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Přestože na letošní zimu bude nej- 
spíš většina z nás kvůli chabému 
sněhovému přídělu vzpomínat  
s velkými rozpaky, přinesly první 
letošní týdny pro Vrchlabí i veli- 
kou radost. Postarali se o ni zdejší 
malí i velcí sportovci, kteří úspěšně 
změřili síly se svými vrstevníky  
v rámci Česka, ale i celého světa. 
Všem patří naše uznání, ale i poděko- 
vání. Především za to, že pozitivně 
šíří jméno našeho města, ale také 
za to, že jsou vzorem pro své násle-
dovníky. Uspět v dnešním světě není 
nic lehkého. Stojí za tím mnoho potu, 
dřiny, odříkání, ale i zatnutých zubů. 
A přitom ani to všechno mnohdy 
nemusí stačit. Proto mám radost, 
že biatlonistka Lucie Charvátová 
vybojovala na mistrovství světa 
bronzovou medaili. Právě ona, která 
zažila mnoho pokoření a mnoho neli- 
chotivého o sobě toho vyslechla. Jiní 
by to už dávno vzdali. Ona však ne. 
To z ní činí nejen velkou bojovnici, 
ale i vítězku. Držme palce všem, kteří 
jsou jako ona a nevzdávají to.
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Jan Černoš, 
středoškolský pedagog

Michaela Martincová, 
finanční konzultantka

Jan Jüptner, analytik

Radek Hanuš, 
ředitel ZUŠ a varhaník

Do knihovny chodím pravidel-
ně každou sobotu, moje žena 
Eva je totiž knihovnicí. Jako 
učitel chodím i do knihkupec-

tví. Knihy si kupuji pravidelně, zejména odborné.

Miluji vůni knížek. Sestra se mi 
vždy směje, že nesmím chodit 
do papírnictví a do knihkupec-
tví, jelikož tam vždy utratím 

majlant. Do knihovny jsem chodila jen na základní 
škole a vysoké, ale raději si knihu vždy koupím, 
milejší mi je tu knihu vlastnit a moct se k ní kdyko-
liv vrátit, když dostanu chuť.

Knihy si kupuji jen ty mému 
srdci nejdražší, naposledy šest 
svazků ságy Písně ledu a ohně. 
Teď moc na papíře nečtu,  
a když, tak to, co dostanu nebo 

ke mně přijde jinak. Rád bych chodil do mé vlast-
ní knihovny! Zasloužil bych si to já i všechny mé 
knihy, co teď leží na půdě v krabicích od banánů.

Knihovny navštěvuji, když 
potřebuji odbornou literaturu 
nebo sháním-li důležité pra-
meny. Ovšem návštěva knih-

kupectví! Ta je pro mne vždy svátkem, miluji tu 
vůni nových knížek.

ANKETA

Knihovna, nebo si knížky kupujete?

UNBORING THE FUTURE

NOVÉ SUV
PEUGEOT 2008

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ 

BENZINOVÝ, DIESELOVÝ I ELEKTRICKÝ MOTOR

VM-INCOM, spol. s.r.o., AUTORIZOVANÝ PRODEJCE
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Žáci z Vrchlabí zabodovali na 
zimní olympiádě dětí a mládeže

Medailová žeň. Tak by se dalo pojmenovat působení 
žáků a žákyň z vrchlabských škol na zimní olympiá-
dě dětí a mládeže, která se uskutečnila od 19. do 24. 
ledna v Karlovarském kraji. Výsledky tak potvrdily, že 
sport ve Vrchlabí má velikou tradici a že lze do budouc-
na očekávat rozšíření seznamu zdejších úspěšných 
odchovanců, kteří vozí medaile z velkých akcí.

Na úvod zrekapitulujme čísla. Celého šestidenní-
ho klání se zúčastnilo 1 339 dětí ze všech českých  
a moravských krajů, které změřily své síly a výko-
ny ve 12 sportech a 34 disciplínách. V hodnocení 
regionů dle zisku medailí se Královéhradecký kraj, 
který reprezentovala více než stovka malých spor-
tovců a sportovkyň, umístil na 2. místě se ziskem 31 
medailí (13 zlatých, 10 stříbrných a 8 bronzových).

SPORTOVNÍ HVĚZDIČKY

Ani při letošním mistrovství světa v biatlonu, které 
hostilo italské středisko Anterselva, nebyla nouze  
o překvapivé výsledky. Jedním z nich bylo 3. místo  
a bronzová medaile ve sprintu pro Lucii Charvátovou. 

Zatímco papírové favoritky jedna po druhé z boje 
o stupně vítězů odpadávaly, biatlonistka z Vrch-

ÚSPĚCH BIATLONISTKY

Zisk bronzové medaile je něco, o čem 
jsem ani nesnila. Krása biatlonu tkví 
v tom, že vítězem se může stát téměř 
kdokoliv, nic není rozhodnuté do po-
slední vystřelené rány a medailisté 
ze světových šampionátů a olympiád 
jsou většinou překvapiví. 

Je to pro mě ohromná čest být čes-
kým biatlonovým medailistou. Od 
dětství nebyly mým snem medaile. 
Sportovala jsem, protože mě to ba-
vilo, a tohle je pro mě ta nejkrásnější 
odměna. Vytrvalost a píle, kterou 
jsem celoživotně do sportu dávala, 
se zúročila.

O zisku medaile jsem ani nesnila

Bronzová jízda Lucie Charvátové

LUCIE CHARVÁTOVÁ EXKLUZIVNĚ PRO VRCHLABINKY

I po mnoha pádech jsem se vždycky 
otřepala, a proto tuto medaili vní-
mám i jako zaslouženou. Nejvíce 
bych chtěla poděkovat své rodině, 
která mě celoživotně při sportu 
podporuje, panu Aleši Sukovi, 
který mi v mládí ukázal sportov-
ní cestu, a Krakonošovi, u kterého 
jsem mohla natrénovat nesčetné 
kilometry. Zároveň si vážím těch, 
kteří při mně stáli, v dobrém i ve 
zlém, protože věřili, že jednou 
úspěchu dosáhnu. Úspěch ve spor-
tu je pomíjivý a s oblibou říkám, že 
„nic není starší než včerejší zprá-
vy“, proto stojím nohama pevně na 
zemi a proto vím, že tento úspěch 
bude dříve či později zapomenut. 

Nyní se snažím užít si tyto krásné 
momenty, protože se už nemusí 
opakovat, a věřím, že navždy pro 
mě budou nádhernou vzpomínkou. 
Několikrát jsem se na začátku jar-
ní přípravy trápila, zda má cenu 
ještě v biatlonu pokračovat. Letos 
však naplno můžu říci, že se těším 
na pokračování tohohle bláznivého 
života sportovce sbaleného v taš-
ce na kolečkách, na další dřinu, 
na neúprosné tréninkové dávky,  
a doufejme i další radostné spor-
tovní okamžiky.

Lucie Charvátová, 
bronzová medailistka ve sprintu 
na MS 2020 v biatlonu 

labí zajela svůj životní závod a i přes jednu chy-
bu při střelbě vleže dosáhla na bronzovou příčku  
a svůj největší úspěch v kariéře.

Třetí místo Lucie Charvátové však nebylo jediným 
úspěchem české výpravy. Bronzový stupínek vy-
bojovala i česká smíšená štafeta. Svoji medailo-
vou sbírku tak rozšířil i další úspěšný sportovec  
s vrchlabskými kořeny - Michal Krčmář.

Medailisty z nedávné olympiády dětí a mláde-
že, ale i další úspěšné místní sportovce včetně 
držitelů medailí z mistrovství světa či olympij-
ských her můžete vidět při slavnostním vyhla-
šování ankety Sportovec města Vrchlabí 2019. 
Akce se uskuteční ve čtvrtek 26. března od 18 
hodin v Kulturním domě Střelnice a jejím mo-
derátorem bude Petr Ticháček.

POZVÁNKAPočetnou a mimořádně úspěšnou část výpravy 
Královéhradeckého kraje tvořili především žáci 
vrchlabské základní školy na náměstí Míru. Mezi 
nimi nejvíc vynikl Lukáš Kulhánek se ziskem 
tří zlatých medailí z biatlonu, přičemž dvě byly  
z individuálních závodů a jedna ze štafety. Tři cen-
né kovy si domů přivezla i Eliška Polonská, která 
získala dvě zlaté medaile v individuálních závo-
dech v běžeckém lyžování a jednu stříbrnou me-
daili ve štafetě. Stejně úspěšná byla i Ilona Plechá-
čová, která vybojovala v biatlonu dvě zlaté medaile  

v individuálních závodech a bronzovou z dívčí 
biatlonové štafety.
 
Do Vrchlabí však míří i další cenné kovy zásluhou 
ostatních sportovců. Dvě zlaté medaile z orientač-
ního běhu totiž vybojovala studentka vrchlabské-
ho gymnázia Adéla Randáková. Antonín Hron 
získal v biatlonu jednu zlatou ve štafetě a dvě 
stříbrné v individuálních závodech a zlato ve stej-
né štafetě jako Antonín Hron a Lukáš Kulhánek 
vybojoval i Matyáš Menoušek. Medailový výčet 
uzavírá karatistka Beata Reguliová se ziskem zlaté 
a bronzové medaile.
 
Z velkého množství získaných medailí je pa-
trné, že ve Vrchlabí dorůstá početná skupina 
úspěšných sportovců, kteří se dokážou prosadit  
a úspěšně šíří jméno svého města.
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Sportovní trenér a pedagog na základní škole na ná-
městí Míru Tomáš Kulhánek pokračuje ve slavné tra-
dici této školy a vychovává zde malé úspěšné spor-
tovce. V rozhovoru pro Vrchlabinky se zamýšlí nad 
vztahem dětí ke sportu, popisuje přijímací proces do 
sportovních tříd na této škole a vyzdvihuje úspěchy 
svých svěřenců z nedávné školní zimní olympiády.

Jak hodnotíte současný vztah dětí ke sportu a jak se 
tento vztah změnil za posledních dvacet let?
Když se budeme bavit konkrétně tady o dětech na 
základní škole na náměstí Míru, tak si myslím, že 
se toho příliš nezměnilo. Tady jsou sportovní třídy, 
tudíž zde máme vybrané děti, které mají ke sportu 
a pohybu kladný vztah. Jsou sportovně nadané a já 
předpokládám, že o to mají zájem. Vedle nich jsou 
pak samozřejmě i děti, které jsou průměrem dneš-
ní generace – a tam to maličko upadá. Ale celkově 
tady na naší základní škole má sport tak dlouhou 
tradici, že se ten vztah příliš nemění.

Jistě, to jsou ale děti, které byly do sportovních tříd 
vybrané. Zmínil jste však, že u ostatních dětí to upa-
dá. Čím je to způsobeno?
Je to určitě dobou. Ale možností aktivit, které dnes 
děti mají, je tolik, že si více vybírají takové, které 
nejsou vázány na pohybové aktivity. Dnes je obdo-

TRENÉR MLÁDEŽE

bí počítačů či sociálních sítí. A ty zabírají mladým 
lidem takové množství času, že jsou zkrátka aktiv-
ní jinde než ve sportu. 

Z dob, kdy jsem já chodil na tuto základní školu, ještě 
pamatuji, že se sportovní třídy specializovaly jen na 
sjezdové a běžecké lyžování. Jak je tomu dnes?
V podstatě navazujeme na tuto tradici. Dnes je to 
ale tak, že nejsme zaměření jen na tyto dva zimní 
sporty, ale vedle nich tu máme hokejisty, biatlonis-
ty, tenisty, karatisty a další. Zkrátka záběr pohybo-
vých aktivit je mnohem širší a není úzce specializo-
vaný na jednotlivé sporty.

Sporty, které jste zmínil, jsou rozmanité. Jak je to  
u nich s trenérským nebo pedagogickým pokrytím?
Musím říci, že máme jednak profesně výborné uči-
tele, kteří jsou většinou i z řad proškolených tre-
nérů. Takže odborné vedení je na perfektní úrovni 
a na druhé straně my se samozřejmě dětem také 
snažíme v šíři záběru všech aktivit i nabídnout, že 
škola má nějaké zázemí a my máme k dispozici 
běžky, sjezdovky či brusle. Samozřejmě že každé-
mu nemůžeme nabídnout horské kolo a tak dále.

Rozumím tomu dobře, že děti mají toto vybavení  
k dispozici a nemusí si ho kupovat?
Ano, přesně tak. Nicméně je třeba říci, že ve spor-
tovních třídách – protože v nich je větší záběr spor-

tovních aktivit a je to výběrová třída – rodiče platí 
za děti každoročně příspěvek a z těchto příspěvků 
pak můžeme financovat jejich lepší vybavení.

Sportovní třídy jsou na náměstí Míru na druhém 
stupni, tedy od šesté do deváté třídy. Jsou v každém 
ročníku dvě třídy, nebo jedna?
Vždycky jedna.

Dohromady to jsou tedy čtyři třídy. To činí nějakých 
100 až 120 dětí, že?
V současné době jich máme asi 87. My v těchto tří-
dách máme i takovou kvótu, že ideální počet by byl 
do 25 dětí na třídu.

Co všechno musí děti splnit, aby se „kvalifikovaly“ či 
„nominovaly“ do sportovní třídy?
V pátých třídách dělají testy do sportovních tříd, 
které vycházejí z pohybových testů jejich schop-
ností. Ty se skládají ze silových, rychlostních, ob-
ratnostních a vytrvalostních úkonů a disciplín. Test 
je obodovaný a na základě získaných bodů my pak 
vybíráme děti do sportovních tříd. Ještě musím při-

pomenout, že když máme velký zájem uchazečů, 
tak přihlížíme i ke studijním schopnostem a před-
nost pak mají děti, které mají i výborný prospěch. 

Jak je to s výukou žáků, kteří mají během roku, nebo 
například teď v zimě velké množství závodů? Mají 
nějaký individuální plán?
Ano, je to běžné. Je tu možnost odložené klasifika-
ce. Nebo pokud toho mají opravdu hodně, napří-
klad když sjezdaři vyjíždějí již během podzimu na 
ledovce, tak mají individuální vzdělávací plán. 

Tomáš Kulhánek (43)

Rodilý Pražan vystudoval střední školu v Pra-
ze, z níž pokračoval na Fakultu tělesné výchovy 
a sportu UK. Ve svém volném čase se věnuje 
dětem a trénování, s rodinou rád cestuje. To-
máš Kulhánek je ženatý a má dvě děti.

BIO

Chceme, 
aby sportování 
děti bavilo
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Camp

ČESKÁ REPUBLIKA
Trutnov | 6.7.-11.7.2020

OFICIÁLNÍ LETNÍ KEMP INTER ACADEMY
pro chlapce a děvčata od 5 do 17 let, 

pro hráče i brankáře pod vedením
trenérů akademie FC Internazionale Milano

#interAcademyCampCzechRepublic

info a přihlášky: 
camp@interacademy.cz  |  +420 736 180 260

www.interacademy.cz ...v létě 2020 opět v Trutnově!

 přidej se k nám a trénuj jako profík
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Jezdit na ledovce je poměrně finančně náročné. Jak je 
to s financováním takových aktivit?
Když pominu školu, tak pokud na to klub má, čás-
tečně jim přispívá.

Ve Vrchlabí se jedná o jaký klub?
Spartak Vrchlabí. Takže ten přispívá a pak samo-
zřejmě většina finančních prostředků musí přijít 
od rodičů.

Na konci letošního ledna se konala dětská olympi-
áda v Karlovarském kraji, na níž výrazně zabodovali 
i žáci z této vrchlabské školy. Jak často se taková 
soutěž koná?
Jednou za dva roky je to zimní olympiáda a jed-
nou za dva roky letní. Na těchto olympiádách děti 
soutěží v rámci jednotlivých krajů.

Jak úspěšný co do zisku medailí byl na letošní zimní 
olympiádě Královéhradecký kraj, potažmo vrchlab-
ští sportovci?
Pro Královéhradecký kraj obecně byla tato olym-
piáda velice úspěšná. Celkově se kraj umístil na  

2. místě a přivezl 31 medailí, z toho bylo 13 zla-
tých. Nejúspěšnějším sportem byl biatlon. A co se 
týče naší školy, tak ve výpravě kraje jsme měli 17 
dětí a z těch třinácti zlatých měla jen naše škola 
sedm zlatých medailí. 

Kdo se o cenné kovy nejvíce podělil?
Byla to Eliška Polonská, která měla dvě zlaté  
a jednu stříbrnou medaili v běžeckém lyžování. 
Lukáš Kulhánek měl tři zlaté medaile z biatlonu, 
dvě individuální a jednu ze štafety. Ilona Plechá-
čová měla dvě zlaté a bronzovou z biatlonu a ze 
štafety měly holky bronz. Řekl bych, že nejúspěš-
nějším sportem byl biatlon. Od nás se olympiády 
v tomto sportu zúčastnilo šest dětí a každé z nich 
si přivezlo domů medaili. 

Jak početná vůbec byla výprava celého Královéhra-
deckého kraje?
Myslím, že to bylo mírně přes 100 sportovců. Tedy 
skoro celá pětina všech krajských sportovců pochá-
zela od nás z jedné vrchlabské školy, tedy z náměs-
tí Míru.

TRENÉR MLÁDEŽE
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Jak moc velká je motivace pro děti, které nyní 
vozí medaile a úspěchy, aby u sportu zůstaly  
i do budoucna?
Je to zvláštní. V generaci, ve které jsem vyrostl 
já, to byla vždycky velká motivace. V dnešní 
době to ale takto nefunguje. Jak už jsem zmí-
nil, těch možností a lákadel dnešního světa je 
tolik, že ani takový velký úspěch nemusí být 
motivací, aby se tomu mladý člověk věnoval 
i nadále. Je to samozřejmě dané vnitřním na-
stavením, které pochází z rodiny. 

Jaká je vaše autorita trenéra a pedagoga u ro-
dičů, kteří mají své děti ve sportovních třídách 
a sami do sportu nějakým způsobem „dělají“? 
Mají tendenci hodnotit vaše trenérské postupy?
Takové tendence, o kterých hovoříte, tady 
byly, jsou a budou. Vždycky se najde nějaký 
rodič, který bude chytřejší nežli trenér a bude 
do toho zasahovat. My si v tomto ohledu sna-
žíme rodiče držet od těla, aby nám věřili, že 
tuto práci dělají opravdu fundovaní lidé. Na 
druhou stranu se primárně snažíme děti vést 
nikoliv skrze tlak na výkon, ale aby je sporto-
vání bavilo. 

Jak moc je pro vás důležité, že se můžete stále 
připravovat na závody, i když počasí příliš ne-
přeje? Mám nyní na mysli na české poměry uni-
kátní běžecký okruh ve Vejsplachách. 
Jsem rád, že to říkáte, protože je to opravdu 
unikum. Samozřejmě ho využíváme, a to nejen 
kluby, které tady jsou, ale i škola. Je to opravdu 
zásadní. V dobách, kdy zima je taková jako na-
příklad letos, tak se neohlížíme, jaké je počasí, 
a pokud sníh je, tak lyžujeme. Je to nesmírně 
důležité a hodně nám to pomáhá. 

Kdyby sníh nebyl, kam byste museli jezdit?
Na Mísečky. Toto středisko je tak vysoko, že 
sníh tam stále ještě bývá. 

Kacířská otázka na závěr. Možná i vy jste už za-
chytil články v médiích typu, že za pár let nebude 
na českých horách v zimě žádný sníh. Co potom?
No nevím, jestli z lyžování bude travní lyžo-
vání a běžecké lyžování nahradí kolečkové 
lyžování. Globální oteplování asi nezastavíme. 
Uvidíme. Smířit se s tím samozřejmě nechce-
me, proto tu vyrostl takový areál s umělým za-
sněžováním, abychom si případně nepříznivé 
podmínky vynahrazovali.

TRENÉR MLÁDEŽE

8K video snap pro špičková, stabilizovaná videa, ze kte-
rých jednoduše vytvoříte kvalitní fotky ve vysokém 
rozlišení, spolehlivá ochrana Samsung 
Knox, inteligentní baterie pro 

úsporu energie, výkonný 
procesor pro rychlé a plynulé 

fungování. 

Díky umělé inteligenci 
fotoaparátu zachytíte 

momenty, které by vám dří-
ve unikly. Úžasné fotky ve dne  

v noci. Videa na profi  úrovni. Pulzu-
jící detaily a nekonečná hloubka barev.

Pro čtenáře Vrchlabinek nabízíme exkluzivní cenu. 
Přijďte k nám do obchodu, řekněte  
heslo: VRCHLABINKY, a získáte výraznou slevu na 
uvedené telefony. 

Těšíme se na vás v nově zrekonstruovaném obchodě.

IT CENTRUM VRCHLABÍ 
Mobilní Telefony a Servis

Březen ovládne rodina nadupaných telefonů  
Samsung Galaxy S20, S20 +, S20 ULTRA 5G. 

tip 
na mobil

Tel: 499 453 250 / 604301301 | Email: 301301@seznam.cz

Pro milovníky gamingu
Velkorysý 120Hz Infinity-O displej smartphonu Gala-
xy S20/S20+ rozehraje každou vaši oblíbenou hru ve 
velkém. Plynulý chod bez lagů zajistí kombinace výkon-
ného procesoru s pokročilou umělou inteligencí a velká 
operační paměť. 

Stabilizované video jako z akční kamery
I ty nejakčnější videa mohou být s Galaxy S20/S20+ 
perfektně stabilní. Telefon vybavila společnost Samsung 
optickou stabilizací obrazu (OIS) a režimem Superstabi-
lizace, které zajistí dokonale plynulá videa bez nepříjem-
ného roztřesení.

1 / Samsung Galaxy S20 běžná cena 22.999,. s heslem 
Vrchlabinky 21.999,-
2 / Samsung Galaxy S20 + běžná cena 25.999,- s hes-
lem Vrchlabinky 24.499.-
3 / Samsung Galaxy S20 Ultra 5 G běžná cena 34.999.- 
s heslem Vrchlabinky 32.999.-



komerční sdělení

Moderní škola v srdci Krkonoš
Jsme vesnická malotřídní škola a školka. Dnes se často říká rodinného typu. Ano, taková větší rodina. To nám 
umožňuje využívat moderní přístupy k výuce a vzdělávání. Mateřská škola i základní škola využívají prvky 
vzdělávacího programu „Začít spolu“ založeného na  vnitřní motivaci dětí,  aktivitě při práci, přiměřené samo-
statnosti, spolupráci a odpovědnosti. Poloha naší školy umožňuje častý pobyt a  učení v přírodě, předurčuje 
školu k ekologickým aktivitám. Důležitá je pro nás rovněž spolupráce s rodiči našich dětí. Rodiče jsou u nás 
vítáni při dnech otevřených dveří, při konzultačních hodinách i při mnoha dalších příležitostech. Školka, škola 
i družina velmi úzce spolupracují, děti tak při přechodu ze školky do školy vstupují do známého prostředí.                                                                                   

V mateřské škole 
Využíváme všech výhod nízkého počtu dětí ve 
třídě např. při adaptaci nových dětí, při řízených 
činnostech. Paní učitelka má přehled o každém 
dítěti a může ihned reagovat na jeho potřeby.  

ZŠ A MŠ ČERNÝ DŮL 

V našem  kolektivu se děti nemusí překřikovat, ne-
musí čekat, až na ně přijde řada. Organizace dne 
nám dovoluje prolínání práce dětí v obou třídách, 
společné činnosti jsou přínosem pro všechny věko-
vé skupiny. Metody aktivního učení jsou založeny 

Mgr. Naděžda Bachtíková - ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, okres Trutnov

Čistá v Krkonoších 140, 543 44 Černý Důl

 IČO: 75016079 | Tel.: 739 094 353
E-mail: zs.cernydul@centrum.cz

www.zscernydul.webnode.cz  

na praktických činnostech, které připraví děti do 
opravdového života. Předškolní děti pracují v pro-
gramu „Maxík“ vedeném paní učitelkou ze školy. 

V základní škole 
Využíváme všechny výhody, které přináší věkově 
smíšené učení dětí: kooperativní učení, projekto-
vé vyučování, rozvoj samostatnosti apod. Naším 
hlavním cílem je vytvořit dětem bezpečné, příjem-
né a podnětné prostředí. Velký důraz klademe na 
mezilidské vztahy. Pro učení je důležité, aby se 
dětem ve škole líbilo. Každoročně vyjíždíme na 
adaptační pobyt, kde tvoříme třídní kolektivy. Do 
výuky jsme zařadili předmět etická výchova, kde 
řešíme nejrůznější situace lidského chování. Sna-
žíme se posilovat v dětech jejich vnitřní motiva-
ci, se kterou přichází do první třídy. Omezujeme 
známkování a upřednostňujeme slovní formativní 
hodnocení a sebehodnocení žáků. Respektujeme, 
že každý je jiný, každý má jiné pracovní tempo  
a osobní nadání, každý potřebuje zažívat úspěch. 
V málopočetných třídách můžeme individualizo-
vat učení pro každého. Za přínosné považujeme 
i zavedení výuky anglického jazyka hravou a zá-
bavnou formou již od 1. ročníku. Školní družina 
nabízí dětem pestrý odpolední program tak, aby-
chom respektovali jejich potřeby, zájmy a možnost 
odpočívat. Děti jsou často na školní zahradě, nebo 
v zájmových kroužcích (keramika, sebeobrana, 
deskové hry, pěvecký kroužek).

Navštivte naše webové stránky https://zscer-
nydul.webnode.cz/, facebookový profil ZŠ a MŠ 
Černý Důl a přečtěte si o naší práci více, nebo se  
k nám přijďte rovnou podívat. 

Za celý kolektiv Naďa Bachtíková, ředitelka školy

14 15
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JIŘÍ ŠTEFEK

Na knížku si najdu čas vždycky
Měsíc březen by se dal s nadsázkou označit za svátek všech čtenářů, knihomilů i knihovníků. Přestože tradiční 
společník z gauče nebo nočního stolku částečně vyklízí své pozice, mnoho lidí na knihy stále nedá dopustit. 
Soňa Kubcová, ředitelka Městské knihovny ve Vrchlabí, v rozhovoru pro Vrchlabinky popisuje chod a pravidla 
své instituce, zve čtenáře na březnové akce a prozrazuje, po jaké knize nejraději sáhne sama.

Platí ještě okřídlené slovní spojení, podle kterého je 
„březen měsícem knihy“?
Březen jako měsíc knihy platí stále. V posledních 
zhruba deseti letech se to ale trošičku přejmenová-
vá nebo mění. Nevím, jak to vnímají lidé, ale u nás 
v knihovnické oblasti to je „březen, měsíc čtenářů“. 
Ale chápu, je to od 50. let minulého století už něja-
ká tradice, co se říká „březen, měsíc knihy“, a mno-
ho lidí to tak stále vnímá. 

Přece jen ale čtenář může číst cokoliv, a ne právě 
knihy…
Jasně, ale takto to pojaly knihovny, aby to neby-
lo jen o knížce, ale spíš o čtenářích a o službách  
v knihovně. U nás v knihovně je březen hlavně mě-

ŘEDITELKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

sícem nejmenších čtenářů. K nám chodí hlavně děti 
z mateřských školek. Tam to zřejmě paní učitelky 
mají naučené a snaží se takto vést děti ke knížkám. 
Navštěvují nás pravidelně mnoho let a jsme tomu 
velmi rádi.

Jsou Vrchlabáci nebo všeobecně Češi vášniví, nebo 
spíš průměrní čtenáři?
Jsou různé průzkumy o čtenářích, ze kterých vy-
plývá, že se Češi mohou považovat stále za vel-
ké čtenáře. Ale pravdou je, že to postupně mírně 
klesá. Dalších a jiných lákadel je více a děti, ale  
i dospělí jsou na mobilech. Děti jsou nadšení čtená-
ři tak zhruba do čtvrté třídy, kdy je to baví, a potom 
obliba čtení klesá a nastupuje jednodušší varianta 
zábavy, to znamená sezení u počítačů, internetu, 
YouTube a tak dále.

Okolo čtvrté třídy, tedy ve věku 9 či 10 let, obliba čte-
ní klesá. Kdy se potom zase vynořuje zpět vzhůru?
Samozřejmě hodně záleží na škole, jestli paní uči-
telka češtiny inspiruje děti ke čtení, nebo je skrze 
povinnou četbu k tomu dokonce nutí.

Předpokládám, že něco jako povinná četba stále 
existuje.
Pozor, není to tak úplně dané, že by škola měla se-
znam povinné četby. Opravdu to záleží hodně na 
učitelkách. V ideálním případě své žáky ke čtení 
inspirují. Děti si pak třeba půjčují Harryho Pottera 
nebo studenti knížky od Dana Browna. Ale matu-
ranti si pro knížky samozřejmě chodí nadále. Chtějí 
klasiky, ti se půjčují stále. Jinak všeobecně platí, že 
většinu čtenářů tvoří ženy.

Čím to je způsobeno? To mají více času?
Opravdu nevím, možná i tím to může být. Ženy 
asi opravdu raději tráví svůj volný čas s knihou. Ze 
statistik našich registrovaných čtenářů však sku-
tečně vyplývá, že drtivá většina z nich jsou právě 
ženy. U nás ve Vrchlabí to je 73 procent. Možným 

vysvětlením je fakt, že průkazku má žena, ale chodí 
s ní i manžel nebo děti. Takže ten počet nebo poměr 
je orientační. 

Od jakého věku si zde děti začínají půjčovat svoje 
první knížky?
Když jsem nastoupila do knihovny, tak jsme se 
připojili k akci „Knížka pro prvňáčka“. To je pro-
jekt, kdy děti prvních tříd pozveme do knihovny, 

Soňa Kubcová (39)

Vystudovala vrchlabské gymnázium, odkud 
pokračovala na vyšší odbornou školu infor-
mačních studií. Poté studovala na Slezské 
univerzitě v Opavě a magisterské vzdělání do-
končila na Karlově univerzitě v Praze. Ve svém 
volném čase ráda odpočívá, s rodinou chodí na 
procházky a cestuje.

BIO
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ukážeme jim to tady, naučíme je, jak si vybí-
rat a co všechno si můžou půjčit, a vysvět-
líme jim, k čemu knihovna je. Dost z nich si  
u nás následně průkazku zařídí. K tomu je 
samozřejmě potřeba přítomnost i rodičů. No  
a pak si děti začínají půjčovat. Zhruba do čtvr-
té třídy věku chodí děti do knihovny s rodiči 
nebo se školou a poté už vesměs samy. Jinak 
průkazku si může založit kdokoliv. Máme tu 
dokonce registrované i roční dítě. 

Na kolik korun přijde roční poplatek, který musí 
návštěvníci knihovny uhradit?
Pro děti do 15 let to je 80 korun s tím, že by 
si tyto děti měly půjčovat jen v dětském od-
dělení. Pro studenty do 19 let činí poplatek 
120 korun a dospělí za rok zaplatí 220 korun. 
Dospělý si pak pochopitelně může půjčovat, 
úplně cokoliv chce v celé knihovně. Toto vě-
kové odstupňování a limit přístupu do vybra-
ných sekcí knihovny je dán pouze tím, aby 
se předešlo tomu, že si dospělí budou chodit 
půjčovat knížky na dětské průkazky. Nemys-
lím si, že by částka byla přehnaná do té míry, 
aby to někoho odradilo. Když člověk navštíví 
knihkupectví a vidí ceny knížek i brožur, tak 
si myslím, že snad každý cítí, že ty naše po-
platky jsou stále únosné. 

Kdo výši ročního poplatku stanovuje?
Částky stanovuji já společně s naším zřizovate-
lem, kterým je město Vrchlabí. 

A výnos z těchto poplatků?
Ten je součástí našeho rozpočtu, ze kterého je 
financován náš provoz. 

Jak se dostáváte k novým titulům, kterými dopl-
ňujete vaši nabídku?
Knihy vybírám já. Novinky nám vozí distribu-
tor ze společnosti Euromedia, která zastřešuje 
větší množství vydavatelství. Ono je snad i lep-
ší vidět to osobně a fyzicky, protože na inter-
netu to vše vypadá hezky, anotace jsou skvělé,  
a pak když to člověk dostane do ruky, tak se 
nestačí divit. Z nabídky Albatrosu si to vybí-
rám jen na webu. Ale jinak samozřejmě nemů-
žeme mít všechno. 

O kolik knížek se tak ročně rozšiřuje zdejší na-
bídka?
Loni jsme připsali 1 546 nových titulů knih. 

ŘEDITELKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Advokátní
poradna

Odpověď: Ztráta zaměstnání není příjemná záležitost, 
zvláště za takových okolností. Správně ale tušíte, že 
takto zaměstnavatel nemůže postupovat. Zaměstna-
vatel je povinen zaměstnanci přidělovat práci, která 
odpovídá pracovní smlouvě, a za vykonanou práci 
platit zaměstnanci mzdu, a to až do konce pracovní-
ho poměru, tedy i ve výpovědní době. Jestliže Vám 
zaměstnavatel přestal po výpovědi přidělovat práci, 
jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnava-
tele. V takovém případě Vám přísluší náhrada mzdy 
ve výši průměrného výdělku, a to i v případě, že Vás 
zaměstnavatel nechává tzv. „sedět doma“. Zaměstna-
vatel Vám totiž sám od sebe nemůže nařídit volno bez 
náhrady mzdy (neplacené volno). Na takové variantě 
by se s Vámi musel nejdříve dohodnout. 

Pokud jde o samotnou výpověď, tak platí, že zaměst-
navatel Vám může dát výpověď jen z důvodů stano-
vených v zákoníku práce, přičemž konkrétní důvod 
musí být ve výpovědi jednoznačně uveden. Výpověď 
z pracovního poměru přitom musí být písemná a musí 
Vám být doručena do vlastních rukou. Pokud nesou-
hlasíte s výpovědí danou zaměstnavatelem a domní-
váte se, že některá z uvedených podmínek nebyla 
naplněna, máte zákonnou povinnost zaměstnavateli 
bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že trváte 
na dalším zaměstnávání a zaměstnavatel je povinen 
Vám poskytnout náhradu mzdy. Současně se můžete 
u soudu žalobou na neplatnost rozvázání pracovního 
poměru domáhat toho, že výpověď je neplatná. Žalo-
bu je v takovém případě nutné podat do dvou měsíců 
ode dne, kdy měl Váš pracovní poměr skončit. 

Domníváte-li se, že Váš pracovní poměr byl ukončen 
neplatně, neváhejte se důkladně informovat a ke své 
obraně plně využít prostředky, které právní řád na ta-
kovou obranu nabízí.  

Dotaz: Dobrý den, na začátku měsíce jsem dostal od 
zaměstnavatele výpověď s dvouměsíční výpovědní do-
bou. Zároveň mi bylo řečeno, že po tu dobu do práce 
docházet nemám, ale taky že nedostanu nic zaplaceno. 
Výpověď nebyla nijak konkrétně zdůvodněna. Může 
takto zaměstnavatel postupovat a můžu se proti tomu 
nějak bránit?

Mgr. Tomáš Bobek

E-mail: info@ak-mb.cz
www.ak-mb.cz
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Nakupujeme i audioknihy, těch máme již přes 500. 
Odebíráme i brožury a pak pochopitelně noviny  
a časopisy. Těchto mediálních titulů máme asi 100.

Jak velký je zájem o noviny?
Máme tu takovou skupinu lidí, není jich mnoho, 
ale chodí pravidelně. 

Zmínila jsi, že zde ročně odebíráte 1 546 nových knih 
a k tomu pravidelně stovku mediálních titulů. To je 
docela nákladné, že?
Naše náklady na pořízení nových knih a periodik 
loni činily 600 tisíc korun. Před několika lety se 
sice DPH na knížky snížilo, ale na konečných ce-
nách to stejně vůbec nebylo znát. Ale nemůžu si 
stěžovat, peněz na knížky máme dost. U nás je to 
spíš boj o místo.

Jako že není knížky kam dávat?
Ano. Lidi chtějí samozřejmě číst nové knížky. Na 
velké knižní hity jsou dokonce rezervace. No ale 
my pro těch více než 1 500 nových knížek musí-
me najít místo a zhruba stejné množství musíme 
vyřadit.

A co se s vyřazenými knihami děje?
Vyřazujeme takové, které se už opravdu nedají 
číst, protože jsou rozpadlé nebo zcela neaktuální. 
Ale určitě je nevyhazujeme. Nevyhodili jsme ni-
kdy ani jednu knihu! Knížky, které se ještě dají číst, 
nabídneme k odprodeji za symbolickou částku od  
5 do 20 korun a zbytek jde takzvaně „mezi dveře“ 
a tam se to v naší provizorní knihobudce vždy ro-

zebere. Otázkou pak je, co s tím doma lidi dělají. 
Já věřím, že si tam občas nějaký čtenář najde svůj 
poklad. Občas nám to někdo přijde i říct. Ale jinak 
nevím. V zimě to například mizí po metrech, mož-
ná tím i někteří lidé doma topí. 

Budou se tu během března jakožto měsíce čtenářů 
konat nějaké akce?
Kromě besed pro mateřské školky tu chystáme na 
25. března akci s mladou spisovatelkou Gabrielou 
Jakoubkovou. Další akcí, kterou děláme již něko-
lik let, je Noc s Andersenem. To už je pak taková 
odměna pro malé čtenáře, protože akce obnáší pře-
spání v knihovně s malým programem, tombolou 
či stezkou odvahy. Jinak sdružení SKIP, což je Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků, se nyní vě-
nuje projektu Bookstart neboli „S knížkou do živo-
ta“, aby podpořil čtenářství od úplně nejútlejšího 
dětství. Tak právě do toho se chystáme zapojit. 

A na závěr dotazy na tebe. Co ty sama nyní čteš?
Nejsem vůbec vyhraněná čtenářka. Nečtu tedy de-
tektivky nebo thrillery, to mě moc neláká, ale mám 
v oblibě současnou českou literaturu. Nyní mám 
rozečtenou zajímavou knížku Dítě v síti, a to je ta-
kový manuál pro rodiče a učitele, jak reagovat na 
současnou situaci dětí a vlivu nových médií na ně. 

Kolik knih za rok stihneš pročíst nebo kvalifikovaně 
prolistovat?
V ruce jich mám spoustu, ale sama si jich přečtu 
zhruba sto. Nezapínám televizi, a na knížku si pro-
to najdu čas vždycky.

ŘEDITELKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASU 
FC VRCHLABÍ   sezóna 2019/2020
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NOVINKY Z VRCHLABSKA

Jarní burza dětského oblečení
V pondělí 16. března odstartuje v Rodinném centru 
Kopretina týdenní jarní burza dětského oblečení  
a vybavení. Příjem zboží k prodeji proběhne 16. 
března od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin. Počet přijí-
maných položek k prodeji od jedné osoby je ome-
zen počtem 50 kusů. „Vybírají se pouze sezonní 
věci jaro/léto. Přijímáme věci od narození do ve-
likosti 164/170, dámské oblečení pouze viditelně 
těhotenské nebo kojící, boty do velikosti 37, hračky, 
dětské knížky, sezonní sportovní potřeby a dětské 
a těhotenské potřeby,“ píší v pozvánce organizáto-
ři. Manipulační poplatek za každý kus jsou tři ko-
runy. Samotný prodej zboží proběhne od úterý 17. 
března do pátku 20. března od 8 do 12 a od 13 do 18 
hodin. Po celý týden tak bude mimo provoz herna 
a nebude možný její pronájem. Výdej neprodaného 
zboží a peněz za prodané zboží proběhne v pondělí 
23. března od 8 do 12 a o 16 do 18 hodin.

Gabriela Jakoubková 
představí svou novou knihu
„Tak znovu“. Tento název nese v pořadí již čtvrtá 
kniha mladé talentované spisovatelky a redaktorky 
Vrchlabinek Gabriely Jakoubkové. Ve svém novém 
počinu Jakoubková odkrývá skutečné příběhy lidí, 
kteří si prošli zásadním životním zlomem a doká-
zali se vrátit do života. Ve středu 25. března v 17 
hodin Jakoubková zavítá do vrchlabské Městské 
knihovny na Literární večer, během něhož svoji 
knihu představí, bude diskutovat se čtenáři a ná-
sledně zájemcům jejich výtisky podepíše.

Slavnosti vína v Hostinném
V sobotu 28. března se od 14 hodin ve Sklípku pod 
obry v Hostinném uskuteční Slavnosti vína, na 
nichž bude prezentovat svá vína rodinné vinařství 
Krejčiřík z Velkých Pavlovic. Během odpoledne 
proběhne komentovaný košt s vinařem, zájemci si 
vedle vín mohou zakoupit i občerstvení. Od 19 ho-
din se košt promění ve volnou zábavu s hudebním 
doprovodem. 

Přednáška 
o nástrahách sociálních sítí
Odvrácené tváři a nebezpečí sociálních sítí se 
bude věnovat přednáška a následná beseda pod 
názvem „Dítě v pasti sociálních sítí“, která se 
uskuteční v úterý 24. března od 17 hodin ve vrch-
labském Kulturním domě Střelnice. Hlavními 
hosty budou preventista Policie ČR Ondřej Mora-
včík, mladý YouTuber Vojta Plachetka a student-
ky Univerzity Hradec Králové Monika Vostrčilo-
vá a Tereza Cimmerová.

Snow Splash na Benecku
I letos se ve spodní části sjezdovky Kejnos v lyžař-
ském areálu na Benecku uskuteční oblíbená jarní 
akce Snow Splash plná soutěží a zábavy. Vrcho-
lem programu bude tradiční přejezd vodního je-
zírka na lyžích. Akce vypukne v sobotu 14. března 
v pravé poledne.

Vrchlabští se podíleli 
na vzniku dokumentu
Dokument o výpravě československých horolezců 
do peruánských And, kde v roce 1970 při země-
třesení pod Huascaránem zahynuli všichni členo-
vé tehdejší expedice, pod sebou nese i vrchlabský 
podpis. Podíleli se na něm i místní horolezec Ra-
doslav Groh a etnolog a publicista Libor Dušek. 
„Chtěli ukázat světu, že v Československu jsou ho-
rolezci, kteří se dokážou porvat i s těmi největšími 
horskými výzvami. Měli zkušenosti, tvrdý trénink, 
houževnatost a nezlomnou vůli. Byli nejlepší. Co 
však neměli, bylo štěstí. Štěstí, bez kterého ani ten 
nejlepší lezec nezmůže nic,“ uvedl autor scénáře 
Libor Dušek. Dokončení celého dokumentu je stále 
možné finančně podpořit na stránce www.hithit.
cz/peru1970and2019. (jš)
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ŠKODA AUTO  
v mechatronice sází i na ženy

Přesnost, pečlivost a preciznost. Tyto vysoké ná-
roky klade ŠKODA AUTO na své zaměstnance, kte-
ří se věnují montážím mechatroniky. A jelikož jsou 
jednotlivé komponenty k montáži této klíčové části 
celé převodovky z poměrně lehkých materiálů a sa-
motná montáž není fyzicky náročná, věnují se jí ve 
vrchlabském závodě s velkým úspěchem i ženy.

Na úvod představme, o co přesně jde. Montážní 
linky mechatroniky se nacházejí v takzvaně čis-
tých zónách výroby. Právě čistota prostředí je jed-

ŽENY V TOVÁRNĚ

ním ze specifik této výroby. Samotná tato práce 
fyzicky náročná není, náročné jsou naopak vysoké 
požadavky na přesnost a pečlivost montáže. Ně-
které díly jsou totiž velmi malé, manipulace s nimi 
tak musí být velmi precizní. Mezi dalšími speci-
fiky montáže mechatroniky je nutnost používat 
speciální antistatické ochranné prostředky, neboť 
některé části jsou citlivé na elektrostatický výboj.
 
Montáž mechatroniky probíhá v prostorách, kte-
ré jsou odděleny od ostatních výrobních ploch. 

Jiřina Zevelová

Ve ŠKODA AUTO pracuji již dvacátým rokem. 
Moje první kroky vedly na montážní linku mo-
delu ŠKODA OCTAVIA, kde jsem se naučila pra-
covat v taktu. Začátky práce na montážní lince 
byly pro mne velkou výzvou. Po nějaké době 
jsem se vypracovala na pozici koordinátorky 
týmu, kde jsem vedla patnáct pracovníků. Na 
toto období vzpomínám velice ráda.
 
Po transformaci závodu na výrobu automa-
tických převodovek v roce 2012 jsem něja-
kou dobu pracovala také jako koordinátorka. 
Poté jsem dostala nabídku, která se neod-
mítá – ucházet se o pozici mistrové právě na 
mechatronice. Abych se skutečně mohla stát 
mistrovou, musela jsem projít výběrovým říze-
ním a absolvovat tzv. „Školu mistrů“. Vše jsem 
úspěšně dokončila. 

Aktuálně pracuji převážně v mužském kolekti-
vu, ale neměnila bych. Vím, že se na své kolegy 
mohu spolehnout. 
 
A co dělám, když nejsem v práci? Ve svém 
osobním volnu jsem nejraději s rodinou, jezdí-
me na kole, v zimě lyžovat. Můj největší koní-
ček je pečení dortů. 

PROFIL MISTROVÉ

Jedná se tedy o samostatnou část výroby převo-
dovky. Během ní vzniká kompletní komponent, 
který následně míří na montážní linku převodov-
ky. Každá převodovka má přiřazený konkrétní 
typ mechatroniky, který je k montážní lince pře-
vodovky dodán prostřednictvím automatického 
bezobslužného transportního systému. 
 
Dnešní průmyslová výroba je z drtivé části proce-
sů automatizována a robotizována. Ruku v ruce  
s tím však jde manuální práce zaměstnanců závo-
du. Výrobní linky ŠKODA AUTO roboty využíva-
jí jednak při manipulaci s mechatronikou, která je 
již téměř hotovým výrobkem s hmotností kolem 
10 kilogramů a pro pracovníky by manipulace  

s ní byla fyzicky náročná. Dále jsou roboty vy- 
užívány při monotónních činnostech, například 
při zakládání pístů řazení do mechatroniky. K této 
činnosti jsou využívány tzv. kooperující roboty, 
což je špička v oblasti průmyslové robotiky. Tyto 
roboty mají vysokou úroveň bezpečnosti, nemusí 
například pracovat v ochranném oplocení. 
 
Vzhledem k tomu, že se mechatronika skládá  
z drobných dílů, které mají nízkou hmotnost, je 
její montáž v rámci vrchlabského závodu ŠKO-
DA AUTO vhodná i pro ženy. Montáž mechatro-
niky však není jediným místem, v němž mohou 
zástupkyně něžného pohlaví uplatnit svoji zruč-
nost a preciznost. V celém vrchlabském závodě 
jich tak v dnešní době působí 150. Další pozice, 
na které ženy nastupují, jsou v logistice a na mon-
tážní lince převodovky, protože i zde se jedná  
o manipulaci s drobnými díly. Nemalé uplatnění 
mohou ženy nalézt i v administrativě.

25komerční sdělení
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, 
FOTO: ARCHIV JANY TAUCHMANOVÉ

Máme štěstí na dobré lidi
Dětské rádio Kulíšek je parta chlapců a děvčat, které 
baví rozhlas nejen poslouchat, ale i vytvářet. Prv-
ní vysílání se 6. března 1994 rozeznělo v ZŠ Lánov, 
dnes už ho najdete na internetu. O tomto výjimeč-
ném projektu jsem si povídala s ředitelkou rádia  
Janou Tauchmanovou.

V loňském roce oslavilo rádio Kulíšek už čtvrt sto-
letí od svého vzniku. Jestli se nemýlím, vysílání 
regionálního dětského rádia bylo tehdy docela vý-
jimečnou věcí.
Ano. Prvním dětským rádiem bylo Domino, to 
vzniklo ještě před rokem 1990. Nám ale patří druhé 
místo. Tady v Krkonoších jsme samozřejmě první.

Jak vás to vůbec napadlo?
Mým snem bylo studovat fakultu žurnalistiky, ale 
bohužel jsem se tam nedostala. Po revoluci, kdy 
vznikala nová rádia, jsem přišla do Rádia Černá 
Hora s tím, že bych měla zájem pro ně pracovat. 
Pamatuji si, že se mě tehdejší šéf už mezi dveř-

ŘEDITELKA RÁDIA

mi zeptal, kdy nastoupím. Na další schůzku jsem  
s sebou vzala i skupinku dětí. Právě vysílal Mirek 
Ťokan a hned (dříve než bylo nějaké dětské rádio 
založeno) pozval děti do živého vysílání.

Jak taková nečekaná premiéra dopadla?
Ohromně to děti bavilo! Šlo o deváťáky ZŠ v Lá-
nově. Už za pár dní jsme odstartovali školní rádio. 
Vysílali jsme o přestávkách krátké desetiminutové 
relace pro žáky a učitele. Techniku nám dal dohro-
mady tehdejší programový ředitel Rádia OK Rosti-
slav Šebestián. Sehnal ji přes odborníky a profesio-
nály z Pardubic.

Myšlenka založit rádio je hezká, ale není to určitě jen 
tak. Je nutné mít zázemí, nahrávací prostory, tech-
nické vybavení…
Vše se seběhlo velmi rychle, děti se učily „za po-
chodu“. Domluvila jsem se s Tomášem Katschne-
rem, který byl tenkrát programovým ředitelem 
Rádia Černá Hora, a on se společně s Vladimírem 
Junkem stal takovým duchovním otcem našeho 
rádia. Děti se vším seznámili, ukázali jim co a jak.

Kdo další vedle vás stál u vzniku dětského rádia 
Kulíšek?
Dalšími našimi pomocnými rameny bylo Rá-
dio Evropa 2 (vrchlabská Duha), Rádio OK  
a Rádio City. Vše jsme si dělali sami, ale už od 
počátku pod vedením profesionálů. Na něko-
lik pracovních exkurzí jsme také zamířili pří-
mo do Rádia OK. Tam se nám věnoval Daniel 
Rumpík, který je dnes programovým ředitelem 
Rádia Blaník.

Jaký dosah pro veřejnost měl Kulíšek ve svých 
počátcích a jaký má dnes?
Nejprve šlo o školní vysílání v rámci základ-
ní školy. Později, díky spolupráci s obcí Lá-
nov, která nám umožnila vysílat z prostor „na 
půdě“, jsme začali připravovat hodinové rela-
ce v obecním programu kabelového rozvodu. 
Nyní nás uslyšíš v internetovém vysílání rastv.
cz. Tam mají svá zastoupení jednotlivé stanice 
rádia — Lánov, Lomnice nad Popelkou a Kopi-
dlno. Občas se objevíme i v České televizi nebo 
Českém rozhlase. Velmi živě si třeba vzpomí-
nám, jak s dětmi moderátoři Rádia OK procvi-
čovali pohotové reakce při písničkách na přání. 
Zavolali jim, a než pustily písničku, chvilku si  
s nimi povídali. Nic nebylo předem domluve-
né. Takovým hlavním „trenérem“ byl napří-
klad Jakub Malý, současný moderátor Českého 
rozhlasu Pardubice. Tak takové „kulišárny“ 
jsme dělali už od začátku vysílání!

Říkáte „kulišárny“. A tak mě napadá otázka, 
na kterou se prostě musím zeptat: Proč název 
Kulíšek?
O názvu jsme přemýšleli dlouho. Původně 
jsme vymysleli název JAMAMIKAD, podle 
počátečních písmen našich jmen. Nějak se nám 
to ale nezdálo, a tak jsme mezi lánovskými dět-
mi vyhlásili soutěž o to, kdo pro nás vymyslí 
nejlepší jméno. Vyhrál tehdejší prvňáček, dnes 
už dospělý úspěšný muž, Jaromír Nechanický.  
A tak vznikl Kulíšek!

To jsem netušila. Jaromír Nechanický je totiž můj 
příbuzný… Měnila se časem i programová podo-
ba rádia Kulíšek?
Ano. Něco jiného je totiž vysílání na kabelové 
televizi a něco jiného na internetu. Na začátku 
jsme díky spolupráci s profesionálními rádii 
měli určenou konkrétní vysílací hodinu. To 
třeba znamená čtyři až pět vstupů, daný počet 
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písniček. Takže tenkrát jsme si museli sestavovat 
programovou náplň, struktura té dané hodiny byla 
přesně daná. Na kabelové televizi jsme pak vysíla-
li každý den a každý den byl jiný, jinak tematicky 
zaměřený. Bylo to sice velmi náročné, ale děti to 
zvládaly skvěle. Dnes už jde ale vše přes internet. 
Posluchači si proto mohou poslechnout jednotlivé 
relace, kdy chtějí, na rastv.cz.

Kulíšek je dětské rádio. Jak staré děti se na progra-
mu podílejí?
Zpočátku bylo opravdu dětské. Dnes se na něm po-
dílí spíš středoškoláci. Máme dvě redakce: jednu ve 
Střední škole v Lomnici nad Popelkou a druhou ve 
Střední škole zahradnické v Kopidlně.

Předpokládám, že mladé reportéry hledáte mezi 
svými žáky. Dáváte šanci všem zájemcům, nebo 
musí prokázat nějaké předpoklady?
Důležité je, aby děti, které chtějí být v týmu, měly 
opravdu zájem. Byly schopné dodržovat určitá 
pravidla a uměly dobře mluvit. Správně mluvit ale 
dnes bohužel neumí už ani mnozí dospělí.

Jaké předpoklady by tedy budoucí redaktor měl pod-
le vás mít?
Rozhodně by měl mít přehled. A také fantazii. Dů-
ležitá je i znalost prostředí, ve kterém se zpravo-
dajství dělá.

Máte osobní zkušenosti s prací v rozhlase?
Začínala jsem jako externí redaktorka zpravodaj-
ství na Rádiu Černá Hora, potom jsem působila na 
stejné pozici v Rádiu OK. A když už bylo jasné, že 
naše zpravodajství zruší, přešla jsem do zpravodaj-
ství Hitrádia Magic. Dnes občas spolupracuji s Rá-
diem Blaník, kam chystám různé pozvánky. Také 
dělám tematické vstupy o zajímavostech z Krkonoš 
pro oblíbené Country rádio.

Jaké rozhlasové stanice si vy ráda poslechnete?
Poslouchám ráda Český rozhlas Radiožurnál, pro-
tože hudebního dramaturga a moderátora zde dělá 
Petr Král, což je duchovní otec Rádia Blaník. Nebo 
Rádio Plus, kde pracuje další můj bývalý kolega  
z Rádia OK Martin Karlík.

V čem ještě dnes spočívá podpora spřízněných 
médií?
Dnes především v tom, že nám umožňují exkurze, 
při kterých se nám věnují. Stačí jen zvednout tele-
fon. Ať už jde například o Rádio Blaník nebo třeba 

i Českou televizi. Děti se tak mají možnost podívat 
do míst, kam by se jinak nedostaly. Prošli jsme si už 
celou zpravodajskou budovu České televize včetně 
velínu, studií, střižny… Máme štěstí na dobré lidi.

Vaše pravidelné vysílání je doplněno i různými do-
provodnými akcemi. Můžete uvést ty, které jsou nej-
zajímavější?
Ze které strany to vzít? V poslední době jsme na-
příklad znovu vzkřísili Kulíškovy herny, což jsou 
takové dílničky pro rodiny s dětmi. Na těchto 
oblíbených moderovaných akcích přitom spo-
lupracujeme s různými partnery. Jde například  
o oblíbenou stavebnici Merkur, originální plecho-
vé hračky Kovap a známé dřevěné výrobky pro 
děti od firmy Detoa.

Jak tyto spolupráce vznikly?
Úplnou náhodou. Několikrát jsme byli pozváni na 
Mezinárodní veletrh hraček do Prahy, kde jsme 
během doprovodného programu na pódiu připra-
vovali soutěže pro děti. Když jsme si pak veletrh 
procházeli, samotné děti napadlo, že bychom moh-
li s hračkami vymyslet něco víc. Okamžitě jsme to 
domluvili a od slov přešli k činům. S některými 
vystavovateli jsme si tedy plácli a jednoduše si vy-
půjčili hračky na další akce rádia.

Spřátelenou duší Kulíšku je i Janek Ledecký. Jak on 
se o Kulíšku dozvěděl a v čem spočívá jeho podpora?
Janek Ledecký má dům ve Špindlerově Mlýně pří-
mo proti sjezdovce Stoh. Jeho děti často na sjezdov-
ce lyžovaly. Nebyl problém se s ním domluvit na 
rozhovoru. Byl velmi vstřícný, ochotný, nakonec se 
stal i kmotrem našeho dalšího rádia – Rádia Špička, 

Jana Tauchmanová (56)

Vystudovala gymnázium ve Vrchlabí a poté Pe-
dagogickou fakultu v Hradci Králové obor ruský 
jazyk – dějepis. Svoji profesní pedagogickou 
dráhu spjala s mnoha školami (ZŠ Lánov, SOU 
zemědělské, učiliště a odborné učiliště Fořt, 
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMD Hro-
nov – pobočka ve Vrchlabí, ZŠ a MŠ Horní Kal-
ná, Střední škola zahradnická Kopidlno, Střední 
škola Lomnice nad Popelkou). Mezi její zájmy 
patří historie, cestovní ruch, fotografování.

BIO

ŘEDITELKA RÁDIA
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které jsme tenkrát v Lánově rovněž zakládali. Předloni jsme se se-
tkali po jeho vystoupení na Pivních slavnostech ve Vrchlabí. Jako 
první z našich přátel se dozvěděl, že chystáme oslavu 25. naroze-
nin rádia. Bohužel ale nakonec nemohl dorazit. Ale představ si, že 
si po těch dvaceti letech na naše první setkání vzpomněl!

Členové Kulíšku se také zúčastnili Dětského filmového a televizního 
festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Kolik let už na tento festival mode-
rátoři rádia jezdí a jakou zde mají úlohu?
V Ostrově jsme byli dvakrát. Každý den jsme připravovali dva-
ceti- až třicetiminutové relace na festivalový web. Kulišácký tým 
nejen natáčí rozhovory s umělci, herci a režiséry, ale materiál pak 
musí také sestříhat a doplnit písničkami. Stane se, že pracují třeba 
až do dvou hodin do rána, aby vše bylo tak, jak má být. Do Domu 
kultury v Ostrově převezeme naši techniku, vybudujeme si vlastní 
studio a cítíme se tu jako doma. Ale abych se vrátila zpátky k tvojí 
otázce. Na ostrovský festival jsme byli doporučeni Radou pro roz-
hlasové a televizní vysílání, která nás pozvala na 58. Zlín film fes-
tival. Konference „Média dětem, média s dětmi“, kterou organizo-
vala, se zaměřila na vztah dětí a rozhlasového vysílání. „Řečníci“ 
dětského rádia z Krkonoš se tak zařadili mezi zástupce ČRo Junior, 
ČRo Jihlava, Evropy 2, Abradia nebo rádia Pigy.

Máte představu o tom, kolik podobných dětských rádií v naší repub-
lice existuje?
Právě ve Zlíně potkáváme dětské rádio Mělník. V tomto rádiu vy-
sílají děti ze základních škol, a to dokonce naživo. Je vidět, že svoji 
práci dělají s láskou, ale nemají asi takové možnosti setkávat se  
s profesionály, jako jsme měli zpočátku my.

Kolik má dnes rádio Kulíšek členů?
Stálí členové jsou tři. Nejmladší z nich je Martin Teplý, který cho-
dí do druhé třídy ve Vrchlabí. Společně s maminkou Veronikou 
pravidelně připravují pořad „Martínkova čítanka“. Povídají si  
o knížkách a pravidelně každý měsíc zařazují své povídání do in-
ternetového vysílání.

Stalo se za tu dobu 25 let, že se některý ze členů týmu rádia Kulíšek 
později věnoval rádiu nebo jiným médiím profesně?
Na tuto otázku se mě už několikrát ptal Daniel Rumpík. Pokaždé 
jsem mu bohužel musela odpovědět, že zatím nikdo.

Určitě ale na působení v Kulíšku vzpomínají rádi. Nedávno jsem si  
o tom zrovna povídala s kamarádem Radkem Havlem.
Radek dokonce se svými dvěma spolužáky představoval interne-
tové Krkonošské turistické vysílání na veletrhu cestovního ruchu 
v Brně, na Regiontouru, kde byli v expozici Svazku měst a obcí 
Krkonoše.

Jaké další plány s Kulíškem máte?
Necháme to asi volně plynout. Hlavně potřebujeme nadšené, za-
pálené a samostatné členy!

ŘEDITELKA RÁDIA
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Co u nás budete dělat?
• Aktivně prodávat reklamní prostor a vyhledávat 
   nové potenciální klienty v regionu HK.
• Pečovat o stávající klienty a obchodně rozvíjet 
   svěřené portfolio produktů.

Když zaslechnete nad Vrchlabím burácení proudových motorů stíhacích letounů JAS-39 Gripen, pravděpodob-
ně vás z výšky tří kilometrů nad zemí zdraví vojenský pilot a rodák z Vrchlabí Kamil Kopáč. Létat začal už ve 
14 letech na místním letišti, které se v té době stalo jeho druhým domovem. Z Krkonoš se s rodinou později 
odstěhoval do Pardubic, aby to měl kousek na vojenské letiště v Čáslavi, kde působí 211. taktická letka, jejímž 
úkolem je ochrana vzdušného prostoru České republiky a zemí NATO.

Povězte nám prosím svůj příběh o tom, jak jste se 
dostal k létaní.
Cestu k létání jsem měl nalajnovanou od dětství. 
Vlastně jenom pokračuji v rodinné tradici. Můj 
děda létal na větroních, táta na všem, co mělo kří-
dla a vrtuli, mamka skákala s padákem a já jsem 
to jen povýšil o stupínek výš. Ale pojďme pěkně 
od začátku. Narodil jsem se ve Vrchlabí, kde jsem 
také prožil svoje dětství. Hrozně rád vzpomínám 
(na rozdíl od mých učitelů) na sportovní základní 
školu, kde jsme měli výbornou partu. Dodnes se 
divím, jakou s námi měli naši učitelé trpělivost – 
hlavně třeba paní učitelka, později ředitelka, Jaro-
slava Hlaváčková, která to s námi opravdu neměla 
lehké, a přesto se vždycky ráda zúčastní našeho 
třídního srazu. I když mně to výsledkově na lyžích 
moc nešlo, tak jsem tam získal pozitivní vztah ke 
sportu a kondici, ze které čerpám snad ještě teď. 

VOJENSKÝ PILOT

Náš druhý domov ale bylo vrchlabské letiště. Zde 
jsme s mým bráchou a bratranci trávili většinu na-
šeho volnýho času. Dost často jsme se dostali do 
vzduchu a snili o tom, že to letadlo budeme jednou 
řídit úplně sami. Těch příběhů, zážitků a průšvi-
hů, které jsme tam prožili, by dalo na samostatnou 
knížku. Ve čtrnácti letech jsem zahájil ve vrchlab-
ském aeroklubu letecký výcvik na větroních a sou-
časně začal studovat na SPŠ stavební v Náchodě. 
Od dubna do října jsem snad kromě nějaký do-
volený neznal nic jinýho než náchodský internát  
a letiště ve Vrchlabí. Pamatuji si, že kolikrát musela 
mamka přijít na letiště, aby mě aspoň viděla.

Kdy a proč jste vstoupil do armády?
Stavařina mě moc nechytla, nakonec jsem byl rád, 
že mě nechali udělat maturitu, a já přemýšlel, co 
dál. Táta mi v tu dobu vnukl myšlenku zkusit to  
s vojenským lítáním. Mně se to ale zdálo jako něco 
nepředstavitelného a nemožného. Nicméně jsem 

podal přihlášku a skutečně napodruhé to klaplo 
a já začal studovat na Vojenské akademii v Brně, 
obor letecký-pilotní. Tím začalo moje vojenské 
dobrodružství, které trvá už přes dvacet let.

Jaké to bylo na akademii?
Začátky na ní pro mě nebyly jednoduché. Nepat-
řím mezi militantní typy a už vůbec nejsem pořád-
kumilovný. Hned po nástupu mi ostříhali vlasy  
a začala hra na vojáky. První rok to byla kombinace 
školy a vojenských povinností. Budíček, rozcvička, 
nástup, škola, občas výcvik ve Vyškově. Bylo vtip-
ný, jak kluci, jejichž sen byl létat, kopali záhraby  
a běhali se samopalem. Celkem rychle to ale utek-
lo. Ve druháku přibyly letecké předměty a druhou 
půlku roku už jsme začali létat základní výcvik  
v Hradci Králové na malých vrtulových Zlínkách. 
Tady se lámal chleba. Ti, kterým to šlo nejlépe, 
mohli dál snít o létání na prouďákách, zbytek če-
kaly vrtulníky a dopravka. Ti z nás, kteří už měli 
nějaké zkušenosti z aeroklubů, z toho čerpali a byli  
v určité výhodě. Štěstěna při mně stála dál, a tak 
jsem se ve třeťáku konečně mohl svést s prvním 

proudovým letadlem. Byl to L-29 Delfín, krásný 
hodný cvičný letadlo, který kdysi tvořilo páteř vý-
cviku pilotů Varšavské smlouvy. Na něm jsem na-
létal zhruba 70 hodin. Čtvrťák jsme zakončili baka-
lářskou zkouškou. Později jsme si s kolegy dodělali 
vysokoškolské vzdělání na pardubické univerzitě. 
To už bylo jasné, že dál ve Vrchlabí nemůžu byd-
let, tak jsme si se ženou našli bydlení v Pardubi-
cích. Zde jsem ještě dva roky sloužil u 4. základny 
speciálního letectva, než jsem natrvalo zakotvil  
v Čáslavi.

Na jakých strojích jste létal a létáte?
V té době v Čáslavi létaly letouny L-39 Albatros, 
L-159 ALCA a Mig-21. Bylo jasné, že dosluhující 
Mig-21 už nestihnu, ale byla tu nová výzva, a to 
v podobě možnosti dostat se na nově  pořizovaný 
nadzvukový letoun JAS-39 Gripen. Na Albatrosu 
jsem nalétal kolem 150 hodin, než jsem přešel na 
L-159. Šest let létání na Alce bylo perfektní. Vycvi-
čil jsem se ve vzdušném boji, létal jsem útoky na 
pozemní cíle, účastnil jsem se několika aliančních 
cvičení a nakonec jsem měl možnost předvádět 

Na Gripenu 
mám nalétáno tisíc hodin

EVA VERNEROVÁ, FOTO: ARCHIV KAMILA KOPÁČE
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Nízkonapěťová spínací technika závod Trutnov

Lucie Petříková
elektromechanička
Siemens Trutnov

Kontrolor
- Vrchlabí

Kontakt:

Diana Pospíšilová
Tel.: +420 499 903 607, +420 724 383 459
E-mail: diana.pospisilova@siemens.com

Měl/a byste mít

  Vyučen v oboru strojní
  Praxe v oboru podmínkou
  Znalost německého jazyka výhodou
  Manuální zručnost, chuť a motivace pracovat

Budete se věnovat především

  Mezioperační kontrole (prověřování dle 
kontrolních plánů

  Výstupní kontrole (povrchové úpravy, vzhled, 
závity, balení)

  Prověřování vzorků dle kontrolního plánu
a výkresu a zjišťování jejich shod s dokumentací
v pravidelných intervalech

  Zastavování výrobního procesu při neshodách
  Přeměřování prvních vzorků a příprava protokolů
  Prověřování stavu zastavených zakázek
  Namátkovým kontrolám a zjišťování rozsahu vady

Těšit se můžete zejména na

   Místo výkonu práce: Vrchlabí
   Kontakt s nejnovějšími technologiemi
a inovacemi

   Zajímavé projekty a spolupráci se špičkovými 
odborníky

   Přátelský tým, který drží při sobě a vzájemně se 
podporuje

Dále Vám nabízíme

   Zázemí jedné z největších mezinárodních 
elektrotechnických společností

   Příležitost k seberealizaci
   Odpovídající platové ohodnocení, 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na penzijní/životní pojištění, 
příspěvek na stravování, příspěvek na dětskou 
rekreaci, příspěvky při významných životních 
událostech (narození dítěte, životní jubileum), 
systém volitelných benefitů

Přijďte k nám a staňte se součástí našeho týmu!

Náš závod se specializuje na výrobu 
kontrolních a spínacích zařízení pro 
automatizaci v průmyslu. Vyvíjíme 
a vyrábíme inovativní produkty a nová 
řešení pro inteligentní průmyslové provozy. 
V tomto odvětví patříme k naprosté špičce 
a určujeme nové trendy.
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letoun na leteckých dnech v ukázce dvojice při si-
mulované zteči na letiště. Nejlepší létání ale mělo 
přijít. V roce 2010 jsem se během tříměsíčního kur-
zu ve Švédsku přeškolil na letoun JAS-39 Gripen, 
od té doby mám na něm nalétáno téměř tisíc hodin. 

A když porovnáte ostatní letadla a Gripena?
Gripen se s letouny, na kterých jsem létal před tím, 
dá těžko srovnávat. Operuje ve vyšších rychlos-
tech, s větším přetížením a modernějšími systémy  
a zbraněmi. Neuvěřitelně jednoduše se pilotuje. 
Přál bych to všem zažít, ale to bohužel není možné. 
V Čáslavi jich máme čtrnáct, z toho dva jsou dvou-
místné, ostatní jednomístné.

Co je tedy vaším úkolem, za jakým účelem má Česká 
republika tyto stíhačky?
Často se mě lidé ptají, jestli ty letouny opravdu 
potřebujeme. Naším primárním úkolem je ochra-
na vzdušného prostoru České republiky, jsme pod 
velením NATO, a když někdo naruší náš vzdušný 
prostor bez příslušných povolení nebo má letoun 
problémy s rádiovým spojením, tak my jsme při-
praveni sedm dní v týdnu 24 hodin denně odstar-
tovat do 15 minut a poskytnout letadlu pomoc  
v nouzi, popřípadě jej identifikovat, zjistit, proč se 
nehlásí, navést zpátky na letovou trať a podobně. 
Samozřejmě letouny máme v pohotovostním sys-
tému podvěšené ostrou výzbrojí, kterou můžeme 
v případě výjimečné situace použít. Vzpomeňte 
na 11. září. 

Účastnil jste se Baltic Air Policing – mise NATO – 
střežení Baltských států, nebo jiných zahraničních 
misí?
Naše letka (211sqn) se v minulosti zúčastnila již 
několika misí v Pobaltí a na Islandu. V podstatě 
jde o to, že tyto státy nemají svoje letectvo, proto 

Výstroj je tvořená tzv. anti-G oblekem, který 
kompenzuje účinky přetížení, a dále je uzpůso-
bena tak, aby měl pilot u sebe všechno, co po-
třebuje v případě nouzového opuštění letounu, 
to znamená po katapultáži. Najdete tam rádia, 
GPSku, léky, ale i drogy, jako je morfin a tramal, 
což jsou medikace pro případ zranění, obvazy, 
kudlu, ... V nouzové dávce, která zůstane po 
katapultáži viset pod pilotem, máme třeba 
instantní potraviny, automaticky nafukovací 
člun, ale i pilku, sirky a spousty jiných věcí.

VÝSTROJ PILOTA

VOJENSKÝ PILOT

se tam střídají alianční letky a chrání jejich vzdušný 
prostor. Samozřejmě, že hostující státy si za tento 
servis platí. Pro nás je to v podstatě stejná práce, 
jakou děláme doma. Jedná se o vizuální identifikaci 
letounů, které nesplňují určité požadavky pro let 
daným prostorem. 

Musí piloti před nasazením do mise absolvovat něja-
ký speciální výcvik?
Každý pilot Armády České republiky nasaditel-
ný do zahraniční operace musí podstoupit výcvik 
v přežití, a to na jeho nejvyšší úroveň. V praxi to 
znamená, že ve Vyškově absolvujete 14denní kurz, 
který je rozdělen na dvě části. První týden je teore-
tická a praktická příprava na všechny situace, kte-
rým může pilot čelit na zemi, po nouzovém opuště-
ní letounu nad nepřátelským územím. To znamená 
rozdělávání ohně, budování přístřešků, obstarání 
potravin, ošetření zranění, psychologie přežití  
v zajetí, sebeobrana a tak dále. Druhý týden násle-
duje nepřetržitý výcvik, kdy jste vysazen v terénu 
a máte za úkol dostat se do předem domluveného 
místa. Vzdálenost bývá kolem 80 kilometrů a jste 
stopován, chytán a trestán speciálními jednotkami, 
které to mají v popisu práce. To vše s úplně mini-
mální zásobou jídla a pití. Konec tohoto „výletu“ 
končí 12hodinovým zajetím, kdy je voják podroben 
určitým praktikám tak, aby si skutečně sáhl na úpl-
né fyzické a psychické dno. 

Účastníte se i oblíbených přehlídek na dnech otevře-
ných dveří v Čáslavi?
Na předvádění Gripena na leteckých dnech máme 
určeného jednoho pilota, takzvaného display pilo-
ta, který to vždy létá tři roky. Jednak je to časově, 
ale i fyzicky náročný koníček. Nevím, k čemu bych 
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Lukáš Čížek přivezl ze Stuttgartu 
dvě bronzové medaile

Lukáš Čížek, šéfkuchař a majitel vyhlášené vrchlab-
ské restaurace Farma, se svým umem opět význam-
ně zabodoval na mezinárodní scéně. Na světové 
olympiádě kuchařů – IKA Culinary Olympics 2020, 
která se konala od 14. do 19. února v německém 
Stuttgartu, vybojoval dvě bronzové medaile.

Gastronomická olympiáda se koná jednou za čtyři 
roky a dá si na ní dostaveníčko okolo 1 600 soutě-
žících kuchařů z více než 30 zemí. Pro letošní klání 
si Čížek připravil pětichodové menu a výběr fin-
gerfood. Na základě hodnocení odborné poroty  
v obou kategoriích obsadil 3. místo. Přečtěte si, 
jaké speciality Čížek pro letošní olympiádu při-
pravil, a nechte se inspirovat.

Studený předkrm
Filet ze žlutoploutvého tuňáka se sójovou 
omáčkou, sezamem, chřestem, kumato rajča-
ty a řasou wakame

Polévka
Jemný krém z kukuřice a žlutého curry, korian-
drový olej, rýžový chips se zeleninou

Teplý předkrm
Pečená králičí terinka s cuketou, fialové bram-
bory, karotková polenta a omáčka z foie gras

Hlavní chod
Jelení hřbet připravený v sous vide s oříškovou 
krustou, batátovým pyré, sezónní glazírova-
nou zeleninou, houbovou kroketkou a šípko-
vou omáčkou s demi-glace

Dezert
Malinový dortík s vanilkovým krémem a čoko-
ládovým korpusem, pusinky z bílků, zlato, ma-
linové komponenty a pistáciová zmrzlina

Studené
Avokádový mousse s červenou řepou, kaviár  
z jesetera, wasabi gel a kumquat
Marinovaný skotský losos s řasou wakame, 
prach z fialových brambor a curry majonéza  
s chilli

Teplé
Telecí terinka s houbovou krustou, cibulkou  
a špenátem, hořčicová omáčka
Trhané hovězí maso z chuckrollu s chlebovou 
bezlepkovou plackou a karotkou 

PĚTICHODOVÉ MENU

FINGERFOOD
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to přirovnal, možná třeba k opravdu intenziv-
nímu crossfitu. Během desetiminutového letu 
pilot opakovaně tráví další dobu při přetížení 
9G a vrací se úplně propocený.

Co vás na létaní nejvíc baví a uchvacuje?
Každý druh létání má svoje kouzlo. Rád bych 
se jednou vrátil k létání s větroněm, to je ne-
skutečná paráda a úžasný relax. Ale to si ne-
chám na letecký důchod. Na vojenském létání 
mě baví ta různorodost. Jednou letíte ve třiceti 
metrech nad mořem, za chvíli už zase ve stra-
tosféře nadzvukovou rychlostí, letíte jen pár 
metrů od dopraváku při tankování za letu, 
nebo si taháte hubu při vzdušném boji. Těch 
faktorů je hrozně moc.

Zažil jste někdy opravdu krizovou situaci?
Asi každý pilot už musel za letu řešit nějakou 
nestandardní situaci. S větroněm mě napa-
dá přistání do pole, s větším letadlem třeba 
výpadek důležitého systému. Poměrně často 
taky máme střety s ptákem, což by mohlo mít 
i fatální následek. V dynamickém prostředí 
vzdušného boje to zase může být přehlédnutí 
něčeho důležitého. Musím zaťukat, ale zatím 
se mi nepřihodilo nic tak vážného, abych se cí-
til bezprostředně ohrožený na životě nebo sám 
někoho ohrozil.

Co vaše rodina? Jak se jí žije s pilotem? 
Když jsem si dělal takovou malou statistiku, 
tak jsem vloni nespal doma víc než třetinu 
dnů. Člověk jezdí po zahraničních cvičeních, 
konferencích, školeních, tráví čas v hotovost-
ních službách a tak dále. Aby byl člověk vo-
jenským pilotem, tak musí být buď svobodný, 
anebo mít úžasnou manželku. A já ji mám.

Nemají o vás strach?
Všem vysvětluji, že moje cesta autem do práce 
a z práce je daleko nebezpečnější než samotný 
vojenský létání. 

Jak často vás můžeme zahlédnout na obloze 
nad Vrchlabím?
Nad Vrchlabí v malé výšce se dostanu veli-
ce zřídka. Nicméně od Krkonoš po Orlické 
hory máme pracovní prostor, který výškově 
začíná cca od tří kilometrů nad zemí, a tam 
létáme poměrně často. Určitě nás čas od času 
zaslechnete.

VOJENSKÝ PILOT ÚSPĚCH ŠÉFKUCHAŘE
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Bylo, nebylo...

Jako matka dvou malých dětí se neustále pohybu-
ji mezi dvěma světy. Světem dospělých a světem 
dětí. Na hranici těchto dvou světů balancuji již 
pátým rokem, takže není divu, že moje rozlišova-
cí schopnosti, na které straně se právě nacházím, 
časem otupěly. Při podávání večeře se manžela 
tážu, zda si umyl ruce, a před dětmi si občas za-
pomenu dát pozor na pusu a ve chvíli, kdy jsme 
všichni oblečení a stojíme ve dveřích, ze mne vy-
lítne: „Do prdele, to už zase leje!“ Toho se malý 
okamžitě chytne a synonymum k hýždím opakuje 
s krásným a zřetelným „r“ jako nikdy předtím. 

Díky dětem jsem znovuobjevila ještě jeden svět – 
svět pohádek. Bez pohádky se jako rodič zkrátka 
neobejdu. Pohádku čtu každý večer před spa-
ním. Někdy ráda, někdy méně ráda. V závislosti 
na tom, kolik energie mi v daný večer ještě zbý-
vá. Ať už jsem unavená, nebo čilá, pokaždé jak-
mile začnu číst pohádku, začnu hned zívat. To 
si pak vždycky vzpomenu na mamku, jak nám 
četla pohádky. 

Otevřela obsah, ať si ukážeme, kterou chceme 
přečíst. Neznajíc abecedy ani číslic jsem libovol-
ně ukázala na nějaký řádek, mamka podle čísla 
stránek během půl vteřiny spočítala, jak je dlou-
há, takže jsem pak musela výběr povětšinou opa-
kovat. Ve výsledku by bylo úplně jedno, kterou 
pohádku by četla, jestli krátkou, nebo dlouhou, 
protože po dvou stránkách jsem stejně vždycky 
usnula.

VERONIKA ŠTEFKOVÁ, FOTO: INTERNET

O to víc mne překvapuje, a snad i vlastně tak tro-
chu žárlím na to, jak jsou naši ve čtení pohádek 
svým vnoučatům čilí. Na každé naší víkendové 
návštěvě se skoro až předhání, kdo zrovna bude 
předčítat. Na jednu stranu jsem ráda, že mám po 
dva večery „volno“, ale na druhou stranu vlastně 
určitě žárlím, protože táta nám jaktěživ žádnou 
pohádku nikdy nepřečetl a mamka už stránky 
dávno nepočítá.

To moje teta to měla na háku. Když jsme u ní ob-
čas jako děti přespávaly, pouštěla nám na gramo-
fonu desky s Hurvínkem. Bože, jak já to milovala. 
Do teď si přesně vybavuji atmosféru pokojíku. Jak 
ležím v posteli, na asi tři metry vysokém stropě 
pozoruji mihotající se světla od pod oknem projíž-
dějících aut a při tom poslouchám třeskutě vtipné 
dialogy Spejbla a Hurvínka.

Babička Věrka nám zase předčítala z Bible pro 
děti. Ležela jsem na spartakiádním lehátku, po-
zorovala výjevy z Ježíšova života na tkaném 
triptychu nad postelí, jež byl zahalen do lehce 
naoranžovělé aury díky oranžovým lampičkám 
na nočním stolku, a u toho jsem hltala všechny ty 
fascinující příběhy o vyhnání z ráje, bratrovraždě, 
potopě nebo beránčí krvi na dveřích. Pravda, tať-
ka, jakožto zapřísáhlý ateista, už tím zas tak moc 
nadšený nebyl. 

U babičky Marušky to bylo jiné. Ta nám pohád-
ky nečetla, protože večer usnula u televize, takže 
jsme se se ségrou chodily ukládat samy. To mělo 
ale zase jednu velikou výhodu. Mohly jsme kou-
kat na telku, jak dlouho jsme chtěly – na tajňač-
ku, samozřejmě. Pamatuji si, jak jsme u babičky 
Marušky pořád listovaly Andersenem. Byl ještě 
po mamce a doma jsme ho neměly. Andersen nás 
malé čtenáře tedy vůbec nešetřil. Nestačilo mu, 
že jeho pohádky většinou neměly dobrý konec, 
on ještě k tomu svoje protagonisty musel nechat 
pořádně trpět. Navíc ty ponuré perokresby byly 
docela  strašidelné. 

Ale jednoznačně nejděsivější byla Krása nesmír-
ná. Úžasné ruské lidové pohádky, které jsem spo-
lu s ostatními dětskými knížkami jednoho dne 
všechny vyhodila a nahradila je četbou pro do-
spívající dívky, čehož do teď velmi lituji. Protože  
v jaké jiné knížce bychom našli obří ilustraci baby 
Jagy, jak letí v dřevěném hmoždíři ke své chalupě 
na muří noze oplocené lidskými kostmi?

Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. 
Volanovská 518, 541 01 Trutnov

800 800 552 (zelená linka)

www.vitesco-technologies.com
www.continental.jobs.cz

personalni.trutnov@continental-corporation.com

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE!

CONTINENTAL 
POWERTRAIN 
SE MĚNÍ 
NA VITESCO 
TECHNOLOGIES

Nabídku aktuálně obsazovaných pozic získáte
na www.continental.jobs.cz.
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TEXT A FOTO: HC STADION VRCHLABÍ

Atmosféra okolo vrchlabského 
týmu je něco neskutečného

43, 21, 18 a 40. Právě tato čísla aktuálně charakterizují druhého nejproduktivnějšího hokejistu druholigové 
skupiny Sever. Jaroslavu Bednářovi je od listopadu 43 let a na svém vrchlabském dresu nosí jednadvacítku. 
Šest kol před koncem základní části měl na svém kontě 18 vstřelených branek a rovných 40 asistencí! Pod 
Krkonošemi začal svou bohatou kariéru prodlužovat už na konci minulé sezony a coby sportovní manažer krá-
lovéhradeckého Mountfieldu se rozhodně nenudí. Jak je v bráně Krkonoš spokojen, co říká na své spoluhráče  
a ambice místního klubu? Na to vše stihl odpovědět v obsáhlém rozhovoru.

Jaroslave, do vrchlabského klubu jste přišel v zá-
věru loňského ročníku. Jak s odstupem času tento 
svůj krok hodnotíte?
Já se na to dívám pořád stejně, ačkoliv ta mise  
a vlastně ten postupový plán loni nevyšel. Mě to 
neodradilo. Zájem ze strany vedení vrchlabského 
klubu a zároveň moje aktivita pořád pokračují. Ač 
se to v minulé sezoně nepodařilo, věřím, že se to 
povede letos a dovedeme Vrchlabí do Chance ligy.

HOKEJOVÁ LEGENDA

HC Stadion Vrchlabí je předním druholigovým od-
dílem. Vnímáte zdejší podmínky pro hokej na této 
úrovni za nadstandardní?
Naprosto. Plně s vámi souhlasím. To zázemí, ten 
servis a celkově podmínky jsou na druhou ligu 
hodně luxusní. Samozřejmě i ta návštěvnost, kte-
rá chodí. To je něco, o čem si dvě třetiny první 
ligy mohou nechat jen zdát. Takže když to shrnu, 
samotné podmínky a vůbec atmosféra okolo vrch-
labského týmu je něco neskutečného a já se díky 
tomu pokaždé do Vrchlabí těším.

Loni se klubu nepodařilo splnit předsezonní cíl  
v podobě postupu do Chance ligy. Funkcionáři však 
nic nevzdali a o to samé se chtějí pokusit letos. Jste 
podle vás na dobré cestě?
Když se podíváme na výsledky, jaké máme v zá-
kladní části soutěže, tak vše nasvědčuje tomu, že 
na dobré cestě jsme. Samozřejmě všichni věříme, 
že se to už letos povede. My hráči pro to uděláme 
maximum.

Vedle vás a Jana Hlaváče navíc v nové sezoně kádr 
posílil Petr Sýkora, několik zápasů tu odehrál To-
máš Rolinek. To už je na ledě obrovská síla, sou-
hlasíte?
Určitě. Vidím to podobně. Doufám taky, že to 
budou právě tihle zkušení borci, kdo nám pomů-
že a bude tím, co nám loni chybělo. Honza Hla-
váč je momentálně zraněný, ale jak on, tak my 
věříme, že na nějakou fázi play off bude připra-
ven a pomůže nám pro Vrchlabí vybojovat účast 
v Chance lize. 

Zmínili jsme teď vás starší harcovníky. Jak ale ve 
Vrchlabí hodnotíte mladší spoluhráče? Jsou při-
pravení na případnou účast v Chance lize? Nebo 
má třeba někdo z nich i na to, aby si jednou zahrál 
extraligu? 
To se všechno ukáže postupem času. Přece jen ten 
rozdíl mezi druhou ligou a extraligou je obrovský. 
Nebudeme si nalhávat, že ne. Pokud na to někte-
ří kluci budou mít, mohou to ukázat příští rok  
v Chance lize – když tam tedy postoupíme. Pří-
padně je možné, že někdo vyletí nyní v play off, 
trenéři z vyšších soutěží po něm sáhnou a vezmou 
si ho do přípravného kempu. To je ale všechno na 
samotných hráčích.

Nejen Vrchlabí ve druhé lize spoléhá na bývalé 
hráče extraligových klubů. Je to podle vás správná 
cesta pro tuto soutěž? Nebo kde by měli především 
působit mladí talentovaní hokejisté, aby český ho-
kej vzkvétal?
Tak samozřejmě čím vyšší soutěž pro ně, tím líp. 
Momentálně, co se týče Hradce Králové, nemáme 
nikde žádné mužstvo, žádný klub, kde by se naši 
mladí hokejisté mohli vyhrát. I proto jsme hrozně 
rádi, že spolupracujeme s Vrchlabím. Dneska je 
hodně extraligových klubů, které mají své farmy, 
takže nepotřebují hráče někam pouštět. Je náročné 
své odchovance někam umístit, a tak vznikla my-
šlenka spolupráce s Vrchlabím, aby ti mladí kluci 
měli kde hrát.

Druhá liga se letos hraje ve třech „regionálních“ 
skupinách po devíti týmech. I v play off budou bojo-
vat mužstva v rámci svých skupin. Líbí se vám tento 
systém soutěže?
Já nevím, zda se mi líbí, nebo nelíbí. Spíš prostě 
respektuji, jak je to nastavené. Tak to prostě je. Ne-
chci si stěžovat, zda je to dobrý systém. Ve Vrch-
labí jsem jen od toho, abychom letos postoupili,  
a tím to hasne.

Vy a lední hokej, to není jen aktivní hraní za Vrchla-
bí. Jste především sportovním manažerem Mount-
fieldu HK. Do toho rodina. Zvládáte všechny své 
role skloubit, nebo se únava stupňuje?
Nebudu říkat, že toho volného času mám nad-
bytek. To určitě ne. Samozřejmě byly momenty, 
kdy jsem měl pocit, že tu rodinu hodně okrá-
dám o čas se mnou. Náročné to je, o tom žádná.  
S manželkou jsme si ale řekli, že ten rok tomu ješ-
tě dáme a pak už se rodině budu věnovat naplno. 
Je to součást mojí práce a tak to musím brát, přes 
to vlak nejede.

S Mountfieldem jste na začátku února odehráli fi-
nále Ligy mistrů. Frölunda byla nakonec nad síly 
Hradce, přesto je stříbro skvělým výsledkem. Sou-
hlasíte, že tento úspěch bude doceněn spíš později, 
až tato soutěž nabude ještě silnější prestiže?
Souhlasím. Kdybychom si řekli v srpnu, že tohle 
mužstvo bude hrát finále, asi bychom se na sebe 
dívali, jako na nějaké blázny. Podívejte se ale, ko-
lik práce ti kluci udělali, kam až to dotáhli. Pro nás 
je tohle vynikající výsledek a všichni z něj máme 
obrovskou radost. Pochopitelně finále na domá-
cím ledě nebylo povedené. Zklamání tam trochu 
je. Na druhou stranu se musíme podívat, proti 
jakému týmu jsme hráli a jaký hokej ten soupeř 
hrál. Opravdu si stříbra vážíme. Když se navíc 
ohlédneme za tím, jaké celky jsme na cestě do fi-
nále porazili, jde o velký úspěch. 

Prozraďte na závěr, jak moc věříte ve vrchlabský 
postup do Chance ligy a kam to podle vás může  
v play off dotáhnout váš Mountfield HK.
Já rozhodně netipuji. Mohu ale říct jedno. Ať už 
Mountfield, tak stejně i Vrchlabí uděláme všech-
no proto, aby sezona byla úspěšná. Proto ten ho-
kej hrajeme. Chceme bavit fanoušky. Ve Vrchlabí 
jsou sice ty výsledky letos až ne moc hokejové, 
přesto věřím, že diváci budou dál chodit v hoj-
ném počtu a dotlačí nás k úspěchu, za kterým 
společně jdeme.
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Hokejová sezóna 2019/2020 pro naši mládež odstartovala v pondělí 5. srpna. Pro velký zájem ze stran 
dětí i rodičů jsme se rozhodli uspořádat dva hokejové kempy ve dvou různých termínech. První kemp 
byl již od 5. srpna do 9. srpna, kterého se zúčastnilo celkem 23 hráčů z ročníků 2005–2009. Následoval 
od 11. srpna druhý kemp, který absolvovalo 27 dětí z ročníků 2010–2012. Oba kempy byly opět organizo-
vány formou příměstského tábora. Účastníci našeho kempu měli každý den 2 tréninkové jednotky na 
ledě a 2 tréninkové jednotky na suchu. Následující týden od 19. srpna již začali trénovat i naši nejmen-
ší, tedy přípravka, 3. třída a 4.+5. třída. Poslední týden v srpnu již tradičně proběhlo letní soustředění 
na Liščí Farmě, kde jsme měli zařízené ubytování společně se stravou a k dispozici jsme měli také 
všechna sportoviště. Soustředění absolvovalo celkem 85 vrchlabských mládežníků.

Tréninkový program se ustálil se začátkem školní docházky a v září také začali hrát mistrovská utkání 
mladší, starší žáci, dorost a junioři. Od října hrají pravidelně také svá utkání organizována formou turna-
jů ročníky 2012 (2. třída), 2011 (3. třída), 2010 (4. třída) a 2009 (5. třída). Ve všech těchto kategoriích jsme 
přihlásili 2 týmy, jelikož máme velký počet dětí v jednotlivých ročnících a chceme, aby si všichni děti 
zahrály. Výjimkou je ročník 2011 (3. třída), kde jsme dokonce přihlásili 3 mužstva.

Ročník 2012 čítá momentálně 18 hráčů, ročník 2011 má 19 hráčů, ročník 2010 je složen z 15ti hráčů a 
ročník 2009 tvoří také 15 hráčů. 2. a 3. třída hraje svá utkání formou minihokeje, to znamená, že hrají na 
1/3 hřiště. Ročník 2010 (4. třída) hraje na půlku hřiště s mantinelem na červené čáře. Kategorie 5. třída 
složená z hráčů narozených v roce 2009 začala hrát také utkání formou turnajů, ale již na velké hřiště 
v klasickém počtu 5 na 5. Od mladších 
žáků až po juniory se hrají pravidelná 
mistrovská utkání přes celé hřiště 
v počtu 5 na 5 pravidelně jednou týdně 
o víkendu. Kádr mladších žáků tvoří 
celkem 15 hráčů a 2 brankáři. Stejný 
počet hráčů je i v týmu našich starších 
žáků. Vrchlabští dorostenci a junioři 
hrají společně s odchovanci HC Trutnov 
pod hlavičkou týmu HC Krkonoše. 



18. 3. 2020 středa

22. 3. 2020 neděle

26. 3. 2020 čtvrtek ???
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