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Roušky jsou zpět a vše nasvědčuje 
tomu, že s nimi prožijeme několik  
nadcházej íc ích týdnů,  možná  
i měsíců. Už nyní s nimi děti chodí 
do školy, my všichni do obchodů  
a dospělí v nich vyrazí i do volebních 
místností. Jednou z nejvýznamnějších 
událostí října budou volby, ve zde-
jším regionu do krajského zastupitel-
stva, ale i do Senátu. Vy, kteří máte 
volební právo, běžte volit. Změna 
poměrů nepřichází skrze tlachání  
u piva v hospodě. I přes návrat ko-
ronaviru a nařízených opatření proti 
němu vám přinášíme novou porci 
inspirativního čtení. Řada článků má 
jeden společný motiv, a sice ten, že na 
začátku takřka všeho je ideál, sen, alei 
určitý krok do neznáma. Platí to jak 
pro silný příběh Maureen Oketch, tak 
i pro začátky pétanque ve Vrchlabí či 
ambiciózní projekt, který si bere za 
cíl, aby generace vrchlabských dětí 
uměly cizí jazyky. To jsou příběhy 
hodné pozornosti a následování. 
Kromě silné vůle se z nich učme i ta- 
kovou „maličkost“ - nebát se.
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Ke krajským půjdu, k senátním 
ne. Senát považuji za nadbyteč-
ný, zvláště nyní, když vidím, 
jak okopává kotníky.

Mít svobodu volby je jeden  
z darů, který zatím máme, a je 
na ni závislý život, jaký máme, 
jaký známe nebo jaký život být 

může. Takže ano, jdu volit.

Volby jsou pro mě velice důle-
žité a určitě k nim půjdu. Je to 
nejlepší způsob, jak se vyjádřit 
k vládnoucí garnituře a záro-
veň ovlivnit naše směřování  

v příštích letech. Senát vidím jako důležitou pojis-
tku demokracie.

Rozhodně půjdu volit do kraje 
a Senátu. Demokratické svo-
bodné volby jsou důležité pro 
chod a život v kraji s dopadem 

na obce v mnoha směrech. Senát zase tvoří podle 
ústavy důležitou součást zákonodárného procesu, 
přestože v jeho rámci má o něco slabší pravomoci 
než Poslanecká sněmovna. Senátem musí prochá-
zet drtivá většina přijímaných zákonů. 

Volby jsou téma, kterým se ak-
tuálně zaobíráme hned po ko-
roně. Slýchávám názory typu, 
proč jít k volbám, když nic ne-

změním a nevím, koho volit. Jenže když si tohle 
řekne každý, dostane se ke korytu opět někdo, 
koho nechceme. Můj názor je, že k volbám má jít 
každý, kdo může. A pokud nejde, ať si potom nes-
těžuje na toho, kdo vyhrál. Volit je naše právo, tak 
ho využijme.

ANKETA

Půjdete volit do kraje a Senátu? 
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Vrchlabí je můj domov. 
Můj druhý domov

Maureen Oketch pochází z Nairobi, hlavního města Keni. Přijela do České republiky v roce 2011 a přímo do Krko-
noš, aby žila ve Vrchlabí a učila děti v soukromé školce ve Špindlerově Mlýně angličtinu. Neohroženě se vydala na 
cestu do naprosto odlišné kultury úplně sama, aby zkusila v životě něco nového a do vážné konzervativní Evropy 
pro nás v sobě přivezla trochu afrického slunce. Maureen měla zůstat jeden rok, nyní je tu však už téměř 10 let, 
Vrchlabí se stalo po Nairobi jejím druhým domovem a dnes učí angličtinu ve školách na náměstí Míru a v Hartě.

Maureen Akinyi Oketch se narodila v Nairobi 
v Keni, kde strávila většinu svého života. „Jsem 
holka z města.“ Zde žila se svou velkou rodinou 
– rodiči a pěti sourozenci. Navštěvovala nejdříve 
základní školu, poté nastoupila na internátní ško-
lu mimo Nairobi, studovat střední školu se vrátila 
opět do rodného města a poté absolvovala univer-
zitu. Vyzkoušela různé obory a zaměstnání, také 
podnikala a pak se rozhodla přijet do Evropy.

Po roce učení angličtiny ve školce ve Špindlerově 
Mlýně odletěla zpět domů za rodinou a nebyla si 
jistá, zda se do České republiky chce vrátit. Pře-

MOJE CESTA Z AFRIKY

mýšlela, že se vydá do jiné evropské země za nový-
mi zážitky. Ale dětem ze školky se po ní stýskalo, 
a tak souhlasila, že přijede ještě na jeden další rok.
 
I když spolu mluvíme o ne úplně příjemných situ-
acích spojených s příchodem do naprosto odlišné 
kultury, vždy se usmívá a vše bere z té pozitivní 
stránky. Každému, koho potká, předává trochu 
ze své nevyčerpatelné pozitivní energie a učí náš 
zamračený národ se více usmívat. Také nám připo-
míná, jak důležité je znát své kořeny a udržet si své 
kulturní dědictví. Veškerou kritiku nám předává 
bez jakékoli zášti a je vidět, že je tu moc spokojená.

Jak se to stalo, že jsi přijela zrovna sem do Vrchlabí? 
Když jsem byla malá, tak jsem opravdu moc chtěla 

cestovat do zahraničí. Má vysněná země byla 
Austrálie. To se tedy ještě neuskutečnilo, ale 
vím, že se tam jednou podívám. Měla jsem šan-
ci přijet do České republiky. Úplně na začátku 
nebylo v plánu přijet přímo sem. Hledala jsem 
práci na internetu.

A to jsi hledala po celé Evropě, nebo jen v České 
republice?
V Evropě. Dostala jsem ještě další čtyři pracov-
ní nabídky – v Itálii v Miláně, v Německu ve 
Stuttgartu a pak ve Francii a Finsku.

O jakou práci šlo?
Au-pair. Takže tyto čtyři země a Česká repub-
lika. Všichni o mě měli zájem a já si řekla, že 
kde budou nejrychlejší, tam půjdu. Zajistit víza 
byl dlouhý proces a nejaktivnější byly rodiny 
ve Francii, Itálii a tady. Paní ze Špindlu mě tu 
opravdu chtěla, abych učila v její soukromé 
školce angličtinu. Opravdu se snažila, aby mě 
sem dostala. Vlastně vyhrála. Takže proč ne? 
Neměla jsem ani ponětí o České republice, ale 
chtěla jsem to zkusit. Smlouvu jsem měla na 
rok. Než jsem sem přijela, tak jsem si říkala – 
dobře, vím, že bylo Československo, kde je ale 
Česká republika? Jakým jazykem mluví, jaké je 
jejich jídlo, jaká je jejich kultura? Chtěla jsem to 
prostě zkusit, protože jsem statečná a nebojím 
se ničeho. Jela jsem do země, kde jsem neznala 
nikoho, a neuměla jsem jazyk. Narodila jsem se 
v Nairobi a tam jsem taky žila celý život.

Takže jsi přijela opravdu úplně sama?
Ano, úplně sama.

Co si o tom myslela tvoje rodina?
Podpořili mě. Říkali: „Jdi do toho. Pokud to 
nebude v pořádku, tak se prostě vrať zpátky 
domů. Domov je domov.“ Tak jsem najednou 
na letišti a říkám si: „No teda!“ Ta paní, se kte-
rou jsme se domlouvaly na práci, mi posílala 
nějaké fotky a já jí poslala nějaké fotky, ale taky 
takhle si domluvit něco přes internet není úpl-
ně bezpečné. Tak jsem seděla v letadle trošku 
nesvá. Zvládnu to? Jací to budou lidé? Jsem 
statečná, ale tenkrát se mi hlavou honila oprav-
du spousta otázek.

Samozřejmě, vždyť to byl opravdu velký krok do 
neznáma.
To byl! Letadlo přistálo v Praze, vyzvedli mě 
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na letišti a přivezli do Vrchlabí. Můj první dojem 
nebo spíš myšlenka byla: „Maureen, opravdu jsi 
připravená tady zůstat? Vrchlabí je vesnice v ho-
rách. Neskutečný.“ Ale chtěla jsem zkoušet nové 
věci, takže proč ne?

A začala ses učit hned česky?
Potkala jsem dva kamarády a ti byli nápomocní. 
Chtěli mě naučit nějaké základní fráze, jako je „dě-
kuju“, tak abych se mohla trošku domluvit. Tak 
jsem se s nimi jednou za čas potkávala, dali jsme si 
pivo a oni mě občas něco naučili.

Máš ráda české pivo?
Jasně! Miluju české pivo!

To je taková „must-be“ nezbytnost pro všechny ci-
zince – mít rád české pivo, že?
Ano! Musíte milovat české pivo. Když ho rádi ne-
máte, tak je s vámi něco špatně (smích).

Tak ses tu začala trošku zabydlovat, rozhlížet se…
Paní ze špindlerovské školky mi ze začátku pomá-
hala a pak už jsem byla připravená vyrazit sama. 
Chtěla jsem se postarat o sebe sama. Přijet sem byl 
velký krok, tak jsem chtěla být také nezávislá. Po-
prvé, když jsem vyrazila ven z domu, ty pohledy! 
Každý na mě zíral. „Kdo je to? Odkud je? Co tady 
dělá?“ Dalo se lidem úplně číst myšlenky. Ty po-
hledy v sobě nesly tolik otázek. „Co tě sem přived-
lo? A jsi tu správně?“ A já si říkala: „Maureen, jsi 
snad mimozemšťan nebo co? Jsi z jiný planety?“

Ono Vrchlabí je opravdu malé město, nejsme moc 
zvyklí potkávat někoho neobvyklého. Nepotkáš tu 
moc lidí černé pleti. A pak přijdeš ty – neobvyklá, 
krásná a pozitivní a všechny tou svojí pozitivitou vy-
děsíš.
To je pravda. Byla jsem odvážná – prostě jsem tu 
chodila, jako bych byla doma, a lidé na mě koukali 
s tolika otázkami a já si říkala „Ok, musím se trošku 
uklidnit“. Po nějakou dobu jsem se trochu zdráhala 
chodit ven. Když jsem chtěla vyrazit do města, tak 
jsem přemýšlela: „Maureen, jsi připravená na to, že 
se na tebe budou lidi zase dívat?“ Dívali se na mě 
jako v zoo. Jako když jdete do zoo a pozorujete zví-
řata ve výběhu. Lidi na mě takhle koukali.

To pro tebe muselo být moc nepříjemné.
Ano, bylo to nepříjemné. Ale co na tom všem bylo 
nejlepší? Ty děti tady. Mají to nastavené úplně ji-
nak. Myslím, že to děti mě tu udržely v chodu. Jsou 

nevinné, pořád za mnou chodily a chtěly být u mě 
a dotýkaly se mé kůže, jako by se ptaly „Jsi sku-
tečná?“. Ale velmi hezkým nevinným způsobem. 
Nebylo v tom nic rasistického, to vůbec ne. „Proč jsi 
jiná, seděla jsi dlouho na sluníčku, že je tvoje kůže 
tmavší?“

Toto byla hezká zvědavost, že?
Ano, protože jsem jim mohla ve tváři číst, že chtějí 
být se mnou.

Také když jsi pozitivní a usmíváš se, tak ti to děti vra-
cí, že?
Ano! Ale dospělí ne. Jejich tváře říkaly ne. Ti se na 
mě neusmáli. Každý by si měl vážit toho, co má. 
Přijde mi, že lidé tady nedokáží nic plně docenit.

No ano, my jsme poměrně mrzutý národ.
Pořád jsem se sama sebe ptala, proč lidé tady ne-
jsou šťastní a pořád se mračí, když mají všechno. 
Oni si to neuvědomují. Neváží si toho. Já si cením 
každého okamžiku, i když prší nebo sněží. Víš, já 
jsem z Keni z Afriky – tam nemáme sníh. Přijela 
jsem do zasněžené země, bylo pod bodem mrazu, 
silný vítr. Přijela jsem v roce 2011. Před deseti lety 
byly zimy zimnější, ne jak teď. Mrzlo a já jsem si 
toho i tak vážila, že jsem tu. Každý má období – 
období štěstí a období, kdy je smutný. Ale tady je 
to takové, že pokud není něco v lednici, nebo je 
soused oblečený líp než já, kamarád má větší auto 
než já a jejich děti jsou chytřejší než moje, tak při-
chází deprese. Já říkám: Važme si každého dne, co 
máme. Když se ráno probudíme a stále dýcháme, 
řekněme „Děkuji, Bože“. Velký rozdíl, když porov-
nám mou zemi s tím, co vidím tady, tak lidé oprav-
du nedoceňují dost to, co mají. Vděčnost je velmi 
důležitá. Učím to i své děti – nechci, aby pochytily 
tento systém. Chci, aby si uvědomovaly, co vše 
mají. A když je špatný den, tak ať takový je, hlavně 
zůstaň šťastný. Neptej se stále „Why? Why? Proč? 
Proč?“ – to by nemělo být v našem slovníku. Není 
lehké si pozitivitu udržet, když trávíte čas v zamra-
čené společnosti, pak se přizpůsobíte. Občas jsem 
si dřív všímala, že chodím kolem a nejsem šťastná.  
A říkala jsem si, že hlavně nesmím zapomenout své 
dědictví. „Maureen, vrať se!“ Přála bych si, abyste 
si vážili všeho, co máte. Protože když pojedete do 
Afriky a uvidíte, jak lidé žijí tam, uvědomíte si, ko-
lik toho je tady. Evo, jen ten vzduch, co dýcháme, 
musíme si ho vážit, protože zítra může být všechno 
jinak a už se nebudeme moct nadechnout. Koukni, 
co všechno máme.

MOJE CESTA Z AFRIKY



Minulý rok nám přišlo samozřejmé jít ven, potkávat 
lidi, dotýkat se, objímat se, pozdravit se pusou na 
tvář. Nikdo si neuměl představit, že to nepůjde, nebo 
to nebude tak jednoduché.
Přesně tak. Chtěli jste někoho potkat a on vám řekl: 
„Ne, mám toho moc.“ A bývalo by to šlo, teď to 
nejde. Teď ti zavolám, že k nám domů přijít ne-
můžeš kvůli covidu. Víš, covid nám dal nevýhody, 
ale i výhody. Některé rodiny to stmelilo a jsou teď 
silnější. Věřím, že po tomhle všem bude svět lepší. 
Jsou i maličkosti, kterých je potřeba si všímat a těšit 
se z nich. Někdy mi to úplně láme srdce, když se 
zeptám „Jak se máš?“ a slyším jen stížnosti. Lidé si 
tu vždy najdou něco, na co si mohou stěžovat, ať je 
to práce, nebo cokoliv jiného.

A když ty pak vypadáš nějak moc šťastná, moc spo-
kojená, tak jsi trošku podezřelá, ne?
Tak, přesně. V Africe, v naší kultuře, když něko-
ho potkáš a i když tě neznám, tak přijdu a začnu 
si s tebou povídat, jako bychom byli vždycky ka-
marádky. Tady když takto na někoho promluvíte, 
tak se zatváří odtažitě. Bojím se, že děti tady, když 

jejich rodiče budou stále naštvaní na svět, budou 
pak stejné. Všichni si mysleli, že na koronu bude 
v Africe umírat mnoho lidí, ale ta pozitivní ener-
gie, kterou tam máme, opravdu pomohla. Musíte si 
pozitivní mysl udržet a budete zdraví, nebo nemoc 
snadno překonáte. Mnoho je dáno nastavením my-
sli. Když příliš zoufáte, pak máte problém. Někdy 
to není snadné, ale zůstaňte šťastní!

Opravdu to pro tebe nebylo snadné sem přijít, tak 
odlišná. Já si ale nemyslím, že Češi mají problém  
s rasismem vůči lidem černé pleti. Dle mého názoru 
je v České republice případný rasismus směřován ji-
ným směrem. Jak jsi to cítila ty?
Myslím, že Češi obecně nejsou rasisti k lidem, jako 
jsem já. Jsou jen rezervovaní. Nemají rádi změny – 
nové věci. Teď se tu cítím dobře. Cítím se být jedna 
z vás.
 
Maureen, a co tvoje čeština? Jak jsi na tom teď po 
skoro deseti letech?
Neměla jsem nikdy šanci češtinu nijak cíleně stu-
dovat, protože jsem sem vlastně přišla mluvit ang-

licky. Takže moje čeština je teď na úrovni A1 nebo 
A2. Učím se hlavně díky dětem. Přirozeně, žádný 
nátlak. Čeština je velmi těžký jazyk. Tak jsem si 
řekla – žádný stres, žádný nátlak. Potřebovala jsem 
se jen naučit základ, abych mohla fungovat tady  
v rámci komunity. Tak jsem si koupila nějaké kni-
hy a hodně mi pomáhají má tchyně, tchán, švagro-
vá a kamarádi. Občas musím mluvit s rodiči dětí ze 
školy, a tak se musím umět vyjádřit. Tohle mě teď 
hodně motivuje, ale stále to musí probíhat podle 
mého tempa.

Kolika jazyky mluvíš?
Umím francouzsky na základní úrovni, protože 
můj otec pracoval na francouzské ambasádě v Nai-
robi. Jezdívala jsem na letní tábory do francouzské 
školy, abych se tam jazyk naučila. Mí rodiče mě nu-
tili, abych se učila francouzsky, a to mě to tenkrát 
trochu znechutilo. Moje sestra žije ve Francii a ona 
ten jazyk vždycky milovala. Já umím tolik, že když 
jedu do Francie, tak se domluvím. Pak samozřejmě 
angličtina a teď trochu čeština. Takže toho vlastně 
moc není.

A národní jazyk Keni je svahilština?
Ano, náš národní jazyk je svahilština, ale Keňa 
byla britskou kolonií, takže máme všechno brit-
ské. Jak říkám, važte si všeho, co máte. Pamatuji 
si, že jsem si ve škole říkala: „Proč musíme mluvit 
anglicky?“ Ne že bych angličtinu nesnášela, ale 
však víte, v Africe se teď chceme vracet ke svému 
dědictví. Teď nechceme „Západ“. Potřebujeme 
pracovat na naší identitě. Nejsem vůbec rasista, 
myslím si, že každý člověk by měl následovat 
svou kulturu. Respektuji českou kulturu. Každý 
má tu svou. Trošku mě ale mrzí, že ta česká lehce 
upadá. Je to vidět o Vánocích.

Myslíš tím, jak se sem vkrádá americký Santa Claus 
namísto našeho Ježíška?
Ano a říkám si, kde je vaše kultura? Proč kopíro-
vat? Já se snažím se držet a následovat mou kul-
turu. Tím se vracím zpět k tomu, že si máme vážit 
všeho – Britové přinesli do Keni angličtinu a já si 
nebudu stěžovat, protože díky tomu můžu žít  
a pracovat tady.

Řekni mi něco o manželovi – jak ho přijala tvá rodi-
na?
On je jedním z milionu. Jsme manželé přes sedm 
let a stále jsme společně silnější a silnější. On při-
jal mou kulturu a já přijala jeho. Když letíme do 

Keni, tak je z něj úplný Keňan a všichni ho milují. 
Je opravdu pohodář a, i když ho vezmu na pochyb-
ná místa, do slamů a podobně, je prostě v pohodě. 
Moje rodina ho miluje.

Ještě mi řekni, co máš nejraději na své práci učitelky 
– na práci s mladými lidmi?
Nejlepší je, že ty děti opravdu chtějí vědět, kdo je 
Maureen. Zajímají se. A když jim o sobě povyp-
rávím, tak se také otevřou. Máme spolu skvělý 
vztah. Tyhle děti si prochází mnohým a bojí se, že 
je budou ostatní soudit. Já je nesoudím – vždy spo-
lu mluvíme jako kamarádi. Otevírají se mi a já jim 
můžu pomoct. To je to, co na téhle práci miluji – že 
jsme si se studenty blízcí. To mě vážně naplňuje. 
Učím a také pomáhám.

A poslední věc: Co máš na Vrchlabí nejvíc ráda a jaké 
místo máš nejraději?
Jen Vrchlabí, nebo Česká republika?

Tak jo – obojí.
Moje oblíbené město v České republice je Olomouc. 
Lidé tam jsou opravdu vřelí. Tam to mám moc 
ráda. A Vrchlabí? Na Vrchlabí mám ráda všechno. 
Je to můj domov – můj druhý domov.
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ZÁJMY MĚST  

A OBCÍ NA  

PRVNÍM MÍSTĚ 
Jan Jarolím

PROČ KANDIDUJI
Chci pracovat pro více než 120 tisíc lidí v regionu, chci se věnovat jejich problémům a hodlám 
jim naslouchat. Chci také pomáhat starostkám a  starostům, kteří se dennodenně perou 
s podobnými problémy jako já v pozici starosty Dvora Králové nad Labem. V malých obcích 
jsou však na všechnu práci mnohdy úplně sami a jakákoliv zprostředkovaná pomoc od kraje 
nebo ministerstva se jim proto velmi hodí. 

ČEMU SE CHCI V SENÁTU VĚNOVAT
Problémy, které se snažím řešit jako starosta města, je potřeba řešit i v rámci celého 
Trutnovska a v části Náchodska. Dál bude nutné shánět obrovské finanční prostředky a cíleně 
je investovat do oprav komunikací. Jako senátor bych mohl iniciovat nová pravidla a cesty, 
jak tyto peníze dostat tam, kde jsou potřeba, aby obce a města přímo dostávaly příspěvek na 
opravy místních komunikací. Věnovat se chci životnímu prostředí – nápravě obrovských škod 
způsobených kůrovcovou kalamitou, problematice zadržování vody v krajině a obecně lepšímu 
hospodaření s vodou nebo stále aktuálnímu tématu odpadového hospodářství. Důležitá je 
pro mě i problematika sociálních služeb a pomoc seniorům nebo dětem, čemuž se snažím 
co nejvíce věnovat také mimo svou pracovní dobu. Jde o to snažit se proaktivně a empaticky 
hledat řešení problémů obyvatel celého obvodu – řešit otázky týkající se dopravy, bydlení, 
zaměstnanosti, sociálních služeb nebo zdravotnictví v přímém kontaktu s těmi, kterých se 
problém týká. 

O SOUBĚHU FUNKCÍ STAROSTY A SENÁTORA
Myslím, že funkci starosty města a senátora lze zvládnout současně, aniž by člověk jedno nebo 
druhé ochuzoval.  Pro starostu a jeho region může být velkou výhodou, pokud jako senátor 
zná dokonale problémy obyvatel, dokáže za ně bojovat a hledat pro ně řešení. Pro senátora 
je naopak velkou výhodou znalost dění na obci, procesů sestavování a čerpání obecních 
rozpočtů atd. 

O ÚLOZE SENÁTU
Kromě těch zákonných, jako je třeba úloha v legislativním procesu při schvalování zákonů nebo 
právo jmenovat soudce ústavního soudu, vidím úlohu Senátu třeba právě v jisté „nadstranickosti“ 
osobností, které zde zasedají. Osobností, které by měly moudře reprezentovat a prosazovat 
zájmy obyvatel této země a které by se možná daleko častěji měly při svém rozhodování řídit 
oním zdravým selským rozumem než právě třeba stranickou svázaností.

O SLUŠNOSTI V POLITICE
Práce v komunální politice mě neustále učí, formuje a vychovává, ale některé principy, s nimiž 
jsem do ní vstupoval, pro mě platí pořád. Třeba, že do politiky patří slušnost, byť se může 
zdát, že z ní v posledních letech zmizela. A to, že se snažím chovat právě v politice slušně 
ke každému, koho v ní potkám nebo díky ní poznám, se mi vrací zpět. Mám pocit, že většina 
těchto lidí mi stejnou mincí oplácí a my nacházíme společné řešení daleko snáze a dříve, než 
by tomu bylo stylem konfrontačním.

PETR DĚDEK  
podnikatel, mecenáš sportu a kultury, investor HC Dynamo Pardubice
Pana Jana Jarolíma podporuji z několika důvodů: předně musím říct, že 
je nekonfliktní a má dobrý přehled o regionu. Být starostou a senátorem 
se doplňuje. Má dost energie a velkou chuť pracovat pro veřejnost. Jeho 
předností je ekonomické vzdělání, což v této době beru jako velkou 
výhodu. Vždy hledá řešení a umí je najít. Mám na něho velmi dobré 
reference od jeho kolegů, ale i firem, se kterými přichází pravidelně do 
kontaktu. Přeji si, aby nás právě takový člověk zastupoval v Senátu. 
U něho jsem si jistý, že nepodlehne politické svázanosti při hlasování. 
Věřím, že si ho společně zvolíme. Má moji podporu.

PROČ JANA JAROLÍMA PODPORUJI V KANDIDATUŘE

SLUŠNĚ A PRO VÁS
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Výuku angličtiny ve vrchlabských 
školách posílí rodilí mluvčí

Ve Vrchlabí se právě rozbíhá projekt na posílení výuky 
anglického jazyka v místních základních školách. Děti 
budou prohlubovat své znalosti angličtiny při zpěvu, 
malování, sportu, práci s počítačem a dalších školních 
aktivitách. Lektory jim budou rodilí mluvčí.

Za vznikem projektu, který se nyní nachází  
v pilotní fázi, stojí koordinované úsilí Výboru pro 
vzdělávání a inovace Zastupitelstva města a od-
boru školství a kultury Městského úřadu. Jeho cí-
lem je podpořit výuku angličtiny na vrchlabských 
základních školách a umožnit dětem - které o to 
projeví zájem - aby se mohly zdokonalovat v an-
gličtině. Snadno, přirozeně a hravým způsobem. 
Projekt podporují ředitelé vrchlabských základ-

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

ních škol a jeho koordinátorkou je Šárka Paulů, 
učitelka angličtiny ze základní školy ve Školní 
ulici na Liščím kopci. 
 
Autoři projektu se od samého začátku snaží pouka-
zovat na jeho odlišnost od klasické výuky či jazyko-
vých kurzů. „Není to myšleno jako další angličtina 
pro děti na odpoledne navíc. Chceme ji dostat za-
tím do neodborných předmětů, výtvarné výchovy 
či tělocviku,“ říká jeden z hlavních iniciátorů pro-
jektu, zastupitel Lukáš Teplý (Vrchlabí do toho!). 
„Kouzlo celého projektu spočívá v tom, že děti 
vlastně ani nezjistí, že se věnují angličtině. Podpra-
hově tam na ně někdo bude působit a mluvit ang-
licky, zatímco ony budou cvičit, malovat nebo tře-

ba vyrábět hrneček,“ doplňuje druhý z duchovních 
otců projektu, jednatel společnosti Kablo Vrchlabí  
a městský zastupitel Tomáš Vrbata (Zvon).

Dobrovolníci za „byt a stravu“
Projekt bude úzce navázán na mezinárodní plat-
formu Workaway, do níž se registrují lidé ve věku 
20+, kteří rádi cestují po světě a za poskytnutí uby-
tování a stravy se podílejí na realizaci různých pro-
jektů v hostitelské zemi. Za svoji práci nedostávají 
žádné další finanční ohodnocení. „Tihle dobrovol-
níci mají úplně jiný přístup k práci. Cestují po svě-
tě, sbírají zážitky a zkušenosti a v hostitelských ze-
mích předávají své znalosti, ale třeba i zkušenosti či 
postřehy ze světa,“ říká Lukáš Teplý. „Po dohodě 
s řediteli škol i vedením města jsme uvalili poměr-
ně přísné podmínky na příjezd těchto lektorů. Oni 
jsou ochotni to akceptovat. Vzhledem k tomu, co se 
nyní děje, mezi tyto podmínky patří i testování na 
koronavirus, které podstoupí hned po příletu do 
Čech,“ dodává Teplý.

V současné době už ve Vrchlabí pobývají čty-
ři zahraniční lektoři. Každý z nich bude v rámci 
školy pracovat zhruba 5 hodin denně. Délka jejich 
zdejšího pobytu záleží na jejich vzájemné dohodě 
s koordinátorkou projektu. Někdo tu může být 
tři týdny, někdo klidně půl roku. „Jídlo a ubyto-
vání je hrazeno z rozpočtu města. Během týdne 
mají jídlo ve školních jídelnách, snídaně jsme jim 
zajistili ve spolupráci s jedním z místních provo-
zovatelů občerstvení. Jídlo na víkend fasují u nás  
v Kable,“ doplňuje Vrbata. Podle jeho slov probí-
hají i jednání o možném zapojení dalších místních 
firem a podnikatelů.

SMART komise skončila
Podpora při výuce angličtiny ze strany rodilých 
mluvčích je jedním z projektů, jehož záměrem je 
dlouhodobá vize posílení spolupráce škole, firem 
a města Vrchlabí. „Máme vizi, kam by se město 
mohlo posunout za nějakých deset let. V rámci 
programu Vrchlabí 4.0, který kladně přijalo i zastu-
pitelstvo, uvažujeme například o vzniku Rady škol 
a zaměstnavatelů či o možnosti vzniku programu 
vzdělávací mobility, takového vrchlabského Eras-
mu,“ říká Lukáš Teplý. 
 
Jak on, tak zejména Tomáš Vrbata přitom stáli loni 
na podzim za vznikem SMART komise, která si 

vytkla za cíl posunout Vrchlabí k modernějšímu 
městu, kde dochází k hojnému využívání moder-
ních technologií a nejrůznějších SMART řešení. Pro 
vysvětlení uveďme, že při SMART řešeních jsou 
využívány moderní technologie pro ovlivňování 
kvality života ve městě. Přitom dochází k prolíná-
ní mezi různými aktivitami a veřejnými službami, 
jako je například doprava, bezpečnost, energetika 
či bydlení, ale také transparentní veřejná správa, 
vzdělávání, změny pracovního trhu a sdílení dat. 
 
Po slibném začátku však zájem o práci a aktivity 
v této komisi ze strany odborné veřejnosti postup-
ně opadl. „Měl jsem velká očekávání, ale pak jsem 
narazil na realitu. Ukázalo se, kdo je ochoten ten 
čas tomu věnovat a trošku si to odpracovat, kdo 

byl zpočátku pouze zvědavý či kdo v tomto téma-
tu třeba hledal pouze obchodní příležitost. Možná 
jsme nebyli ve správnou dobu na správném místě,“ 
říká Tomáš Vrbata, který SMART komisi vedl jako 
předseda. „Ukázalo se, že tu teď není co uchopit  
a udělat k tomu pilotní projekt, který by byl typic-
ky SMART. Přesto máme jeden konkrétní výstup, 
a to rozběhnutí iniciativy otevřených dat, včetně 
jmenování zmocněnce pro otevřená data – ta jsou 
základem pro jakékoli budoucí možné aktivity  
v oblasti SMART. Ohledně samotné komise jsme se 
dohodli její činnost ukončit a ostatní inovační ak-
tivity dát do jednoho balíčku v rámci Výboru pro 
vzdělávání a inovace,“ uzavírá Vrbata.
 
Teplý i Vrbata očekávají, že se projekt výuky ang-
ličtiny ujme a v příštích letech bude třeba rozšířen  
o i další jazyky. „Zkrátka chceme lidi více rozhý-
bat, aby se nebáli poznat svět,“ uzavírají.
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Pétanque není jen hra, 
ale i setkávání s lidmi

Loni v srpnu uplynulo 25 let od založení petanquového klubu ve Vrchlabí. Jeho současný prezident Jan Švimber-
ský v rozhovoru pro Vrchlabinky popisuje, jak z někdejší kratochvíle pár jedinců vyrostl jeden z nejúspěšnějších 
klubů v České republice, a zve i další Vrchlabáky, aby se neostýchali a přišli poměřit svoje koulařské dovednosti.

Je pétanque sport?
Rozšiřuje se obec lidí, kteří ho nazývají jen spor-
tem. Někdo to bere napůl, že je to hra i sport. Když 
už pak začnete jezdit po republikových turnajích, 
tak už to více zavání sportem než hrou.

A jak tomu říkáte vy?
Já tomu říkám hra. Říkám tomu tak právě proto, že 
se tím už nezabývám na vyšší úrovni a nejezdím na 
republikové šampionáty.

Do jaké doby sahají kořeny této hry ve Vrchlabí?
Sahají do roku 1991, kdy zde začalo přátelství 

POPULÁRNÍ HRA

Vrchlabí s francouzským partnerským městem 
Trouville-sur-Mer. Tehdy pár lidí kolem profeso-
ra Pivoňky a inženýra Štěpánka chtělo Francouze 
překvapit. Proto si o této hře něco zjistili a rozhodli 
se, že až sem hosté z Trouville přijedou, že je vy-
zvou. Tak to trochu nacvičili.

Co na to Francouzi, když sem přijeli?
Francouzi včetně tehdejšího pana starosty Guil-
berta tím byli velice překvapeni. Nicméně pak už 
nám to tu tak trochu zůstalo. V tu dobu jsme ani já, 
ani lidi okolo Sklípku o pétanque nevěděli vůbec 
nic. Ale byli jsme osloveni, protože jsme tu měli za 
Sklípkem takový hezký prostor. Pan Pivoňka sem 
přivedl francouzskou delegaci, aby jim ukázal ra-

ritu zdejšího žití, totiž velkou sklenici utopen-
ců na pultu ve Sklípku. Tak jsme se tu dohodli, 
že bychom to taky zkusili. Nejprve nám přišlo 
divný, že si dospělí lidi budou hrát s kuličkou  
a házet koulema. Trochu nám to evokovalo 
čáru, kterou hrají malé děti. Ale chytlo se to 
a trvá to až do dnešních takřka nebetyčných 
rozměrů.

No jasně. Říká se, že kdo si hraje, nezlobí.
Ano. Nejprve ani chlapi nechtěli vylejzat  
z hospody, aby si venku hráli s kuličkami. Ale 
potom se to ujalo.

Kdy se začalo hrát na prostranství za Sklípkem?
Bylo to někdy v roce 1993. Od roku 1998 se 
pak začala hrát liga trojic. Tehdy bylo asi devět 
týmů a první ročník vyhrál Sklípek. Naposledy 
na dlouhou dobu, protože pak vstali šikovnější 
a lepší bojovníci. Od té doby to hrajeme každý 
rok a letos se hraje 22. ročník.

Kromě prostranství za Sklípkem se ve Vrchlabí 
hraje pétanque ještě někde jinde?
V zimě se hraje v Divadelním klubu. Tam 
jsme měli velké štěstí, že když ten klub reno-
voval pan Petr Dědek, tak nás oslovil, jestli 
bychom tam nechtěli hrát pétanque. V klubu 
byly umělý koberce, něco na způsob umělé 
zelené trávy, a do výše jednoho centimetru 
to tam bylo zasypané sklářským pískem. Ten 
tam není vidět, takže to vypadá, že hrajeme na 
trávě. Pétanque lze hrát na spoustě povrchů, 
ale ne určitě na betonu, asfaltu nebo na kla-
sické trávě, jinak pak už to je jedno. Nicméně 
během hry se říká, že je to pro všechny stejné. 
Takže si nelze stěžovat na povrch nebo ho ně-
jak kritizovat. 

Ještě zpět do začátků vašeho klubu. Kolik vás 
tady tehdy bylo?
V klubu nás bylo dvacet.

Jací to byli lidé?
Především Krnapáci kolem pánů Pivoňky  
a Štěpánka, těch bylo hodně. Například Václav 
Baláček, dnes již nežijící, ten tomu dělal nesto-
ra. Dále pak Sklípkoni nebo lidi kolem Sklípku. 
A pak přicházeli nově příchozí a dál už se to 
nabalovalo do dnešní podoby. Máme tu širo-
kou základnu, je velice pestrá, a to jak věkově, 
tak i profesně. 

Tel: 499 453 250 / 604301301 | Email: 301301@seznam.cz
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Jak se tito lidé k vám dostali? Museli jste je nějak 
oslovovat? Nebo je někdo k vám přivedl?
Přivedli je sem jejich příbuzní nebo kamarádi. Ale 
dodnes platí, že se lidé hodně ostýchají. Tuhle tu 
byl jeden pán, zastavil tu, koukal přes plot. Tako-
vých lidí se snažím hned ujmout a ptám se jich, 
jestli o tom chtějí něco vědět. A oni pak na to „já 
jednou přijdu“.

Čím se podařilo změnit uvažování lidí, že od dob, kdy 
si chlapi nechtěli hrát s kuličkami, se to posunulo do 
bodu, kdy pétanque je zábavou a kratochvílí řady 
Vrchlabáků?
Myslím, že se to podařilo dobrým řízením soutěže, 
a tím nemyslím jen sebe. Ale třeba i tím, že jsme 
turnaje odměnili hezkými poháry.

Jaké soutěže či ligy místní příznivci pétanque mohou 
hrát?
Takže je to liga trojic, kterých například v letošním 
roce je osmnáct. Ta trojice neznamená, že jsou jen 
tři. Je to tak, že tři hrají, ale může jich tam být na-
psaných i pět, aby trojice mohla hrát, kdyby někdo 
z týmu náhodou měl směnu v práci nebo byl ne-
mocný. Pak máme sedm místních turnajů, na které 
se mohou přihlásit i jiní, a tudíž úplně noví hráči.  
A tam se pak složení jednotlivých týmů může 
proměnit. A proto já opakuji, že pétanque je spíš 
hra než sport, protože ti lidé si musí sedět. Pak je 
ještě jedna z hlavních soutěží, a to je „Supermele“ 
Sklípek. A to je losovaná soutěž. Tu může hrát ka-
ždý, kdo zaplatí startovné. Takto vybrané peníze 
se pak rozdělí mezi prvních pět nejlepších hráčů,  
a i to může být pro mnohé motivace. Zde bych 
chtěl vyzvednout roli a přístup Jiřího Řezníčka, 
který všechny tyto věci vede, dává dohromady, 
tiskne papíry a vše vyhodnocuje. 

Jsou pak nějaké další soutěže v rámci okresu, kraje či 
celé České republiky?
Ne, to není jako ve fotbale. Například v okrese či 
kraji je málo takových klubů, jako je Vrchlabí. Na 
celorepublikové turnaje se každý může přihlásit 
sám nebo ještě se svými kolegy, pokud se jedná  
o turnaj trojic.

Kdybych chtěl já nebo kdokoliv jiný z Vrchlabí začít 
hrát pétanque, co mám pro to udělat?
Mně by se hrozně líbilo, kdyby vy jste chtěl začít 
hrát pétanque. Už proto, že cítím takové upozadě-
ní pétanque na to, jaké je kolem toho živo a kolika 
Vrchlabákům to zpříjemňuje život. Má to malou 

propagaci. My máme mezi sebou spoustu chyt-
rých lidí, ale nemáme mezi sebou novináře. Ten 
by tu byl moc dobrej (smích). Ale zpět k otázce. Já 
bych každému, kdo má zájem, doporučoval přijít 
jeden pátek, kdy tu bude „mele“. Termíny lze zjis-
tit na našich stránkách anebo doporučuji se zeptat 
nějakého petánkáře z okolí. Venku hrajeme do říj-
na, pak přecházíme do Divadelního klubu. Takže 
přijdete, zaplatíte startovné a my vás nalosujeme. 
Pravidla vám vždycky někdo vysvětlí. Není tady 
zájmem nikoho, aby když přijdete, abyste tu stál 
stranou a jen koukal. Největší snahu vysvětlit to 
pak mají ti, ke kterým jste nalosován. A že to zka-
zíte? Stane se. Ale každý petánkář je vždycky rád, 
když je o dalšího petánkáře navíc. A každý se to 
naučí. 

Když jdu v pátek večer na pivo, nemohu si nevšim-
nout, že vaše soutěže hraje početná rozmanitá sku-
pina lidí. To už jste skoro něco jako velká rodina, že?
Mě někdy napadne, že více petánkuju, než žiju. 
Hraji třeba čtyřikrát za týden, ale stále se k tomu 
vracím a nenechám toho, protože to je mimo jiné  
i o setkávání se s lidmi. My už víme, kdo je příjem-
nej a kdo méně. Ledacos se tady dozvíte, zařídíte či 
domluvíte. Zkrátka, tady to prostě žije. 

První nápad hrát pétanque ve Vrchlabí vznikl 
někdy v roce 1993, 10. dubna 1994 byl na za-
hradě HIS (čtyři domky muzea KRNAP) uspo-
řádána předváděcí akce. 10. srpna 1994 byl 
založen klub s názvem 1. český petánkový klub. 
Krátce potom se ozvaly další kluby v České re-
publice, které vznikly zhruba ve stejném období. 
A jelikož nebylo možno stanovit, kdo byl vlastně 
první, musel se náš klub přejmenovat na 1. kr-
konošský petánkový klub Vrchlabí. Ještě v tém-
že roce vznikla Česká asociace pétanque klubů 
(ČAPEK). Náš klub byl do této asociace přijat 
30. května 1995. Od roku 2005 se vrchlabský 
klub účastní mistrovství České republiky klubů 
a s počtem 83 titulů je historicky druhým nejú-
spěšnějším klubem České republiky. Pravidelně 
se účastní Eurocupu, což je klubové mistrovství 
Evropy. 1. krkonošský petánkový klub Vrchla-
bí nikdy nesestoupil z extraligy klubů. Patříme  
k nejvýznamnějším dodavatelům juniorských 
a mládežnických reprezentantů. Klub má nej-
širší juniorskou základnu v republice. Veškeré 
další informace včetně výsledků konkrétních 
hráčů či termínů turnajů naleznete na stránce  
www.petanquevrchlabi.cz

Jiří Řezníček

PÉTANQUE VE VRCHLABÍ

ŽELEZÁŘSTVÍ  
JOSEF ŠÍR
Vrchlabí • Nádražní 1432  
Tel. 499 423 883

autobusové  
nádraží

Nově 
zrekonstruovaná 
prodejna

www.extool.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Navštivte naši nově zrekonstruovanou prodejnu a eshop

nový  
katalog 
zdarma

STAVBA  DÍLNA  DŮM  ZAHRADA
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Jak moc velká je rivalita mezi místními hráči?
Určitě je tam rivalita velká. Každému jde o to, aby 
uhrál co nejlepší výsledek. 

Platí se ve vašem klubu nějaký členský příspěvek?
Příspěvek na rok činí 500 korun, důchodci a junioři 
platí 250 korun.

Schází se vaše pétanquová komunita, i když se zrov-
na nekoná turnaj?
Jednou za rok máme povinnost uspořádat valnou 
schůzi. Tu děláme v Divadelním klubu, kde máme 
raut, a tam všechno zhodnotíme. Jinak jestli myslíte 
mejdan, tak ten děláme tady ve Sklípku na konci 
ligy. Proběhne vyhodnocení, hudba a je to taková 
příjemná sešlost.

Pořádáte přátelské či mistrovské zápasy mezi jed-
notlivými kluby či městy?
To jste nakousl pěkně. Tohle děláme v zimě. Díky 
panu Dědkovi máme i zimní hraní, které jinde ne-
mají. Takže v zimě děláme čtyři nebo pět přáteláků, 
které pak na každé straně hraje dvanáct hráčů. 

Jak je to s hracími koulemi co do velikosti či váhy?
Koule mají různé průměry, různou váhu či různou 
tvrdost. Já si myslím, že u hráče to je něco jako věc 
víry. Nějaké koule se mu líbí, vybral si je a myslí si, 
že mu budou vyhovovat. 

Ptám se na to z důvodu, aby při hře nevnikl spor, že 
někdo hází menšími či lehčími koulemi.
Jsou dvě kategorie koulí – homologované a neho-
mologované. Ty nehomologované, které se dají 
pořídit i s futrálem za tři stovky, jsou koule měkké 
a lehčí. Ale může se s nimi hrát na většině turnajů. 
Naopak homologovaná koule má každá svoje číslo 
a nemůže být stejná jiná. 

A když hrajete vaši ligu nebo místní turnaje, tak je 
to pel-mel, tedy koule homologované i nehomolo-
gované?
Ano. Ale hráči si je vždycky poznají. 

Jak dlouho stojíte v čele klubu?
Sedm let. Ještě rok a doufám, že seženeme nějaké-
ho nového (smích).

Je něco, co by vás jako prezidenta do budoucnosti 
potěšilo nebo co by pétanque ve Vrchlabí potřebo-
val?
Kdyby se někde našel nějaký prostor, kde bychom 
mohli hrát. Podívejte, nám to tady na to naše hraní 
za Sklípkem zatím vyhovuje. Ale kdybychom chtě-
li udělat mistrovství republiky, což by Vrchlabí 
určitě dostalo, protože jsme druhý nejúspěšnější 
klub v zemi, tak pro to nemáme odpovídající místo. 
Klub zatím do budoucna žádnou vizi nemá, nicmé-
ně vázat se k jedné hospodě také není moc dobré. 
Nikdo neví, co bude jednou dál, a nějaká jistota do 
budoucnosti by byla fajn.

POPULÁRNÍ HRA

PEUGEOT i-Cockpit®

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR AŽ 4000 l

AŽ 7 MÍST

PŘIPRAVEN NA VŠECHNA 
VAŠE DOBRODRUŽSTVÍ

PEUGEOT RIFTER

2

Splňte si své sny. Je tu Peugeot Rifter se všestranným využitím jak pro rodinné, tak firemní účely. Velmi praktické široké boční posuvné dveře jsou vstupní bránou do
moderního interiéru prosvětleného designovou multifunkční střechou Zénith®. Jakmile se ocitnete ve světě Peugeotu Rifter a usednete za volant, naplno pocítíte moderní 
koncept místa řidiče PEUGEOT i-Cockpit® s vyvýšenou přístrojovou deskou a dotykovým 8" displejem. Peugeot Rifter nabízí 2 délky karoserie a až 7místnou variantu 
s objemem zavazadlového prostoru až 4 000 litrů (při sklopení sedadel). Peugeot Rifter je připraven na všechna vaše dobrodružství.  

Spotřeba a emise CO modelu Rifter v kombinovaném provozu: 4,1–5,7 l/100 km, 109–131 g/km. * Pětiletá značková 
záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.



Beseda o výchově dětí
Mateřské centrum Rodinka v Jilemnici ve středu  
7. října pořádá v Kině 70 besedu na témata spojená 
s výchovou dětí, unschoolingu, ale i na téma smrti, 
která je, byla a bude součástí našich životů. Účast-
níci budou besedovat s Veronikou Hurdovou, au-
torkou blogu Krkavčí matka, za který získala cenu 
Křišťálová lupa. Akce začíná v 17 hodin. Lístky 
jsou v předprodeji v Jilemnici v informačním cent-
ru a mateřském centru Rodinka.

Výsadba starých 
odrůd ovocných stromů 
Okrašlovací spolek připravuje výsadbu ovocných 
stromů nad městským parkem. „O víkendu 3.-4. 
října 2020 upravujeme místa pro nové stromy. Od-
straňujeme nálet a hloubíme jámy. Přijďte nám po-
moci!“ vyzývá veřejnost členka rady tohoto spolku 
Zdeňka Flousková. „Podrobné informace k akci 
naleznete na našem Facebooku, webu či na naší 
nové vývěsce na náměstí,“ dodává.

NOVINKY Z VRCHLABSKA
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Klidová území v národním parku
V Krkonošském národním parku (KRNAP) už od 
8. září platí všech osm klidových území, přičemž 
tři z nich byla v platnosti už od července. Klido-
vá území v novém vymezení zón ochrany přírody  
v národním parku jsou z hlediska pohybu po Krko-
noších pro návštěvníky hor zásadní. V klidových 
územích je přísný zákaz vstupu do terénu mimo 
značené trasy, stejně jako tomu bylo v dosavad-
ní první zóně KRNAP. „Jejich smyslem je chránit 
nejzranitelnější biotopy a druhy před nadměrnou 
a neusměrněnou návštěvností. Pro návštěvníky 
KRNAP je nejdůležitější vědět, že právě v klido-
vých územích se mohou pohybovat pouze po tu-
ristických cestách,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP 
Radek Drahný.

Jídelna triumfovala v soutěžích
V závěru srpna se zúčastnila vrchlabská Školní jí-
delna Slovanská finále soutěže „Nejlepší kuchař/
ka roku ve společném stravování“. „Postoupili 
jsme v kategorii ´Nejlepší moderní bezmasý po-
krm´ (Barevná letní miska se ztraceným vejcem - 
Budha bowls) a ´Nejatraktivnější pokrm ve střed-
ních školách´ (Vepřová pečeně v medovohořčicové 
marinádě, dýňové pyré, pečená cherry rajčátka 
s česnekem a dýňovými semínky) a v obou kate-
goriích jsme si vyvařili 1. místo,“ uvedla ředitelka 
této jídelny Ludmila Fiedlerová. Do finále soutěže, 
v níž se soutěží v několika kategoriích, postupuje 
deset jídelen v každé kategorii. „V Makro akademii 
v Praze připravujeme 15 porcí soutěžního pokrmu. 
V porotě zasedli kuchaři z renomovaných hotelů, 
odborníci na výživu, herečka Markéta Hrubešová 
a předsedou poroty byl pan Miroslav Kubec, pre-
zident Asociace kuchařů a cukrářů České republi-
ky,“ doplnila Fiedlerová.

Tradiční dlabání dýní
Sdružení pro lepší Hostinné pořádá v sobotu  
24. října od 14 hodin v Hostinném na náměstí již  
11. ročník tradičního dlabání dýní. Zájemci si mo-
hou přinést vlastní dýni, ostatní si ji mohou zakou-
pit přímo na místě. Pro děti jsou připraveny hry  
a pro všechny zúčastněné drobné občerstvení. Po-
řadatelé avizují, že konání akce je závislé na aktu-
álních vládních opatřeních v boji proti koronaviru.

Péče o první zoubky
Odpovědi na otázky kdy začít čistit dětem zuby, 
jaký je vhodný kartáček, zda je nutné používat 
zubní pastu a mnoho dalších přinese přednáška 
MDDr. Ivy Róžové, která se uskuteční ve středu  
13. října od 16 hodin ve vrchlabském Rodinném 
centru Kopretina. Součástí přednášky bude i pre-
zentace technik správného čištění. (jš)
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, 
FOTO: ARCHIV JIŘÍHO GRUSE

Knihy, které ilustruji, si vždy 
silně zvnitřním 

S Jiřím Grusem jsme se setkali před třemi lety v jeho ateliéru na trutnovském náměstí. Do té doby jsem nikdy 
v žádném malířském ateliéru nebyla. Představovala jsem si ho buď jako takové umělcovo doupě, kde je ex-
trémní nepořádek, nebo naopak jako čistý přehledný prostor připomínající galerii. V atelieru Jiřího Gruse byl 
sice pořádek, ale ne na úkor atmosféry doupěte. A jako ve správném uměleckém doupěti jsme museli impro-
vizovat. Stůl nahradila židle a čaj jsme si odložili na paletu. Vše přitom působilo, že přesně tak to má být. I když 
tento rozhovor bohužel probíhal pouze elektronicky, jsem moc ráda, že jsem při vymýšlení otázek mohla i po 
tak dlouhé době čerpat z pocitů a vzpomínek na tehdejší osobní setkání.

Jako kluk jste rád hrával hokej, ale už od dětství pro 
vás bylo nejdůležitější kreslení. Jste tedy asi jeden  
z těch šťastlivců, který se pro svůj obor narodil. Ni-
kdy vás nelákalo zabývat se profesně něčím jiným?
Na hokej mě rodiče dali, protože jsem byl obézní 
dítě a oni se báli, aby mi to nezůstalo. Od malička 
jsem neustále kreslil. Kam mě položili, tam mě za 
hodinu našli, většinou s pastelkami v ruce. Postup-
ně jsem ze studií přešel do běžného provozu vý-
tvarníka na volné noze a začal se touto profesí živit. 
Tím, že se člověk něčemu soustředěně věnuje, do-
chází k vývoji osobnosti i kultivaci schopností. Ve 
výtvarném světě jde o velice dobrodružný proces, 
který člověka nutí být neustále naladěn na celou 

ILUSTRÁTOR

řadu problémů spjatých s vnímáním. Už bych bez 
toho nemohl být. 

Minule jste mi říkal, že Trutnov je pro vás silné měs-
to, které má energii. Vaším srdečním dílem je komiks 
Drak nikdy nespí. V roce 2007 jste právě za něj zís-
kal prestižní cenu Muriel. Můžete přiblížit, jak právě 
tento komiks přicházel na svět? 
Jde o adaptaci legendy o vzniku města Trutnova. 
Kolegové D. Baban a V. Mašej převedli krátký vý-
tah z kronik do podoby rozsáhlého středověkého 
eposu, který má přesah do současnosti. Rytíř Al-
brecht čelí stejným krizím jako my dnes, teď a tady. 
Drak je mnohoznačným symbolem, je to fascinující 
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intenzivní energie. Máme ji v sobě všichni, záleží, 
jak s ní naložíme a jaké volby uskutečníme na cestě 
k hlubšímu uvědomění. Komiks vydalo sdružení 
Trutnov – město draka. Letos vyšel i francouzsky  
u nakladatelství Casterman, které je jedním z nej-
větších ve Francii a má obrovskou tradici a schop-
nost propagovat titul mezi čtenáře. 

Narodil jste se v Trutnově, pak jste odešel do Prahy 
studovat, ale po škole jste se zase vrátil zpět. Není 
pro výtvarníka handicap, že nežije ve velkém městě?
Pro mě to byla výhra, protože jsem potřeboval klid 
a zázemí. Praha je krásná, ale žít tam bylo destruk-
tivní. Nedokázal jsem se s drsným prostředím 
sžít, protože je finančně nákladné. Když chcete 
pracovní pomůcky, v Praze trvá vše koupit 3 hodi-
ny, zatímco v Trutnově 10 minut. Díky moderním 
technologiím mohu s vydavateli pohodlně komu-
nikovat odkudkoli, nejsem přímo vázán na místo. 
Práce na komiksu nebo ilustracích navíc vyžaduje 
důkladné soustředění a klid a ten mi Trutnov po-
skytuje dokonale.
 

Do jaké míry je důležitý výtvarný talent a do jaké píle 
a usilovná práce? 
Určité předpoklady, nebo chcete-li talent, generují 
píli. Chcete to prozkoumat, vzrušuje vás to, chcete 
se přiblížit ideálu, zlepšit se a najít vlastní obrazový 
prostor, výraz. Je tedy důležité na tom pracovat a ta 
práce zpětně prověřuje kvalitu těch předpokladů, 
míru autenticity. Nikdy není nic ztraceno. I méně 
nadaní jedinci mohou najednou zazářit a talento-
vaní nenávratně vyhořet. Je to citlivý proces, ve 
kterém také hrají roli životní situace a to, jak je člo-
věk zvládá.

Rád a hodně čtete. Co nejraději? 
Mám několik oblíbených autorů, čtu knihy Michela 
Houellebecqua, Haruki Murakamiho, Franze Kaf-
ky, Carla Gustava Junga… Rád si přečtu i Bohu-

mila Hrabala nebo Milana Kunderu. Knihy, které 
ilustruji, si vždy zvnitřním silně. 

Zajímalo by mě, jestli si při čtení knížky někdy před-
stavujete, jak byste ji ilustroval. 
Ne příliš často. Čtu spíše autory, kteří ilustraci ne-
potřebují.
 
Je pro vás důležité, aby vás knížka, kterou máte ilus-
trovat, dějově zaujala?
Do určité míry ano, ale nutné to není. Například 
tituly, které ilustruji pro nakladatelství Karolinum, 
bych si nikdy sám ke čtení nevybral. Jde o existen-
ciálně laděné texty 20. století autorů jako Jan Čep 
nebo Jaroslav Durych. Jsou to drásavé povídky  
z vesnic, kde pod širým nebem zažívají lidé složité 
rodinné konstelace a dramata s často bezvýchod-
ným koncem. Nelze se domluvit, láme je tíha osu-
du a oni se plahočí dál a opakují stejné chyby. Pro 
mě je to ale zajímavé právě v tom, že to se mnou 
vůbec nesouvisí. Dovzdělávám se, posouvá mě to 
a musím nacházet nové interpretační klíče. Je to in-
spirace i pro moji vlastní tvorbu.
 
Ilustroval jste nová vydání knih Bohumila Hrabala 
nebo třeba Ladislava Fukse. Ilustrujete i knihy sou-
časných autorů? 
Vlastně ne. Stal jsem se expertem na oživování tex-
tů, jejichž autoři už jsou desetiletí po smrti. 

Do jaké míry nakladatel, popřípadě autor knihy, za-
sahuje do vašeho ilustrování? 
Zasahují spíše jenom na začátku. Jde o vyjasně-
ní přístupu, pojetí a kontextu toho, o čem dílo je, 
v jaké době bylo napsáno. Pak už mám volnost  
a svobodu. 

Malujete také portréty. Říkal jste mi, že raději ma-
lujete někoho, koho znáte. Mám tomu rozumět tak, 
že je pro vyjádření výrazu důležité i tušit, jaký je ten 
konkrétní člověk „uvnitř“?
Často přemýšlím, co to vlastně portrét je. Přesná 
skladba rysů může dát dohromady přesvědčivý 
obraz do té míry, že řekneme „to je ten a ten“. Ale 
stačí to? Člověk je proměnlivá forma, v různém 
světle či prostředí dochází k jeho odchylkám, ob-
měnám, současně dotyčný něco cítí a nese nějakou 
zkušenost, kterou vyzařuje. Je to pole plné sub-
jektivních dojmů. Každý má nějakou světelnost, 
atmosféru. Kosti jsou struktura, která může jako 
gramofonová deska nést nějakou archetypovou 
kvalitu, informaci. Je to složité, ale krásné téma.

Jiří Grus (41)

Český komiksový kreslíř, malíř a ilustrátor Jiří 
Grus se narodil 20. listopadu 1978 v Trutnově. 
Studoval na Střední umělecké škole Václava 
Hollara a později i na Akademii výtvarných umě-
ní v Praze. Jiří Grus je například autorem série 
„Voleman“, komiksu mapujícího dračí legendu  
o vzniku Trutnova „Drak nikdy nespí“ nebo ko-
miksového alba „Nitro těžkne glycerinem“. 

BIO

Vaše výtvarná práce se ustálila na malbě, ilustrování 
knih a kreslení komiksů. Co z toho je především zá-
bava a co obživa? 
Ilustrace mě živí, komiks je zábava a malování je 
speciální radost.

Tvoříte převážně ve vašem ateliéru, nebo třeba sem 
tam zajdete i do přírody, do hospody…? 
Tak i tak. Denně strávím v ateliéru klidně i 12 ho-
din. Na ilustracích zase pracuji především doma, 
kde je lepší zázemí pro menší věci a navíc tam mám 
i lepší kávovar. 

Míváte tvůrčí krize? Pokud ano, jakým způsobem se 
s nimi vyrovnáváte? 
Hlavní je neztrácet kontakt s materiálem, s něja-
kým základním záměrem, a alespoň jednou denně 
něco zkusit zaznamenat jen tak do skicáku. To je 
důležitý pracovní nástroj, kterým udržuji rytmus 
a naladění. Myslím ale, že každá krize jde vlastně 
překonat právě prací. Lze dělat něco jiného, třeba 
jen kreslit mraky a ono to naskočí nebo se to vyřeší. 

Už je to pár let, co jsme si povídali naposledy. Co se  
u vás po umělecké stránce od té doby změnilo? 
Víc přemýšlím o volné tvorbě, sbírám odvahu  
k radikálním krokům a oproštění od toho, co jsem 
se naučil příliš dobře. Je vždy těžké něco opustit 
a začít jinak. V poslední době kreslím více ženská 
těla a vztahové věci. 

Jak je to s popularitou komiksu v Česku ve srovnání 
s jinými zeměmi?  
Už to moc nesleduji, Drak byl můj poslední dlouhý 
komiks. Přicházejí nové generace, silně se prosazují 
ženské autorky. Jsou mnohem dál, než jsem byl já 
v jejich letech. Vše se přirozeně posouvá, témata se 
zpřesňují, výpovědi jsou odvážnější a poučenější 
světem. Z hlediska popularity nevím. Řekl bych, 
že například superhrdinský žánr je oblíbený velmi,  
a to i díky filmům společností Marvel a DC.

Jak vlastně takový komiks vzniká? 
Sejdu se s kolegy scenáristy, mluvíme o nosných 
věcech, do toho už třeba skicuji. Vznikne hrubý 
rozkres oken, tedy storyboard, na který reagují sce-
náristé dalšími změnami a rozšířením děje. Vzni-
kají dialogová okna, mezitím já už sbírám podkla-
dy, fotky a informace o reáliích. Přípravy a psaní 
scénáře mohou zabrat i půl roku. Pak dále skicuji  
a překresluji až k definitivnímu provedení. Bubliny 
obvykle vysází grafik, který i doladí celou publika-
ci. Je to jako stavba domu – krok za krokem k cíli. 
Důležité je rozvržení sil.

Váš Facebook je plný vtipných malůvek, které si zís-
kaly mnoho fanoušků. Jak vznikají tyto vtipy? 
Jsou to odpočinkové kresby, u jejichž tvorby rela-
xuji. Je to čirá, poťouchlá radost. Reaguji na kon-
krétní kamarády, situace, dění. Mám radost, když 
se vtipu povede otevřít prostor pointy natolik uni-
verzálně, že to pochopí každý. Občas je to ale bizar-
ní. Facebook je na to jak dělaný.

Jeden z komentářů pod vaším vtipným příspěvkem 
zní: „Toto by som si kupil ako knihu, aj dve knihy!“ 
Zůstanou vtípky jenom na Facebooku, nebo plánu-
jete potěšit své fanoušky a vydat je třeba i knižně? 
Občas to někoho napadne, ale zatím chybí vůle to 
dotáhnout. On ten Facebook umožňuje neustálé 
chrlení, lidé reagují a vznikají nejrůznější interak-
ce. Před dvěma lety jsme dokonce vyhlásili soutěž 
kresleného humoru.

A na závěr obligátní otázka – co nového chystáte, 
čím chcete potěšit sebe a své příznivce?
Pracuji na třetím díle Stínadelské trilogie od Ja-
roslava Foglara, Tajemství velkého Vonta. Knihu 
vydá na jaře roku 2021 nakladatelství Albatros stej-
ně jako předchozí dva díly, na kterých jsem také 
pracoval. To mi zabírá veškerý čas. Je to krásná, ale 
zodpovědná práce.

ILUSTRÁTOR
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Město Vrchlabí ocenilo 
úspěšné sportovce

Ve čtvrtek 17. září proběhlo v sále Kulturního domu Střelnice vyhlášení nejlepších sportovců a trenérů města 
Vrchlabí za rok 2019. Opět se ukázalo, jak velké oblibě se sport ve Vrchlabí těší, a že se zde daří vychovávat 
úspěšné sportovce, kteří vozí medaile z domácích i zahraničních soutěží a šíří tak dobré jméno města Vrchlabí.

SPORTOVEC ROKU 2019

JIŘÍ ŠTEFEK,
FOTO: ZDENĚK HORÁK
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www.hildinganders.cz

• samostatnost a zodpovědnost
• fyzickou zdatnost
• ochotu pracovat ve dvousměnném provozu
• řidičský průkaz sk. B
• základní znalost PC

CCoo  ttěě  ččeekkáá::
• přejímání zboží a kontrola dokumentů, které zboží doprovázejí
• ukládání, skladování a vydávání zboží
• obsluha VZV
• práce na 2 směny

CCoo  mmůůžžeemmee  nnaabbííddnnoouutt::
• náležité zaškolení samozřejmostí
• zázemí a podporu stabilní nadnárodní společnosti
• přátelský tým spolupracovníků
• po zapracování smlouvu na dobu neurčitou
• možnost závodního stravování či stravenky + firemní bonusy a akce

 Strukturovaný životopis zašli na níže uvedenou e-mailovou adresu. 
Bližší informace poskytne Markéta Ulvrová, tel. 736 753 792, 
marketa.ulvrova@hildinganders.com.

Společnost Hilding Anders Česká republika a.s., 
přední výrobce matrací, lamelových roštů, 
postelí a lůžkovin, hledá kandidáty na pozici

sskkllaaddnnííkk  mmaatteerriiáálluu
Sídlo společnosti: Roztoky u Jilemnice 215, 512 31 

CCoo  oodd  tteebbee  ooččeekkáávváámmee::
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MICHAL BOGÁŇ, FOTO: LENKA PEKÁRKOVÁ

Cvičení na podložce i přednášky
Dvoudenní zážitek z jógy, meditace, zajímavých před-
nášek a vášnivých lidí. Druhý ročník jógového festivalu 
YogFest Hor se blíží. V trutnovském Uffu se uskuteční 
23. a 24. října znovu pod pořadatelskou taktovkou Ilo-
ny Limberské a Veroniky Tomko.

„Řada lidí se nás ptá, jestli festival bude. Myslím 
si, že v této nejisté době je potřeba všech akcí, které 
šíří víru a důvěru v sebe sama a pozitivně ladí naši 
mysl. Je to právě jóga, která nás učí umět si poradit 
v jakékoliv situaci, která může nastat,“ říká odhod-
laně Ilona Limberská.

Už jen z důvodu dodržení tradice chce, aby se le-
tošní ročník konal. I za cenu toho, že by v případě 
menšího počtu účastníků kvůli protiepidemickým 
opatřením měl být ztrátový. „Je to naše srdcová 
záležitost a moc si vážím energie a času všech účin-
kujících, kteří se rozhodli do toho jít s námi,“ uved-
la. „Plně důvěřuji své vizi, nechávám věci prou-
dit, jinak to ani nefunguje. V každé situaci, touze  
i očekávání hrajeme roli toho, kdo v jejich naplně-
ní důvěřuje, ne toho, kdo se snaží, aby se to stalo,“ 
dodala majitelka studia Sádhana yoga na Krakono-
šově náměstí.

YOGFEST HOR

Stejně jako při loňské zdařilé premiéře oslovila 
jedny z nejlepších lektorů v republice s vědomím 
toho, že jóga má svou tradici, ovšem zároveň se 
musí reagovat na to, že je 21. století. „Na festiva-
lu tak zachováváme jak lekce té tradiční jógy, tak 
se ubíráme moderním trendem,“ zdůraznila Ilo-
na Limberská. Velká pecka podle ní bude páteční 
lekce s Tomášem Strnadem - Bezpečně do inverzí, 
kde jde například o to, aby se lidé nebáli jít při józe 
do obrácených pozic - hlavou dolů. Mladší jogínky  
a jogíny bude bezpochyby bavit i sobotní Vinyasa 
jóga, kde se na vlně dechu střídají pozice jedna za 
druhou. Zajímavá bude rovněž také Kundalini jóga 
s Irenou Šorfovou, která do Uffa přiveze gong.

YogFest Hor však není jen o aktivním pohybu, na-
plánované jsou i přednášky. Novinkou letošního 
ročníku je možnost navštívit tyto besedy, aniž byste 
si kupovali festivalovou vstupenku. Poslechnout si 
povídání například o astrologii v józe, jak se posta-
vení planet promítá na podložku, v podání jedné  
z největších kapacit v oboru Mikoláše Bělíka, může 
každý, kdo zaplatí vstupné 100 korun. O tom, jak 
jsou naše emoce úzce provázány s nemocemi, umí 
pro změnu moc dobře vyprávět Gabriela Benešo-
vá. V přednáškovém bloku vystoupí i „number 
one“ v česku přes slacklinu Anna Kuchařová.
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JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: DUŠAN VODNÁREK

Fotografická
soutěž zná 
svoji vítězku

Ve středu 9. září předal předseda Oblastní ornitolo-
gické sekce při Správě Krkonošského národního par-
ku Dušan Vodnárek cenu za nejzajímavější fotogra-
fii ze života jiřiček. Vítězkou soutěže z facebookové 
skupiny Jiřičky v Krkonoších se stala Anděla Veselá  
z Rudníku se snímkem „Trnům navzdory“. 

Veselá na svém snímku zachytila jiřičku budující 
si hnízdo v místě, kde se tomu majitelé budovy 
snaží zabránit. Jiřičky se totiž po příletu ze zimo-
višť vrací na totéž místo, kde se narodily. Svému 
hnízdišti bývají věrné po celý život. 
 
Vítězka si domů odnesla výtisk časopisu Ptačí 
svět, který je celý věnovaný Ptáku roku 2020, ji-

řičce obecné. K tomu získala i roční předplatné 
tohoto čtvrtletníku, který vydává Česká společ-
nost ornitologická, a několik dalších materiálů  
s ornitologickou (ptačí) tematikou.
 
Paní Anděla se fotografování věnuje pravidelně 
a nosí s sebou fotoaparát téměř při každé příleži-
tosti. Fotograficky zachycuje všechny společenské 
akce v okolí svého bydliště, dokumentuje dění ve 
své vesnici a fotí si i jen tak pro radost v přírodě. 
Díky své aktivitě a obětavosti se stala oficiální fo-
tografkou obce Rudník.
 
A jak vznikla oceněná fotografie? „Jeli jsme se 
skupinou turistů na výlet a čekali jsme na auto-
bus. Přímo ze zastávky bylo toto hnízdo vidět. 
Vzpomněla jsem si na tu soutěž a hnízdo vyfoti-
la,“ říká autorka vítězného snímku.

Pátek 23. 10. 
16:00 Úvod

16:15 - 17:15 Partnerská jóga 
(Ilona Limberská & Markéta Růžičková)

17:30 - 18:30 Bezpečně do inverzí (Tomáš Strnad)
18:45 - 19:45 Osho dynamická meditace

 Sobota 24. 10.
9:15 Úvod

9:30 - 10:30 Ashtanga jóga (Kateřina Hilerová)
10:45 - 11:45 Kundalini jóga (Irena Šorfová)

12:00 - 13:00 Acro jóga (Petra & Ondra)
13:15 - 14:30 Iyengar jóga (Helena Kubrychtová Bártová)

14:45 - 15:45 Vinyasa jóga (Tomáš Strnad)
16:00 -17:15 Jemná vinjasa pro srdce 

(Katarina Mikulandová)
16:00 - 17:15 Hatha jóga

17:30 - 18:30 Mantra sadhana 
(Helena Kubrychtová Bártová)

Přednášky:
10:45 - 11:45 O Ajurvédě (Tereza Kertesz)

12:00 - 13:30 Védská astrologie v jógové praxi 
(Mikoláš Bělík)

15:00 - 16:00 Mysl ve výškách (Anna Kuchařová)
16:15 - 17:15 Tělo jako kniha života (Gabriela Benešová)

PROGRAM FESTIVALU

TRNŮM NAVZDORY

YOGFEST HOR

Deset lekcí, čtyři přednášky a zpívání manter. 
Program je sestaven pro každého. Každého, kdo 
upřímně hledá odpovědi na otázky, cítí radost  
v objevování rozličných zákoutí sebe sama - tj. bez 
rozdílu věku a schopností. Každý je vítán! Kom-
pletní program je na www.yogfesthor.cz, prodej 
vstupenek probíhá na www.uffo.cz. Z každé vstu-
penky (do hlavního sálu) poputuje 5 % jako pří-
spěvek na přípravu lukostřelkyni Šárce Musilové.

Loni ke vstupence dostali účastníci festivalu jako 
dárek podložku, letos si odnesou pěnovou cih-
ličku od Yoga Store, kterou zároveň využijí při 
lekci, aby viděli, jak s touto pomůckou zacházet. 
„Pomůcka neznamená to, že ty pozice neumím, 
ale pomůcka znamená, že pomůže k lepšímu 
nastavení se,“ doplnila Ilona Limberská. Cílem 
YogFestu Hor je společně vytvořit radostný  
a bezpečný prostor pro naslouchání sebe sama, 
procítění více štěstí a radosti i rozšíření místní 
jógové komunity.
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VERONIKA ŠTEFKOVÁ

Špacírka

Moje narozeninové přání znělo jasně: třídenní túra 
po horách s přespáním a bez dětí. První pokus  
v červenci nám kvůli mé nečekané nemoci nevyšel. 
O to více jsem se těšila na pokus číslo dvě v náhrad-
ním termínu - poslední srpnový víkend. Děti jsem 
„uklidila“ k babičce a dědovi do Liberce, a my tak 
mohli konečně vyrazit. Předpověď zněla různě - 
jasno, polojasno, zataženo, déšť. Kromě sněhu jsme 
měli sbaleno snad pro všechny rozmary počasí. 
Po obtěžkání batohu jsem ještě na poslední chvíli  
vyndala manželovy sádrové odlitky chrupu se 
sbírkou starých kartáčků. Naštěstí pro něho na 
debatu ohledně zbytných a nezbytných toaletních 
potřeb nezbyl čas, museli jsme vyrazit na autobus. 

Naše krkonošské dobrodružství započalo na Špin-
dlerovce. Konečně jsem se mohla zhluboka na-
dechnout a doplnit kyslíkový deficit z autobusu 
narvaného k prasknutí. Jenomže dýchání mi znač-
ně zkomplikoval silný vítr, který se do nás opřel 
ze všech stran. Ještěže jsem potřebovala čůrat. Za 
drobný poplatek 10 Kč pro nehotelové hosty jsem 
se běžela schovat na toaletu Špindlerovy boudy, 
kde se na třech mini záchůdcích tísnila už alespoň 
polovina ženského autobusového osazenstva, což 
byl fakt, jejž manžel čekající venku na větru nesl 
poněkud nelibě.

Cesta ze Špindlerovky na Luční boudu byl hotový 
kýč – nebe bez mráčku, nedotčená příroda a krásný 
výhled na Sněžku. Radost z procházky nám kazi-

NA POKEC

la jen fujavice od Severního moře, protože severní 
vítr je nejen krutý, ale i dost otravný. První občer-
stvovací přestávka na Luční boudě by se dala shr-
nout do pár slov: příjemné prostředí, nedosolená 
polévka a výborný domácí rohlík o velikosti lidské 
paže. Ovšem naše druhá přestávka na Výrovce 
dopadla poněkud hůře – zaprášené a ušmudlané 
prostředí s línou obsluhou „bez obsluhy“, hnusné 
pivo a nakyslá „hořká“ čokoláda.

Po otřesné zkušenosti z Výrovky jsme se již s urči-
tými obavami blížili na Dvorskou boudu – místo 
našeho prvního noclehu. Pokud pominu prostředí 
těžkého retra z období první poloviny 80. let, tak se 
naše obavy přeci jen částečně naplnily. Jídlo jako 
od maminky, vstřícná obsluha, ale spát na horách 
po celodenní túře na totálně proleželé matraci, kte-
rá je ještě ke všemu na dvou místech zlomená, není 
úplně příjemné. Ráno jsme si zalepili puchýře, roz-
pohybovali zlámaná těla a vyrazili směrem k místu 
našeho druhého přespání – na Černou boudu.

Po několikahodinové túře se dvěma občerstvova-
cími přestávkami jsme se vyplazili na samý vrchol 
Černé hory. Ovšem již po pár minutách strávených 
v hotelu Černá bouda bych toto ubytovací zaříze-
ní nejraději překřtila na „Černou můru“. Nejenže 
jsme navzdory naší e-mailem potvrzené rezervaci 
chyběli na seznamu hostů, ale na pokoji chyběla  
i avizovaná satelitní TV. „No co, nejsme tu kvůli te-
levizi, ale kvůli horám.“ A výhled z pokoje na hory, 
zvláště pak na Sněžku, byl parádní. 

O to méně parádní byla sprcha. Místo toho, aby 
plesnivý závěs vyměnili za nový, postačily nůžky. 
Takže z koupelny se po jedné sprše rázem stalo 
brouzdaliště. Hned nato jsem aspoň pochopila, 
proč máme na pokoji tolik ručníků. Večeře v ho-
telovém bistru Špacírka se nesla v duchu grotes-
ky, jejímž hlavním hrdinou se proti své vůli stala 
obsluha ve složení dvou postarších pánů, kteří na 
takový nával (rozumějte všeho všudy asi patnáct 
hostů) nebyli zařízeni. Výběr večeře z á la carte se 
zúžil na dvě jídla, přičemž ze zapečených těstovin 
se nakonec vyklubaly francouzské brambory – ale-
spoň, že byly poživatelné.

Třetí den ráno jsme se vydali na šestikilometrový 
sešlap z Černé hory do Janských Lázní, kde jsme 
s rozedřenými patami, bolavými zády, koleny  
a kyčlemi vítězoslavně nastoupili do autobusu 
směrem domů - do Vrchlabí - do vlastní postýlky.




