péči o svou 2,5letou dce-
ru. Mimo to se snažím pomáhat při dalších aktivi-
tách Spolku Na Dvoře (například na bleším trhu) 
a ostatních akcích neziskovek. Vedu taneční lekce 
pro dospělé a taky vymýšlím, co ještě ve Vrchla-
bí vyswapovat. Na jaře nás například čeká „Zele-
ný swap“ − výměna rostlin, sazenic a semínek na 
Terapeutické zahradě. A vzhledem k tomu, že mi 
brzy končí rodičovská dovolená, tak i pokukuji po 
nové práci, protože do Prahy se vracet už nebudu. 
Takže kdybyste někdo sháněl event koordinátora, 
dejte vědět. (smích)

Jak hodnotíte prostředí, ve kterém fungujete, a jaké 
podpory se vám dostává od veřejnosti, ale například 
i ze strany města?
U prvního swapu oblečení jsme čekaly, zda vůbec 
někdo přijde, jestli se to chytne. A lidé přišli! A na 
posledním swapu oblečení nebylo v jednu chvíli 
skoro k hnutí. Podobně to bylo i u prvních blešáků  
i u Food swapu. Na všechny tyto akce máme krásné 
ohlasy. Lidem se líbí hlavně pohodová, komunitní 
atmosféra, která na našich akcích bývá. Vrchlabá-
ci „novotu“ swapů přijali a je jim očividně blízká, 
což nás moc těší. Za co jsem úplně nejvíce vděčná, 
je vzájemná spolupráce vrchlabských neziskovek 
pod platformou Vrchlabí v pohybu, která se v po-
sledních letech opět více rozvinula. Vypomáháme 
si vzájemně při pořádání akcí, nejen co se týká za-
půjčení vybavení, ale i dobrovolnickými silami při 
realizacích. Je to neuvěřitelná skupina nadšenců, 
kteří oživují dění a společenský život ve Vrchlabí. 
Většina z nich funguje jako my − aktivity dělají ve 
svém volném čase, při běžném zaměstnání. Bez 
jejich podpory by to prostě nefungovalo nebo by 
bylo výrazně náročnější uspořádat větší akci. Patří 
jim velký dík. Město nás podporuje drobným pří-
spěvkem ze svého grantového programu a vychází 
nám vstříc, co se týká poskytnutí veřejného prosto-
ru a služeb technického rázu. V rámci platformy 
vrchlabských neziskovek ale diskutujeme o rozvoji 
další spolupráce s městem. Podobně i grantový 
program města by si zasloužil nějaké změny, které 
by aktivním organizacím umožnily realizovat akce 
a projekty s jasným záměrem, který má dopad na 
město.

Chtěla byste něco vzkázat čtenářům Vrchlabinek?
Pojďte si zažít chuť komunity, kde se dává a bere, 
a dejte starým věcem nový život. Aneb konzum je 
out, SWAP je váš nový a udržitelný obchoďák.

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

ORGANIZÁTORKA SWAPŮ
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ŠKODA AUTO podpořila mobilitu 
sociálních služeb na Vrchlabsku

Organizace působící v sociálních službách ve Vrchlabí a okolí se opět dočkaly významné podpory. Společnost 
ŠKODA AUTO v závěru srpna předala jejich zástupcům tři nové vozy ŠKODA OCTAVIA COMBI, které jsou určeny 
ke zlepšení dostupnosti péče o starší a zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Zápůjčky automobilů probíhají 
již od roku 2018 a vozy ŠKODA se při dopravě zaměstnanců sociálních zařízení a jejich klientů dobře osvědčily. 

Obdarovanými zařízeními jsou Pečovatelská služ-
ba města Vrchlabí, místní domov pro seniory a Do-
mácí hospic Duha. ŠKODA AUTO takto zajišťuje 
vozy pro potřeby sociálních služeb již pět  let.

„ŠKODA AUTO podporuje sociální služby ve 
Vrchlabí a okolí dlouhodobě. Jsme přesvědčeni, 

ŠKODA AUTO

že starší spoluobčané nebo osoby odkázané na po-
moc druhých si zaslouží naši pozornost, a velmi 
si vážíme práce sociálních organizací i obětavosti 
jejich zaměstnanců,“  říká Ivan Slimák, vedoucí 
závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. „Věříme, že 
vozy ŠKODA budou jim i jejich klientům dobře 
sloužit,“ dodává.

Organizace letos získaly tři nové modely OCTA-
VIA COMBI, které se vyznačují snadnou ovlada-
telností, dobrými jízdními vlastnostmi, prostornou 
karoserií a provozní úsporností. Soubor těchto 
vlastností se naplno uplatní při každodenním ná-
ročném režimu v horském regionu. Automobily 
slouží k dopravě zaměstnanců za klienty, z nichž 
někteří se nacházejí i v odlehlých oblastech. Vozy 
se ale využívají také například při cestách k lékaři, 
k dopravě obědů a zdravotnického vybavení a při 
dalších službách.

Například Domácí hospic Duha ve Vrchlabí po-
skytuje zdravotně-sociální služby těžce nemocným 
osobám v závěrečné fázi života a automobil je pro 
činnost zaměstnanců nezbytný, protože za svými 
klienty denně dojíždějí nejen pomoci ulevit od 
zdravotních obtíží, ale také poskytnout duchov-
ní pomoc. „Možnost využívat nový vůz ŠKODA 
OCTAVIA velmi vítáme, neboť za našimi klienty 

vyrážíme ve dne i v noci. Moderní a bezpečný au-
tomobil je pro naše zaměstnance často jezdící po 
členitých horských silnicích přínosem a jistotou, 
že budou včas tam, kde je potřeba, ať je léto, nebo 
zima,“ říká MUDr. Jana Michlová, vedoucí lékařka 
z Domácího hospice Duha ve Vrchlabí.

Pomoc regionům, v nichž ŠKODA AUTO působí 
prostřednictvím svých výrobních závodů, patří 
do dlouhodobé strategie společenské odpověd-
nosti a dotýká se řady aktivit na podporu zvýšení 
kvality života místních občanů. Na rozvoji regi-
onů se od loňska významně podílí také Nadační 
fond ŠKODA AUTO společně s partnery z veřej-
né správy, neziskového sektoru i se samotnými 
obyvateli. Nadační fond například letos znovu 
vypsal celou řadu grantových výzev na podporu 
občanské společnosti, vzdělávání, kultury, sociál-
ní péče, dopravní bezpečnosti nebo na integraci 
uprchlíků z Ukrajiny.
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Chci dětem ukázat 
krásný svět lyžování

O dětech z hor se dříve říkávalo, že se narodí s lyžemi na nohou a svůj volný čas tráví v zimě na sněhu. 
Přestože tato představa již neplatí zcela, je mezi dětmi ve Vrchlabí o lyžování stále nemalý zájem. Zásluhu 
na tom mají i kroužky, v nichž se děti učí základům běžeckého lyžování. A právě v čele takové přípravky 
stojí i Jarmila Kliková. V rozhovoru pro Vrchlabinky popisuje svoji cestu z Prahy do Krkonoš a vysvětluje, jak 
zamezit brzké předčasné sportovní specializaci u malých dětí nebo proč není dobré hodnotit a porovnávat 
jejich výkony pouze na základě rychlosti nebo umístění v soutěžích.

Na úvod začnu poněkud netradičně. Když přes 
WhatsApp či v SMS zprávách zasíláte informace  
k tréninkům či odpovídáte na dotazy, podepisujete 
se „Jája“. Kde jste k této přezdívce či familiárnímu 
oslovení přišla?
To je jednoduché. Já jsem původem logoped  
a děti, které jsem dvacet let učila, neuměly správ-
ně vyslovovat. A aby si nás, logopedky, neplet-
ly, každá měla svoji přezdívku. Jarmila je jméno 
dlouhé a je tam složitý rotacismus. Ale slovo Jája 
je jednoduché a děti si ho pamatují, snadno si ho 
spojují a nebojí se ho. 

Vy jste tedy vystudovala logopedii?
Ano, já jsem vystudovala speciální pedagogiku 

na Karlově univerzitě v Praze, kde jsem pracovala 
až do svých 35 let ve speciálních školách pro děti  
s Downovým syndromem či autismem nebo s dět-
mi ve vyrovnávacích třídách.

A jak jste se dostala k nám do Krkonoš?
Zjistila jsem, že potřebuji přírodu a sport. Tak jsem 
se rozhodla, že se odstěhuji za svými kamarády-zá-
vodníky z běhu na lyžích, které jsem tu ve Vrchlabí 
znala, a ti mně pomohli se tady usadit.

Takže vy jste i při logopedické výuce v Praze jezdila 
na běžkách?
Ano. Já jsem aktivně běhala na běžkách od dětství. 
Můj tatínek jezdil závodně vodní slalom. Chodila 
jsem s kluky ze strojní fakulty ČVUT na tréninky, 
pak jsem se přihlásila do běhání na lyžích při Mat-

Fyzu… No a pak jsem zjistila, že mě to baví i po 
ukončení studia.

Ale v Praze jste pro běžky asi moc dobré podmínky 
neměla, že?
Žádné sněhové podmínky nebyly. My Pražáci 
jsme vyjížděli sem na Benecko a Horní Mísečky, 
kde jsme si organizovali své závody. Závodníci  
z Jilemnice pro nás byli vzorem. Během své zá-
vodní dráhy jsem si „vyjela“ 2. výkonnostní třídu.  
A při tom jsem zjistila, že tady je moje místo pro 
život, tady chci vychovávat svoje děti a tady je pro-
stor, který umím využít.

Když jste zmínila logopedii, věnujete se jí ještě?
Věnuji. No jasně, že věnuji. Já sice pracuji v zařízení 
pro dospělé, ale pravidelně s logopedií a úpravou 
dyslektických poruch pomáhám v Montessori ško-
le v Jilemnici.

Tedy u dětí.
Ano, u dětí od prvního stupně.

Aha, to je pro mne nová informace...
Je pravda, že tady tuto svoji specializaci využívám 
při vedení přípravky. Když vidím, že někdo má 
vadnou výslovnost nebo pohybovou neobratnost, 
tak na to rodiče upozorním a nabídnu jim podporu 
a poradím jim, jak by měli cvičit a jak jazýček roz-
víjet. Jsem tedy taková základna, která odchytává 
problémy nejen pohybové, ale i jazykové.

Takže dopoledne…
… mám svoje zaměstnání…

… a odpoledne svůj koníček, který je ale také prací…
Ale tam jsou děti a to je radost s nimi pracovat. To 
mě baví. Bez toho bych svoji práci nemohla dělat. 

Vnímáte to tedy jako určitý ventil.
Ano, je to ventil. Když vidím, kam směřuje dítě, 
které rodiče nevedou, nepodporují jej, nepovída-
jí si s ním, nevodí ho na různé aktivity, tak se jim 
snažím ukázat možnosti a cesty společného růstu. 
Můj cíl je udělat něco pro to, aby děti měly šťastný 
život. 

Jak dlouho se tedy věnujete trénování malých dětí na 
běžkách?
K tomu mě přivedl Aleš Suk přes Spolek histo-
rických lyžařů. A ten mě poprosil, že když mě to  
s těmi dětmi tak baví, že bych mu mohla pomoci. 

Myslím, že začátek se datuje do roku 2008. Od té 
doby jsem pomáhala Aleši Sukovi a panu Mirosla-
vu Paulů vést děti v kroužku lyžování, což trvalo 
asi deset let, než mě pustili k veslu a dovolili mi  
s dětmi pracovat. 

Jaké to bylo?
Musím říci, že Aleš Suk je skvělý metodik, praktik 
i člověk. Věnuje se lyžování od Spolku historických 
lyžařů až po olympijské medailisty. Jeho lyžařskou 
filozofii se snažím rozvíjet dále. Posílal mě na ško-
lení, radil mi. Až nakonec mi dovolil přípravku 
vést tak, aby se děti lyžováním bavily.

Vždy jste měla můj obdiv, jak dokážete ten pytel plný 
„malých blech“ ukočírovat a dát tomu nějaký formát.
Vždy to je o pedagogickém taktu, řádu, rytmu  
a motivaci, kterou chcete dětem dát. Každá lekce, 
každý trénink má svůj řád. Mění se prostředí, hry, 
činnosti, ale jinak to má rytmus, kterému děti rozu-
mí a nebojí se ho. Vědí, co bude následovat. Nejdů-
ležitější je ale práce s rodiči. Rodičům je důležité na 
samém začátku zmírnit obavy z toho, že prší nebo 
chumelí. Protože kdo se chce věnovat lyžování  
a chce z toho mít radost a i výsledky, tak základem 
všeho je pobývat v přírodě a za jakéhokoliv poča-
sí. Tomuto předpokladu rodiče do prosince učíme. 
Říkáme jim, že děti nebudou mít újmu, umíme 
si poradit a děti pak mají radost, že to překonaly  
a dokázaly. 

Předpokládám, že když k vám děti přijdou, vy okem 
zkušené pedagožky už po pár hodinách poznáte, 
jestli na to dítě má, nebo nemá. 
Ono na to má každé dítě. Rodiče motivuji k tomu, 
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aby v šesti, sedmi či osmi letech své dítě neporov-
návali, jestli je lepší než to druhé. To není dobrá 
cesta. My dokážeme různé vývojové odchylky 
upravit. Dítě sportovně dozrává v patnácti až osm-
nácti letech. Do té doby je to pro nás tabula rasa. 
Když vidím nějaké oslabení v rovnováze nebo 
horší koordinaci, tak si s rodiči něco k tomu poví-
me a já je poprosím, aby pomohli. Děti si pak hrají  
s tenisákem, skákají přes švihadlo a tak dále a my to 
dokážeme upravit. Tady pak nastupuje role trené-
ra. Musí umět na každém něco vyzdvihnout. Musí 
mít zkušené oko a využívat sociální inteligenci. 

Říkáte, že s dětmi na běžkách pracujete od roku 
2008. Za tu dobu už vám pod rukama prošly desítky, 
možná i stovky dětí. Máte už tedy nějakou možnost 
srovnávat. Jak se děti za tento čas změnily?
Byly soustředěnější. Neměly takový výběr krouž-
ků, zábav či počítačů. Bylo jich více, chodily pravi-
delně. Bylo dobré, když těch kroužků neměly pět 
nebo šest, ale jeden či dva, aby měly čas pro sebe 
a mohly si venku hrát s kamarády. Ale i rodiče 
začali být opatrnější. Bojí se o děti, čímž je vlastně  
i nechtěně zastavují. Musím ale říci, že po půl roce 
u nás tady v kroužku už se neptají… Neřeší, že děti 
běhají bosé, bez mikin. Snažím se jim vysvětlit, že 
je to v jejich zájmu. Zkrátka, děti mají mnohem více 
schopností, než si myslíme. 

Předpokládám, že jste zažila situaci, kdy vám rodiče 
měli potřebu radit a vést vás.
Ano, ale to je zase na pedagogickém taktu. Napří-
klad se je snažím vtáhnout do situace tím, že jim 
řeknu, aby nám šli pomoci… Mnohdy se to upra-

ví do té míry, že někteří rodiče se stanou trenéry.  
A začnou nám pomáhat. A díky tomu pak ten od-
díl funguje.

Jak složité je vést běžeckou přípravku pro vás osob-
ně a jak celkově?
Je to časově náročné. Je to o denní komunikaci s ro-
diči. Bez toho to v dnešní době nejde. Před deseti 
lety toto nebylo. Rodiče vyžadují zpětnou vazbu, 
rádi sledují fotky z tréninků, soutěží a soustředění. 
Trenéři mají častější změny pracovních pozic, mají 
své děti či požadavky na organizaci svého času  
a u mě se schází všechny požadavky a změny. Ná-
sledně já komunikuji s vedením oddílu, s rodiči  
a výsledek pak je ten, že se trénink vždy koná  
a program tréninku bude zrealizován. To je můj 
úkol. Vše je o jednání s lidmi. Já mám děti již velké, 
tak mně to již nevadí. Ale mít malé děti, je to práce 
na další úvazek. 

Všichni budete mít svatozář.
Vracejí vám to děti. Ale musím říci, že máme ne-
skutečné podmínky. Snad jako jedni z mála v Čes-
ké republice.

Jak moc velkou výhodou pro vás je, že máte k dispo-
zici areál ve Vejsplachách?
Bez toho by to nefungovalo. Tedy alespoň pro pří-
pravku. Starší děti už dojedou na Benecko. Děti  
v přípravce se do jednoho auta nevejdou, navíc 
každé dítě musí mít podsedák. Vejsplachy, to je zá-
klad úspěchu. Mít tu každý den připravené tratě, 
to je opravdu na Českou republiku veliký luxus. 
Je tu jistota zázemí. Rodiče vědí, kde se jejich děti 
schází. Když přijedou později, nebo potřebují děti 
dříve vyzvednout, nic není problém. Máme tu jis-
totu sněhu do března. To je opravdu luxus.

Co by pro vás znamenalo případné omezení provozu 
areálu, například kvůli drahým energiím či nedostat-
ku financí?
Organizačně by mně to vadilo velice. Musela bych 
se s dětmi stáhnout na malé louky. Nastal by tu sa-
mozřejmě problém s dopravou, s nepřízní počasí,  
s nejistotou sněhové nadílky a tak dále. Nezapomí-
nejme, že se jedná o předškolní děti. Tréninky by 
nebyly tak intenzivní a pestré díky využívání roz-
ličných pomůcek a hraček. 

Ještě se na skok zastavme u toho, jak děti vyrůstají  
a postupně jejich počty řídnou...
Děti nám odcházejí z oddílu v kategorii staršího 
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žactva, kde jich trénuje kolem 10. V přípravce 
bylo v zimní sezóně 2021/2022 až 45 zapsa-
ných dětí. Avšak, jak motivovat a udržet děti 
a mládež při přechodu ze základní školy na 
střední a následně při přechodu z juniorské 
kategorie k dospělým? Pak mají i jiné nabíd-
ky a jejich počet se v oddílu snižuje na řády 
jednotek. Jinak bych řekla, že z každého roku 
jsou tak vždy jeden nebo dva sportovci, kteří 
se nadchnou a těší je pokračovat v závodním 
lyžování. Jiní získají do života způsob zdravé-
ho životního stylu, přátele nebo se dostanou  
k jinému druhu sportu. To je úkol trenéra, 
vytvořit dětem prostor, ve kterém se budou 
rády samy pohybovat a zlepšovat. Zkoušej-
te ještě jiné, doplňkové sporty. Norští trenéři 
doporučují k rozvoji koordinace, výbušnosti, 
vytrvalosti a pestrosti především gymnastiku,  
lehkou atletiku, hry, koloběžku, vodácké spor-
ty, orientační běh, cyklistiku a turistiku. Z je-
jich pohledu není třeba někam spěchat, ke spe-
cializaci přecházet co možná nejdéle, teprve 
kolem 15. roku se rozlišuje, kam to dítě vlastně 
směřuje a k čemu má předpoklady.

Takže vy nejste zastánce toho, aby se děti už od 
útlého věku drilovaly pro úspěch. Pro body, vte-
řiny, umístění…
Řada odborných publikací se shoduje v tom, 
že je nutné tréninky přizpůsobovat přiroze-
nému vývoji dítěte a zbytečně jej neuspěchat 
brzkou specializací. Efektivní cestou, vedoucí 
k vrcholnému výkonu, se jeví raná sportovní 
všestrannost. Můj úkol je naučit je lásce k pří-
rodě, že prší, chumelí a je to vlastně zábava. 
Děti zde najdou kamarády, naučí se pohybo-
vat v měnících se podmínkách, zahrají si hry 
s kamarády a mnohdy si ani nevšimnou, že 
trénují. To, jestli jejich život jednou bude smě-
řovat ke sportovnímu výkonu, je směsí mnoha 
faktorů, které teprve přijdou. V žádném přípa-
dě úspěšnost závodníků již v dětství není zá-
rukou slibné kariéry v budoucím sportovním 
životě v dospělosti.

Chtěla byste na závěr něco vzkázat dětem, kte-
ré k vám do přípravky ještě přijdou, nebo jejich 
rodičům?
Přivítáme rodiče i všechny děti. Přivítáme je  
s úsměvem, protože to je potenciál tohoto měs-
ta. Je to studnice, kterou mohu společně s nimi 
otevřít, a ukázat jim krásný svět lyžování.
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Výtahy mohou mít 
i čtyřpodlažní domy

Podle zákona musejí mít výtahy domy od pěti pod-
laží. Ale šlapat do třetího nebo čtvrtého patra není 
žádný med, a to zejména pro starší obyvatele nebo 
rodiny s malými dětmi. „Výtah není módní doplněk 
domu, ale výrazně zjednodušuje život jeho obyvate-
lům. I lidé v prvním patře potřebují čas od času něco 
odstěhovat, jezdí na chaty a vozí hodně věcí. Naše 
zkušenost je jasná, výtah opravdu využije každý,“ říká 
ředitel společnosti MSV Výtahy a. s. Hradec Králové 
Pavel Větvička.

V mnoha čtyřpodlažních domech nejsou výtahy,  
i přesto, že by je lidé ocenili. Proč tomu tak je?
Právě zkušenosti vlastníků bytů ve čtyřpodlažních 
domech nás přiměly zamyslet se nad otázkou, co 
vlastně brání vybudování výtahů v těchto nemo-
vitostech. Dospěli jsme k závěru, že pokud to do-
voluje dispoziční řešení domu, nejsou žádné další 
překážky, které by bránily stavbě plnohodnotného 
výtahu se strojovnou umístěnou pod ramenem 
schodiště. V březnu 2016 naše firma k velké spo-
kojenosti zdejších obyvatel postavila tyto první tři 
výtahy TOV 350 s rychlostí 0,7 m/s do čtyřpodlaž-
ního domu v Rychnově nad Kněžnou. Do dnešní-
ho dne jsme vybudovali již více než 200 čtyřpod-
lažních výtahů.

Jak probíhá celá stavba?
Prvním krokem je návštěva kvalifikovaného pra-
covníka z naší firmy, který zákazníkovi představí 
možnosti, jak výtah udělat. Stačí metrová prolu-
ka ve schodišti a už je možné výtah instalovat. 
Vzhledem k tomu, že jsme výrobcem výtahů, do-
kážeme je domům „ušít na míru“. Projekt vytváří 
nezávislý projektant na základě našich podkladů 
a my potom žádáme o stavební povolení. Máme 
zkušenost s tím, že i lidé v prvních patrech výtahy 
vítají – zvlášť, pokud mají malé děti, nebo problé-
my s pohybem.

Kde například mohou zájemci vidět vaši práci?
Zabýváme se jak stavbou nových výtahů, tak re-
konstrukcemi stávajících. Naše výtahy mohou 
lidé vidět nejen po celých východních Čechách, 

ale také ve středních Čechách a v Praze. Díky naší 
vlastní zámečnické dílně a tomu, že celý výtah 
vzniká u nás, jsme schopní vyhovět i netypickým 
přáním našich zákazníků a najít pro ně nejvhod-
nější řešení. Zájemcům o naše výtahy můžeme 
vždy ukázat naši práci a vysvětlit jim, jak celý 
proces probíhá.

Martin Čáp – vedoucí obchodního oddělení 
Tel.: 604 645 562 | E-mail: msv-vytahy@msv-vytahy.cz

www.msv-vytahy.cz

MSV VÝTAHY
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Od opravny rádií ke světovému 
lídrovi v automatizaci

V roce 2010 vznikla v Trutnově výrobní společnost s několika desítkami zaměstnanců a následně v roce 2020 
vyrostla na kraji města nová továrna. Kromě toho, že nyní dává práci více než 320 lidem, má i zvláštní jméno − 
Pepperl+Fuchs Manufacturing s. r. o. Co se za ním skrývá a jaké produkty se tam vyrábí? Představujeme vám 
příběh garážové firmičky, která se postupem času stala významnou globální společností.

Kde se vzal ten název?
V roce 1945 v Německu, pan Walter Pepperl, roz-
hlasový technik, a pan Ludwig Fuchs, bankéř, za-
kládají ve městě Mannheim malou opravnu rádií. 
Velmi brzy kromě elektro oprav začínají i s vý-
robou transformátorů a v následujících letech se 
Pepperl+Fuchs stává jejich hlavním dodavatelem 
pro rostoucí poválečný průmysl. 

V roce 1955 se tito dva zakladatelé loučí s garážo-
vou dílnou na opravu přijímačů a se svými 40 za-
městnanci se stěhují do nové budovy. Důvodem 
byl rychle expandující vývoj a výzkum, na který 
se pánové zaměřili. A byl to dobrý tah. Za milník 
je označován rok 1958, kdy byly vyvinuty a před-
staveny první bezdotykové snímače a první tran-
zistorový zesilovač s jiskrově bezpečným řídicím 
obvodem. Toto dalo impulz dalšímu raketovému 
rozvoji společnosti.

O Pepperl+Fuchs se mluví!
V 60. letech se společnost poprvé zúčastnila před-
ních průmyslových veletrhů v Hannoveru a Ache-
ma ve Frankfurtu a sklidila zasloužené uznání. 

V 70. letech byla v Mannheimu postavena nová 
moderní budova o rozloze 10 000 m2, která je 
doposud centrálním sídlem společnosti a byla již 
několikrát stavebně rozšiřována. V současné době 
zde pracuje více než tisíc lidí. 

P+F je světovou firmou
Založením první neevropské výrobní pobočky  
v Singapuru v roce 1979 získala společnost pří-
stup na asijské trhy. V roce 1983 byla otevřena 
americká centrála ve Twinsburgu ve státě Ohio 
za účelem ovládnutí amerického trhu. Toto jsou 
první kroky ke globalizaci společnosti. V následu-

jících dekádách P+F neustále expandovala. Rok 
2016 byl ve znamení otevření Centra inženýringu 
v Šanghaji o rozloze 3 000 m2.

Jak šel čas, pánové Pepperl s Fuchsem se rozhod-
li předat otěže rodinné firmy svým následovní-
kům a v roce 1988 společnost přebírají syn pana 
Fuchse a zeť pana Pepperleho a do dnešního dne 
firmu řídí členové obou rodin. Sami zaměstnanci 
P+F stále vnímají jako rodinný podnik s otevře-
nou a spolupracující atmosférou, na které si ma-
jitelé zakládají.

V současnosti je Pepperl+Fuchs globální společ-
ností se 7 000 zaměstnanci, s 80 pobočkami na šesti 
kontinentech, se šesti výrobními závody, z toho 
jedním v Trutnově, a vyrábí více než 50 000 pro-
duktů.

Senzory
v průmyslových aplikacích
Dnes je Pepperl+Fuchs jednou z předních světo-
vých společností v oblasti průmyslové senzorové 
technologie a bezpečné ochrany proti výbuchu. 

Induktivní senzory se vyrábí v mnoha varian-
tách a lze je najít především v různých výrobních 
linkách automobilek, chemiček, ve výrobních 
strojích a automatech. V Trutnově se také vyrábí 
plovákové snímače pro měření výšky hladiny. Pro 
měření otáček v automatických převodovkách pro 
nákladní auta se používají magnetické senzory.

Svým zákazníkům nabízí Pepperl+Fuchs v ob-
lasti průmyslu 4.0 inovativní technologie a sen-
zorová řešení, která zjednoduší digitalizované 
výrobní procesy založené na síti Ethernet.

PEPPERL+FUCHS MANUFACTURING S. R. O.

Kde se s výrobky P+F
můžete setkat
Zákazníky jsou převážně výrobní společnosti, ale 
s některými výrobky se můžete potkat i v běžném 
životě. Například když budete projíždět přes par-
kovací závoru, čidlo, které detekuje Váš vůz, aby 
se následně závora otevřela, a Vy jste mohli poho-
dlně vjet na parkoviště, bylo s největší pravděpo-
dobností vyrobeno v Pepperl+Fuchs. Za zmínku 
stojí také spolupráce s českou firmou Průša Re- 
search vyrábějící 3D tiskárny. Pepperl+Fuchs vy-
vinul a vyrábí světoznámý „Prusa Induction Au-
toleveling“ senzor, který je využíván 3D tiskaři po 
celém světě. 

1974 – První elektronický 
oddělovací spínací zesilovač

Ludwig 
Fuchs

Walter 
Pepperl1945 – Opravna rádií

Mateřský závod v Mannheimu
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Zisk medaile? Takový malý 
sportovní zázrak

Vrchlabská rodačka a někdejší olympijská medailis-
tka v rychlobruslení Karolína Erbanová na přelomu 
srpna a září dosáhla na svůj další velký sportovní 
úspěch. Jako členka ženského národního týmu Čes-
ké republiky vybojovala na mistrovství světa v ho-
keji v Dánsku bronzovou medaili. V rozhovoru pro 
Vrchlabinky popisuje svoje pocity ze zisku medaile, 
průběhu šampionátu, ale i svoje plány do budoucna.

Na nedávném Mistrovství světa v hokeji žen jste jako 
členka českého národního týmu získala bronzovou 
medaili. Co pro vás zisk této medaile znamená?
Tato medaile je pro mne velké zadostiučinění. Je to 
takový symbol předešlých tří let, během nichž jsem 
v roce 2018 skončila s rychlobruslením a rovněž 
byla párkrát nominována do hokejové reprezenta-
ce. Tato medaile je pro mne tedy krásným zakonče-
ním těchto tří let. Je to něco úžasného a dokázat to 
ve dvou sportech, vlastně pro mne ve druhé karié-

ře, je takový malý sportovní zázrak. Mám proto ne-
smírnou radost, že jsme to dokázali, a též, že jsme 
to dokázali pro celý český ženský hokej. 

Vnímáte to i jakousi osobní satisfakci, že jste se na-
konec nevešla do olympijské reprezentace?
Olympiáda mě určitě trošičku mrzela. Ale věděla 
jsem, že máme spoustu velmi kvalitních hráček. 
Ano, určité zklamání tam bylo, ale chápala jsem, 
že to v tu chvíli tak bylo. Nicméně každá nová 
nominace je pro mne velkou příležitostí. Je určitě 
úžasné, že jsem se poprvé vešla do nominace na 
takto velkou akci a hned se nám povedl takový 
historický krok. 

Doma však už máte ještě další medaile, a to z dob, 
kdy jste uspěla na mistrovství světa či olympijských 
hrách jako rychlobruslařka. Jde všechny medaile 
nějak porovnat? Tedy má některá z nich pro vás 
větší hodnotu?
Největší hodnotu pro mne má olympijská medai-

le. Ale medaile se napříč sporty nedají porovnat, 
je to pravdu úplně jiný zážitek, úplně jiný svět.  
A proto nemohu říci, že jedna medaile by měla 
větší hodnotu než druhá. Obě symbolizují jinou 
etapu mého života.

Vraťme se ještě na samotný šampionát. Jak byste 
zhodnotila vystoupení českého národního týmu?
Myslím si, že bylo velmi důležité, jak jsme ode-
hrály všechny zápasy ve skupině. Podávaly jsme 
velmi stabilní výkon a celé sebevědomí týmu rost-
lo napříč skupinou. Do čtvrtfinále jsme vstoupily 
ve velmi výhodné pozici, protože jsme neprohrály 
ještě ani jeden zápas. Myslím si, že to nám velmi 
pomohlo, přestože zápas s Finskem byl velmi vy-
rovnaný a dramatický. A to, že jsme takto hrály 
celou skupinu, nám pomohlo v boji i proti Ame-
ričankám. Byly jsme schopné se druhou a třetí tře-
tinu zkoncentrovat i s vidinou toho, že den poté 
budeme bojovat o bronz. 

Byly tam okamžiky, kdy byl tým opravdu v úzkých?
Nevím, jestli bych to nazvala, že jsme byly v úz-

kých. Ale určitě jsme byly rozhozený první třeti-
nou v zápase s Američankami. Ale bylo důležité, 
co jsme si po první třetině řekly v šatně a co nám 
řekla Carla (Carla MacLeodová, trenérka národního 
tým, pozn. autora). Říkala nám, abychom zápas ode-
hrály co nejvíce a nedívaly se na skóre nebo na to, 
jak zápas dopadne, ale snažily se udržet vlnu, na 
které jsme jely během všech zápasů ve skupině. Vě-
děly jsme, že to sehraje velice důležitou roli v boji 
o bronz.

Jaké jsou nyní vaše plány na nadcházející sezonu?
Po mistrovství světa jsem se asi na dva dny krátce 
objevila doma. Potřebovala jsem se sbalit a oka-
mžitě jsem odlétala do Finska, kde nám minulý 
víkend (rozhovor se uskutečnil 14. srpna, pozn. auto-
ra) začala sezona. Bylo důležité, abych se připojila  
k týmu co nejdříve, a určitě bych chtěla pokračo-
vat v mé cestě. To znamená herně se zdokonalo-
vat, být dobrým týmovým hráčem a byla bych 
ráda, kdyby se našemu týmu tady ve Finsku 
dařilo a dosáhly jsme cíle, který jsme si jako tým  
a vedení společně stanovili.

+420 608 537 034

vrchlabi@nextreality.cz

www.nextreality.cz

Tým, který se 
postará o prodej 
vaší nemovitosti.

KAROLÍNA ERBANOVÁ
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Výlet po žhavé Andalusii
Společenský dům Jilm v Jilemnici pořádá v pondě-
lí 17. října cestovatelskou diashow Pavly Bičíkové 
„Žhavá Andalusie“. Během ní se vydáte do histo-
rických měst Granada, Baesa a Ubeda, která jsou 
památkami UNESCO. Užijete si východ i západ 
slunce v nejmalebnějším městě Andalusie, v Ron-
da. Navštívíte skalní město Torcal, projdete svě-
toznámou soutěsku El Chorro po visutých lávkách 
Caminito del Rey a zažijete silný dotek historie  
u největších evropských dolmenů v Antequera. 
Během 12denního přechodu hor Sierras de Cazorla 
poznáte, co to je divoká příroda. Třítýdenní puto-
vání zakončíte na bujaré španělské svatbě. 

Život v Krkonoších v minulosti
Krkonoše, seznamte se. Tak zní název nové kni-
hy spisovatelky Danky Šárkové, ve které autorka 
shromáždila a zpracovala informace o našich nej-
vyšších horách tak trochu jinak. V knize se spo-
lečně s fotografem Dušanem Štrausem pokusila 
ztvárnit život v minulosti ze svého úhlu pohledu 
a vrátit se zpět v čase. Prostřednictvím fotografií  
v dobových kostýmech v původním prostředí exte-
riérů i interiérů. Prolistujte knihou a možná budete 
překvapeni, jak se dříve žilo bez elektřiny, plynu, 
aut a hojnosti potravin. Křest této originální knihy 
proběhne v úterý 4. října od 18 hodin v Krkonoš-
ském centru environmentálního vzdělávání Krtek.

Psí závody v Dolní Kalné
V sobotu 22. října 2022 proběhnou v autokempu  
v Dolní Kalné na tréninkovém fotbalovém hřišti 
„psí závody“, tzv. canicross, které budou dalším 
kolem Krkonošského canicrossu. „V červnu jste 
nám ve Vrchlabí vytvořili tak skvělou atmosféru, 
že jsme se rozhodli udělat ještě podzimní kolo. 
Tentokrát pro vás připravujeme nové trasy v sou-
sední Dolní Kalné, krásné výhledy na Krkonoše 
opět zaručeny,“ vzkazují organizátoři. Závod za-
čne v 9 hodin ráno. (jš)

Tradiční blešák na Náplavce
V sobotu 8. října od 8 do 12 hodin se na Náplavce 
uskuteční podzimní Bleší trh. „Přijďte prodat, co 
vám doma přebývá. Přijďte koupit, co vám schází. 
Na blešáku najdete či prodáte téměř cokoliv. Dejte 
nepotřebným věcem další šanci! Chybět samozřej-
mě nebude ani již tradiční Bleší kavárna s nabídkou 
teplých nápojů, kávy, čaje a dalších, a také domá-
cích koláčů a dalších dobrot. Tak se stavte alespoň 
na kus řeči a na něco dobrého,“ zvou pořadatelé.

Benefiční koncert v Hostinném 
Pěvkyně Hana Martinková a pěvec a hornista Ja-
kub Rojko vystoupí v neděli 23. října na benefičním 
koncertu v děkanském kostele Nejsvětější Troji-
ce v Hostinném. Program koncertu bude složen  
z klasických i populárních melodií. Vstupné je 
dobrovolné a výtěžek z koncertu bude věnován na 
restaurování vzácných barokních varhan F. P. Ho-
ráka. Koncert začíná v 17 hodin.

NOVINKY Z VRCHLABSKA
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