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Koronavirová nákaza ustupuje  
a běžný život se vrací do normálu. 
Vedle obchodů se naplno otevře-
ly už i hospody či restaurace a vše 
nasvědčuje tomu, že ani v letošním 
roce nakonec nebudou cestovatelé 
ochuzeni o svoji vysněnou dovole-
nou u moře. Návrat do normálu by 
měl však spočívat i v tom, že lidé 
nezůstanou pouze u toho, co dělali 
a co jim bylo povoleno v době epi- 
demie. Tedy, že svůj život nezreduku-
jí na jednoduchou osu „nákup v su-
permarketu - vysedávání doma na 
gauči - apatie ke svému okolí“. Teď 
je potřeba nastartovat každodenní 
aktivní život. Možná ještě více než  
v minulosti. K tomu patří například  
i zájem o to, co se děje v centru města 
a jeho okolí či o čem se rozhoduje 
na radnici. Na sociálních sítích se 
diskutuje o tom, zda je dostatečně 
využíván zámecký park či jak by se 
mělo oživit centrum města. Vedle 
debat o nich by se však mělo při- 
stoupit i k jejich řešení. Čas běží. A to 
rychleji, než se zdá. 
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Lucie Charvátová, biatlonistka

Martin Kalenský, nákupčí

Pavla Jordánková, kadeřnice

Libor Dušek, etnolog a publicista

Radka Trejbalová, pedagožka

Zámecký park mám moc ráda, obzvláště scené-
rii rybníku a zámku. Myslím si, že by ale v tren-
dech dnešní doby mohl být více interaktivní, 
aby i odlehlé kouty parku byly pro návštěvníky 
zajímavé a zároveň místem pro relaxaci.

Park máme krásný. Takto veliký prostor by se 
však dal využít ještě daleko efektivněji. Nyní se 
tam dá tak maximálně posedět na lavičce, nakr-
mit kachny a zkrátit cestu z Letné na náměstí. 
Kdyby se tam ale udělalo třeba pěkné dětské 

hřiště nebo workoutové hřiště pro dospělé, či kdyby se vymezila 
část parku, kde by se část louky sekala a dala by se využít k pik-
nikům či k házení si s frisbee, dost by to tento krásný park oživilo.

Myslím, že současný park je pěkný. Umím si 
však představit, že by se obohatil o interaktiv-
ní naučnou stezku spolu s herními prvky ze 
dřeva. Také by bylo fajn mít nějaký amfiteátr 
či menší pódium pro venkovní divadla a jiná 

kulturní vystoupení vhodná do zámecké zahrady.

Cítím se tam příjemně, ačkoliv je vždy co vy-
lepšovat. Velmi mě potěšil buk zasazený loni  
v říjnu na památku Hany Jüptnerové. K osob-
nosti jejího formátu výtečně sedí přírodní, tedy 
přirozený symbol, připomínající dalším genera-

cím pojmy smíření a tolerance, kterými byl život Hanky prostoupen.

Jsem naprostý přírodovědný laik, a tak mohu 
soudit jen z čistě praktického hlediska. Součas-
ný polodivoký stav zámeckého parku mi vy-
hovuje. Nepřála bych si, aby se jeho přírodní 
ráz měnil na stanoviště se zábavními prvky. 

Vnímám ho jako oázu uprostřed centra.

ANKETA

Líbí se vám současný
stav zámeckého parku?
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JIŘÍ ŠTEFEK

Musíme myslet na budoucnost 
a další generace

Centrum Vrchlabí se vylidňuje a postupně se z něj vytrácí tradiční každodenní ruch. Ten jev se ještě urychlil  
a zvýraznil během pandemie koronaviru, kdy byla zavřena většina obchodů i úřadů. V polovině května podnikatel 
David Khol rozvířil diskuse na sociálních sítích, aby se v centru přestalo platit parkovné a podpořil se tím ruch  
v centru. Nepochodil. V rozhovoru pro Vrchlabinky se ho ptáme, co by mělo vedení města udělat, aby se do centra 
Vrchlabí zase vrátil život. V rozhovoru pak představuje některé své návrhy na to, co by se mělo změnit. 

Při tomto rozhovoru sedíme v centru města. V jakém 
stavu se podle tebe nyní nachází?
Centrum Vrchlabí je dnes takřka bez života. Koro-
nakrize plně odkryla dlouhodobý neřešený pro-
blém s životem ve městě. Centrum města je bez lidí 
a samozřejmě bez turistů. To nemůže těšit nikoho. 
Nyní je potřeba, aby město učinilo takové kroky, 
které život v centru podpoří. Je potřeba mu pomoci 
a vrátit sem život.  

Jak by se mělo městu pomoci?
Nějakým způsobem sem přilákat místní.  Aby měli 
důvod do centra jít. Aby si vyprávěli, jaké to včera 
bylo pěkné, a aby to ty druhé, kteří tam nebyli, lá-
kalo tam příště jít také. Připadá mi, že do centra už 
téměř nikdo nechodí. Nemají důvod proč tam jít. 

ŽIVNOSTNÍK

Dobře, ale co s tím? Kdo by měl vyvinout iniciativu?
Aktivní by samozřejmě mělo být město. Město 
má určité možnosti a mechanismy, kterými by se 
mohlo pokusit o nápravu. Jedním z nejdůležitěj-
ších úkolů je podle mě obnova zámeckého parku. 
Dnes tam není nic. Žádné dětské hřiště, kavárna, 
altán, kde by se dalo skrýt před deštěm. Je to úplně 
mrtvé místo. Zámecký park patří KRNAPu. Ten ho 
již řadu let neúspěšně nabízí městu a to ho nechce. 

Město ho opravdu nechce?
Město nemá o park zájem. Navýšily by se mu pro-
středky potřebné na údržbu zeleně a komunikací. 
Přitom zámecký park je neodmyslitelnou součástí 
centra, do kterého by měly přirozeně mířit kroky 
obyvatel za setkáním, zábavou a odpočinkem.

Ale centrum není jen park, ale i obchody. Co s nimi?
Když se povede přilákat lidi do parku jako kultur-
ního centra města, tak obchody i pasáže obživnou. 
Začne tu být větší ruch lidí a tím začne být i větší 
zájem o obchody a obchodníci začnou opět vymýš-
let, jak zákazníky přilákat na svou nabídku. Když 
budou kvést obchody, bude kvést i město samo.

Ale jak sem dostat lidi?
Začal bych tím nejdražším, ale podle mě tím nejdů-
ležitějším, co trápí naše město, a tím je zámek, který 
dnes slouží jako kanceláře. Ty nikoho nepřilákají. 
Kanceláře mají být v kancelářských budovách,  
a ne na zámku. V tomto ohledu jsme se od dob to-
tality nikam neposunuli. Měli bychom zpřístupnit 
zámek návštěvníkům. Vrátit této památce smysl. 
Na to není nikdy pozdě. Zámek se musí vyčistit 
od kanceláří. Zámek sám má potenciál přilákat do 
Vrchlabí dalších deset tisíc návštěvníků ročně ne-
jen na prohlídky.

A úřady by sídlily kde?
Kdekoliv v centru. Vzhledem k elektronizaci státní 

správy nebude v budoucnu takový nárok na kan-
celářské prostory, jako je dnes. V budoucnu bude 
třeba šetřit na energiích. Takový předpoklad by 
mohla splňovat kupříkladu nová, k tomu účelu pří-
mo projektovaná budova, ve které by byly všechny 
odbory a kanceláře radnice pod jednou střechou. 
Třeba i nová, moderní, ekologická a nízkonáklado-
vá radnice.

A teď už je na něco podobného pozdě?
Na nic není pozdě, ale vedení jakéhokoliv města by 
mělo mít dlouhodobou vizi a plán. Připadá mi, že 
právě toto Vrchlabí postrádá. 

To bychom měli zámek. Co dál? Co třeba lidé, kteří by 
do centra nepřišli na prohlídku zámku?
Ano, teď jsem mluvil hlavně o turistech, kteří by 
přišli podívat se na zámek. My však potřebujeme 
dostat do centra také a především místní. V první 
řadě vrátit život do parku kulturními akcemi typu 
venkovních divadel, koncertů. V centru chybí kla-
sická městská tržnice s každodenním prodejem. 
Těch nápadů je samozřejmě víc.
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STAVBA  DÍLNA  DŮM  ZAHRADA

Jaký je tvůj názor na parkování v centru města a sys-
tém jeho zpoplatnění?
Na Facebooku městské policie se objevil příspě-
vek, že se znovu začne vybírat parkovné. Já jsem 
tam dal návrh, že by bylo dobré dát parkování na 
omezenou dobu zdarma. Člověk by si zaparkoval, 
rychle nakoupil a odjel. Alespoň trochu by se vy-
rovnaly obchodní podmínky mezi obchodními ře-
tězci a malými obchodníky z centra. 

Zkus vyjmenovat nějaké věci, které by se už mohly 
udělat zde v centru během léta nebo nejpozději do 
konce letošního roku.
Město by mohlo uspořádat takové akce, jako je 
kupříkladu food festival. Zapojit do toho projektu 
naše restauratéry. Šly by i malé regionální pivní 
slavnosti. Krkonošské pivní slavnosti jako takové 
letos nebudou a tak je tímto trochu suplovat. Také 
by mohli pozvat místní kapely, aby lidem zahrály. 
Bez vstupného. Dále by bylo jistě možné domluvit 
spolupráci na vystoupeních s místní ZUŠ. Její žáci 
by si jistě rádi zahráli před publikem, před rodiči 
a kamarády. Vznikalo by tím i přirozené pouto  

a vztah hudebníků a jiných umělců k jejich městu. 
Vím, že se teď těžko něco plánuje a že za 14 dní 
bude situace po rozvolňování pravidel jiná (roz-
hovor probíhal v pondělí 18. května, pozn. autora),  
a tak si myslím, že ta velká práce souvisí spíše s tím, 
co jsem říkal v úvodu. Přesněji s tou dlouhodobou 
koncepcí využití veřejného prostoru, který je dnes 
nevyužitý, a staveb nesloužících ve společném zá-
jmu. Vidím to nejen jako občan města Vrchlabí, ale 
i jako člen komise cestovního ruchu. 

Kolik vás tam je a kdo tam zasedá?
Komise má asi 15 členů a jsou v ní zastoupeny růz-
né zájmové skupiny. Je v ní hrozně těžké něco pro-
sadit. Její pravomoci jsou omezené a její stanoviska 
jsou podřadná. Jsme pouze doporučující orgán.

A na závěr, jaký je tvůj názor na výstavbu bazénu?
Za posledních dvacet let se udělalo mnoho práce. 
Plavecký bazén je jednou z věcí, která je pro všech-
ny a naše město určitě zatraktivní. Na další podpo-
ru návštěvnosti města zatím čekáme a doufáme, že 
naše volání někdo vyslyší.

ŽIVNOSTNÍK

REAKCE MÍSTOSTAROSTY MICHALA VÁVRY

Vlastníka parku 
omezují pravidla
památkářů

Na názor ohledně možnosti změny vlastníka zámec-
kého parku či k většímu zpřístupnění vrchlabského 
zámku turistům reaguje místostarosta Michal Vávra.

Je pravda, že Správa Krkonoš-
ského národního parku opa-
kovaně nabízí městu zámecký 
park? Například k odprodeji 
nebo za něco jiného? 
Před řadou let na toto téma 
probíhala konzultace se Sprá-
vou KRNAP z její iniciativy. 

Majetkové záležitosti spojené s parkem jsou i nadá-
le trvale stabilní. Je zde dlouhodobě funkční vzá-
jemná dohoda o dělbě údržby i aktivitách v parku.

Co je překážkou realizace této koupi nebo výměny? 
Kromě citelných finančních dopadů komplexní 
péče o zámecký park je třeba vycházet z toho, že 
je velmi významnou součástí památkově chráně-
né zóny historického jádra Vrchlabí. Vlastník par-
ku tedy nemá volné možnosti úprav jeho užívání  
a podoby. Prakticky veškeré změny podléhají 
přísnému povolování odborného pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu v Josefově.

Co říkáte na názor, že zámek by měl být rekonstru-
ován do původní podoby a měl by být zpřístupněn 
turistům?
Tento objekt je již od 2. světové války užíván 
hlavně jako sídlo úřadů. Z původního vnitřního 
vybavení se v něm zachovalo jen poměrně málo. 
V rámci zájmu pořadatelů a možností v zámku 
docela často probíhají různé exkurze, koncerty, 
výstavy, vernisáže, semináře atd. Skutečnost, že 
celoročně každý všední den v něm jsou desítky 
pracovníků a mnoho klientů městského úřadu 
přirozeným způsobem oživuje centrum Vrchla-
bí. Jejich eventuální přesun mimo tuto část města 
by měl i nezanedbatelný dopad na blízké služby 
a obchody. (jš)
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E-mail: hotellabut@seznam.cz
www.hotellabut.cz

komerční sdělení10

Hotel Labuť tu je opět pro vás. 
Budeme poctěni vaší návštěvou

V pondělí 25. května se v České republice opět na-
plno otevřely restaurace. Pro vrchlabský Hotel Labuť 
měl však tento den i slavnostní nádech. Jeho post-
koronavirové úplné otevření totiž proběhlo v režii 
nových majitelů. Jejich hlavní poselství obyvatelům  
a návštěvníkům města Vrchlabí zní: „Hotel Labuť ne-
skončil. Hotel Labuť tu byl, je a vždy bude pro vás.“

Majestátní budova se žlutou fasádou patří mezi ne-
přehlédnutelná místa na náměstí T. G. Masaryka. 
Již od začátku 90. let minulého století byl Hotel La-
buť synonymem podniku nabízejícího ubytování  
a gastronomii na vysoké úrovni. A s takto histo-
ricky vysoko nasazenou laťkou kvality hodlají po-
kračovat i noví provozovatelé v čele s hoteliérkou 
Lucií Kučerovou a ředitelkou Ivetou Novákovou. 
„Moje velké přání je, aby lidé pochopili, že zde sice 
došlo ke změně provozovatele, ale Hotel Labuť tu 
zůstává a funguje dál. Rádi bychom všem rovněž 
sdělili, že do těchto prostor vstupujeme s velkou 
pokorou a respektem a jsme si velice dobře vědomi 
jména a slavné historie tohoto hotelu,“ říká Lucie 

POHOSTINSTVÍ

Kučerová, která zde chce zužitkovat svoji dvaceti-
letou praxi a bohaté zkušenosti v oboru.  

V době epidemie koronaviru, kdy byla všechna 
pohostinská zařízení uzavřena, noví provozova-
telé Labutě nelenili a pustili se do zkrášlování in-
teriéru, vymalování a sanitování. Prostor restau-
race zdobí pohlednicová fotografie Vrchlabí ze 
začátku 20. století a Lucie Kučerová chce interiér 
vyzdobit ještě o další obrazová díla v tomto du-

chu. Podstatné změny se dočkal i bar. „Podařilo 
se nám instalovat krásnou pípu přímo za bar, aby 
na ni hosté viděli. Myslím, že každý chce vidět tu 
nádheru, ze které teče pivečko. V minulosti byla 
pípa schována v zázemí, což se mi samozřejmě 
nelíbilo, a myslím, že to není správně ani z hledis-
ka hygieny,“ přemítá Kučerová. Svým hostům na 
čepu nabídne piva značky Velkopopovický kozel, 
Pilsner Urquell a Gambrinus. „Zamýšlela jsem se 
i nad Medvědem či Krakonošem. Do budoucna je 
určitě nezavrhuji, protože plánujeme dělat regio-
nální či tematické akce,“ říká.

Velkou novinkou a zároveň magnetem je zrekon-
struované prostranství za hotelem, které ocení pře-
devším rodiny s malými dětmi, protože zatímco se 
rodiče budou bavit nebo si vychutnávat pokrmy či 
nápoje, jejich ratolesti si mohou hrát o kousek vedle 
na hřišťátku a nehrozí, že by někam utekly nebo se 
ztratily z dohledu. 

Polední meníčka zůstávají
Hotel Labuť byl vždy častým cílem i v době oběda 
ve všední dny, kdy do něj Vrchlabáci i turisté cho-
dili na polední menu. Podle Kučerové tato tradice 
zůstane zachována i do budoucna. Vedle nich se 
bude jídelní lístek prioritně orientovat na tradiční 
českou kuchyni. „Samozřejmě budou i speciality. 
Chceme dělat víkendové akce, tematické večery 
jako svatý Martin a podobně,“ vypočítává Lucie 
Kučerová.

Při tvorbě jídelního lístku myslela i na krajové spe-
ciality a lokální suroviny. „Budeme mít na jídelním 
lístku tradiční krkonošské kyselo či borůvkové 
knedlíky. Chceme podporovat lokální prodejce, 
proto bychom rádi jezdili například do Víchové 
pro pstroužky. Budeme nabízet i tradiční pochout-
ky, jako je dušený králík na slanině s listovým špe-

nátem a bramborovými šiškami,“ listuje Kučerová 
jídelním lístkem, který si nechala navrhnout od 
studia NK Design. „Jídelní lístek jsme sestavovali 
podle citu k interiéru a bude doplněný o týdenní 
menu a víkendové nabídky,“ doplňuje.

Lucie Kučerová si je jako ostřílená profesionálka  
z branže vědoma, že dobrá restaurace stojí na skvě-
lém kuchaři a výtečné obsluze. „To my ctíme a tuto 
myšlenku berou za svoji i naši lidé,“ říká. Složení 
personálu je přitom velice pestré. Kuchaři jsou  
z Vrchlabí a okolí, zatímco číšníci jsou z Moravy. 

Příliš těžké spaní nemá ani z větší koncentrace 
dalších restaurací v blízkém okolí. „Nepřišla jsem, 
abych tu s ostatními zápasila. Sousední restaurace 
respektujeme a respektujeme jejich směr, kterým 
jdou. My také jdeme svojí vlastní cestou a věřím, že 
to lidé ocení,“ říká. 

A proč si Lucie Kučerová vybrala právě Labuť? 
„Protože je to krásný hotel na krásném místě. Oko-
lo tohoto hotelu jsem se hodně najezdila, když jsem 
každou neděli jezdila na internát, a moji spolužáci 
sem chodili na praxi. Hotel Labuť jsem vždy vní-
mala jako významný vrchlabský podnik, který do 
tohoto města patří a je jeho neoddělitelnou součás-
tí. Věřím, že mu místní zachovají stejnou přízeň 
jako v minulosti a přijedou nás navštívit i hosté  
z ciziny, kteří si tento hotel také oblíbili. Jsme tu pro 
vás, budeme poctěni vaší návštěvou,“ uzavírá ho-
teliérka Lucie Kučerová.
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ZDEŇKA FLOUSKOVÁ 
ČLENKA RADY OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU 

Okrašlovací 
spolek 
informuje

Jak na nás doléhají změny klimatu, mnozí přemýšlejí, 
co by naší krajině mohlo pomoci. Jednou z možností 
je pečovat o zeleň ve městech a jejich bezprostředním 
okolí. V roce 2019 se proto rozhodla skupinka nadšen-
ců založit ve Vrchlabí Okrašlovací spolek a jeho pro-
střednictvím zvelebovat veřejný prostor s ohledem na 
životní prostředí, historii a tradice Vrchlabí. 

Městský park
Nový spolek navázal na tradici Okrašlovacího  
a sadovnického spolku, který ve Vrchlabí existoval 
v letech 1879 až 1939. Právě on ve Vrchlabí vybu-
doval na loukách nad městem městský park s vý-
letním pavilonem, kašnou s vodotryskem a pamět-
ním obeliskem. Park vzkvétal z peněz mecenášů  
a projekt pro jeho ztvárnění připravil věhlasný zá-
mecký zahradník Mrázek. Postupně zde prý bylo 
vysázeno na 14 tisíc dřevin: stromů, keřů i květin. 
Nechyběly ani pískem vysypané promenádní ces-
tičky s lavičkami. Městský park zůstal dodnes oblí-
beným místem každodenních vycházek především 
místních obyvatel. Z dávného lesku a slávy však 
zbylo jen torzo. Poslední atraktivní dřeviny doží-
vají, po stavbách a stavbičkách nalézáme jen stopy 
nebo otisky v terénu. 

Okrašlovací spolek ve Vrchlabí by rád městský 
park obnovil: připravuje se studie na jeho revita-
lizaci, která bude odpovídat potřebám dnešních 
návštěvníků. Přesto už v parku vznikla, zásluhou 
členů Okrašlovacího spolku, dvě dílka. Na loučce 
uprostřed parku vyrostlo obecní maliniště a byla 
obnovena dvě jezírka. O jejich přítomnosti věděli 
už jen pamětníci: vodní plochy zcela pohltily náno-
sy bahna a listí.

DOBROVOLNÍCI NOVINKY Z VRCHLABSKA

Péčí Okrašlovacího spolku je také připravena doku-
mentace k obnově obelisku, postaveného na paměť 
padlých ve válkách v 19. století. Další významnou 
památkou v parku, nad kterou spolek bdí, je barok-
ní socha Panny Marie Pomocné, nešťastně dnes za-
krytá vodárenským objektem při vstupu do parku. 
I zde členové alespoň upravili původní záhonek 
a doplnili květiny. I péče o drobné památky patří  
k poslání spolku.

Náplavka
S jarem členové spolku věnovali péči květinám na 
nábřeží u Labe, na náplavce, které tam vloni nasá-
zeli. Pro horké dny jsou na náplavce vždy k dispo-
zici i dvě konve a místní i turisté pilně pomáhají 
se zaléváním květin: tulipánů, floxů, pryšců i lnu. 
Nábřeží díky tomu barevně rozkvétá. Původně 
tam byla jen řada nově vysazených stromů.

Lavičky
Velkým tématem pro spolek je zútulnění opomíje-
ných zákoutí kolem nás. Všichni vnímáme, že ve 
městě je sice hodně laviček v centru, ale na trasách, 
kde denně chodíme, často zcela chybí. Tato místa 
se spolek snažil vytipovat a o finance na lavičky 
zažádal do grantového programu města. Už z jara  
se podařilo zásluhou obětavého člena spolku 
umístit 3 první lavičky na pěkných odpočinko-
vých místech v městském parku. Na další 3 la-

vičky přispělo město z grantového programu  
a v ulicích se objeví do prázdnin. Ze stejného 
programu poplynou finance také na nové ptačí 
budky do městského parku. Tady se zase na jejich 
přípravě a pověšení na stromy podílely děti ze zá-
kladní školy na Liščím kopci.

Růže
Podívejte se na starou zástavbu: vidíte, kolik domů 
má dosud na zdech opěrné mřížky pro uchycení 
velkých keřů růží? Květy a vůně růží by nás měly 
doprovázet cestou Vrchlabím i dnes. Dalším pro-
jektem spolku je proto postupné vysázení velkých 
solitérních keřů růží tam, kde se pro ně, po doho-
dě s městem, nalezne na veřejných prostranstvích 
místo. Pečovat o ně budou členové spolku. Už pro 
letošní rok máme vytipovaných několik lokalit  
a věříme, že se výsadby podaří.

Aleje
Mezi velké cíle spolku patří výsadba stromů a ob-
nova alejí podle cest. V této době se jedná s majiteli 
pozemků o možnostech výsadby. A od letošního 
podzimu se v okolí Vrchlabí, doufejme, opět za-
čnou objevovat řady ovocných stromů podél cest, 
kde budou poskytovat stín a bezpečí, ale i ovoce 
pro nás i další generace. Toto jaro dostal spolek 
darem 60 stromků švestek, které založil do škol-
kového záhonu. Na podzim poputují první z nich 
do nově vznikajícího stromořadí podél cesty za „lá-
grem“ z Vrchlabí. 

Komunitní zahrada
S myšlenkou vytvořit ve Vrchlabí komunitní za-
hradu přišla děvčata ze spolku Tamar. Okrašlo-
vací spolek tento nápad velmi oslovil: společně 
jsme hledali prostor a po inspirativním setkání 
s ředitelem Kulturního domu Střelnice jsme se 
všichni shodli na tom, že zahrada za Střelnicí by 
mohla být pro tento záměr ideální. V našich před-
stavách by zde mohl vzniknout příjemný zelený 
voňavý prostor pro odpočinek, ale i pro tvořivé 
drobné práce v zeleni, určený dětem (školka, dia-
konie), mládeži, rodinám i seniorům. Prostor pro 
setkávání spolků, pro inspiraci, jak trávit volný 
čas (děti získají příjemnou zkušenost, která s nimi 
půjde do dospělosti), sdílený prostor pro více ge-
nerací. Pandemie zastavila naše plány, ale věřím, 
že budeme společně s Tamar pokračovat.

VykopanejPes 
přivítá zpěváka Voxela
Kytarista a zpěvák Voxel (svým civilním jménem 
Václav Lebeda) vystoupí v sobotu 13. června ve 
vrchlabském klubu VykopanejPes Music bar. 
Koncert začíná ve 20 hodin a je na něj nezbytné si 
rezervovat vstupenky. 

Jelení Hravá 
naučná stezka
Na Přední Planině nad Špindlerovým Mlýnem 
začala v druhé polovině května vznikat nová 
hravá naučná stezka zaměřená na největší zví-
ře, které lze v Krkonoších potkat - jelena. Ná-
vštěvníky nečeká záplava vědeckých informací, 
ale sedm jednoduchých aktivit, při kterých jele-
na zažijí. Stezka nabízí lidem zážitek z přírody  
a poznání, současně je láká do méně navštěvo-
vaných míst Krkonošského národního parku. 
„Jelen je majestátní zvíře. V Krkonoších není 
nijak vzácný, ale každé setkání s ním je pro 
návštěvníky hor silným zážitkem,“ říká ředitel 
Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Už před lety 
jsme pro zájemce vytvořili program Jelen lesní 
- seznamte se, který se stal naším nejúspěšněj-
ším programem pro veřejnost. Věříme, že nová 
jelení naučná stezka, na které si o něm zazpíváte 
a na vlastní kůži zažijete, jaké to je být jelenem, 
bude stejně populární,“ dodal.

Sbírka na opravu kostela 
v Lánově
Kostel sv. Jakuba, který v minulosti býval cen-
trem náboženského života obyvatel Lánova, 
se nachází v dezolátním stavu a je potřeba jej 
opravit. Německá občanka Verena Schindler, je-
jíž matka pocházela z Dolního Lánova, vyzvala  
k finanční sbírce na opravu tohoto kostela. Její 
první etapou by měla být oprava střechy. Celko-
vá výše oprav je rozpočtována na 810 tisíc korun, 
z nichž 400 tisíc korun vloží Českoněmecký fond 
budoucnosti. Další prostředky také poskytne 
Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge. Zbytek 
potřebné částky chce autorka výzvy vybrat pro-
střednictvím finančních darů. Bližší informace  
o výzvě jsou na webu www.vikariatjilemnice.cz/
foto/prilohyOznameni/4c8a6bcb6-Vyzva_k_da-
rum_Schindler.pdf. (jš)
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Pro technicky nadané studenty středních škol je ve-
lice zajímavé vyzkoušet si a na vlastní oči vidět, jak 
funguje výroba a její jednotlivé procesy v praxi. Je-
jich starší kolegové, kteří již studují vysokou školu 
a také sní o práci v největší tuzemské automobilce, 
pro změnu vítají možnost pobývat v podniku na 
stáži a psát o tom svoji závěrečnou práci.

Závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí vyrábí moder-
ní automatické převodovky s přímým řazením,  
a je jedním z nejmodernějších výrobních pro-
vozů koncernu Volkswagen. Úspěch této vý-
roby započal po náročné transformaci závodu 
v roce 2012. Denně ve Vrchlabí vzniká 2 200 
dvouspojkových přímo řazených automatic-
kých převodovek DQ200. Loňského 18. listo-
padu společnost vyrobila jubilejní třímiliontou 
převodovku.

INFOBOX

ŠKODA AUTO

Technické vzdělávání 
je pro nás prioritou

Základem každé špičkové firmy jsou kvalifikovaní 
a zruční zaměstnanci. Moc dobře to vědí i zástupci 
vrchlabského závodu společnosti ŠKODA AUTO, kteří 
úzce spolupracují s řadou středních a vysokých škol 
a těší je zájem studentů o odborný výcvik. Technické 
vzdělávání je považováno za prioritu a společnost při 
něm úzce spolupracuje i s Odbory KOVO.

S oběma skupinami studentů mají ve společnos-
ti ŠKODA AUTO bohaté mnohaleté zkušenosti. 
Například vrchlabský závod úzce spolupracuje  
s technicky zaměřenými školami v okolí, ať už to 
jsou Střední škola strojírenská a elektrotechnic-
ká ve Vrchlabí a Nové Pace, Integrovaná střední 
škola ve Vysokém nad Jizerou nebo Střední prů-
myslová škola v Trutnově. Studenti těchto škol 
mají možnost v rámci všech závodů podniku 
absolvovat odborný výcvik a vyzkoušet si obory 
jako mechanik strojů a zařízení, operátor skla-
dování, karosář, mechanik seřizovač, mechanik 
elektrotechnik, provoz a ekonomika či logistik. 

Zástupci společnosti ŠKODA AUTO si tuto spo-
lupráci velice pochvalují. „Náš tým velice těší zá-
jem mladých lidí o dlouhodobý odborný výcvik 
v našich závodech. Proto se neustále snažíme 
nabídku akcí rozšiřovat, vylepšovat a zatraktiv-
ňovat. Víme, jak důležité je technické vzdělávání 
i možnost následného odborného výcviku,“ říká 
Pavel Novotný, koordinátor výroby převodovky 
DQ, který má zároveň na starosti odborné výcvi-
ky žáků ve výrobě. 

Vedle studentů středních odborných škol mají 
možnost absolvovat v podniku svoji stáž i vy-
sokoškoláci a následně o tom napsat i svoji zá-
věrečnou práci. Vrchlabský závod už takto spo-
lupracuje například s Technickou univerzitou 
v Liberci, Univerzitou Hradec Králové, ČVUT, 
Českou zemědělskou univerzitou ale i německou 
Hochschlule Fulda.

komerční sdělení14
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, FOTO: IVAN MITRUS

Mladý cestovatel z Krkonoš Ivan Mitrus se nachází na 9 000 kilometrů dlouhé pouti ze Sicílie na nejsevernější 
bod kontinentální Evropy. V korespondenčním rozhovoru pro Vrchlabinky přímo z cesty popisuje, co ho vedlo 
k nápadu vyrazit na tuto dlouhou cestu, s čím se dosud setkal, ale i jaké trable mu způsobila pandemie koro-
naviru, která zasáhla celou Evropu.

Máš rád dálkové pochody. Který byl doposud nejdel-
ší a nejnáročnější?
Pokud nepočítám ten současný, který se již nej-
delším stal, tak to byl ten z minulého roku. Během 
necelých tří dnů jsem se rozhodl ujít 130 kilometrů 
dlouhý okruh z Martinic v Krkonoších do Liberce  
a přes vrcholky Jizerských hor a Krkonoš zase zpět.

30. ledna jsi vyrazil na pouť ze Sicílie až za nejsever-
nější bod kontinentální Evropy, norský mys Nordka-
pp. Jak tě tato cesta napříč Evropou napadla?
Úplně náhodou jsem na internetu narazil na mapu 
Evropy, kde bylo zakreslených dvanáct turistic-
kých tras označených E1–E12. Nejvíc se mi líbi-
la trasa E1, protože vedla napříč celou Evropou 
od jihu k severu (ve skutečnosti začíná na severu  
a končí na jihu, to jsem ale v první chvíli nevěděl). 
Už od dětství mě Skandinávie velice lákala a cesta 
od jihu na sever tak má jistou symboliku. Podob-
ných cest mě v průběhu času napadlo hned něko-
lik. O téhle jsem byl ale od začátku přesvědčený, 
že ji podniknu. 

CESTOVATEL

Datum jsi volil náhodně?
Věděl jsem, že chci vyrazit v zimě, abych se vyhnul 
horkému létu v Itálii. Potřeboval jsem také nějaký 
čas na přípravu. Konkrétně toto datum jsem vybral 
pouze kvůli nejlevnější letence. 

Co vše předcházelo této cestě a jak dlouho ses při-
pravoval – po stránce fyzické, z hlediska financí…?
Cestě předcházelo několik pochodů po Čechách. 
Byly to spíše takové vandry, kdy jsem dal do bato-
hu stan, karimatku, spacák, ešus s příborem a ně-
jaké ty potraviny. Večer jsem si u ohýnku otevřel 
pivo a bylo mi fajn. O tom, jak je důležitá váha ba-
tohu, jsem tou dobou neměl ani ponětí. S fyzičkou 
mi asi nejvíc pomohly fotbalové tréninky, žádnou 
speciální fyzickou přípravu jsem ale neabsolvo-
val. A co se týče financí, z největší části jsem si na 
cestu našetřil během roku a půl práce v Irsku. 

Inspiroval ses například nějakým jiným dobrodru-
hem, který již podobnou výpravu absolvoval?
Je mnoho cestovatelů, kteří mě inspirovali jednou 
věcí - každý může dělat to, co ho skutečně baví. Pro 
cestu samotnou jsem se ale nikde neinspiroval. 

A radil ses s někým, kdo už má s podobnými výpra-
vami nějaké zkušenosti?
Hodně mi do začátku poradila Zuzka Švonco-
vá, která šla skandinávskou část mé cesty a je  
o poznání zkušenější než já. Nechával jsem si také 
poradit ohledně pojištění. S tím mi pomohl Marek 
Jelínek alias Dobroběžník, který na koloběžce pro-
jel Jižní Ameriku, Asii a nedávno i Afriku. 

Putuješ sám. Je to záměr, nebo jsi jen nikoho dal-
šího, kdo by byl takovou cestu ochoten a schopen 
podstoupit, k sobě nesehnal?
Je to záměr. Nikoho dalšího jsem k sobě nehledal. 
Cesta má pro mě význam i kvůli sebepoznání, 
kterého o samotě dosáhnu lépe. Jsem také sám 
sobě svým pánem, což je obrovská výhoda.

Jak se k tvým plánům stavěla rodina, přátelé? Pod-
pořili tě, nebo snad i odrazovali?
Jak v rodině, tak mezi přáteli jsou lidé, kteří mě 
od začátku podporovali a fandili mi. Některým 
jsem musel nejprve vysvětlit, jak je pro mě cesta 
důležitá, a někteří by byli radši, kdybych se už  

z cesty vrátil domů. Těch posledních je ale na-
štěstí opravdu jen minimum. 

Kde jsi pracoval a jak to máš se zaměstnáním vyře-
šené po návratu domů?
Po škole jsem více než rok pracoval v Irsku. Po ná-
vratu do Čech jsem pracoval v lese jako operátor 
vyvážecí soupravy. Zatím jsem neřešil, kde si na-
jdu uplatnění, až se vrátím z cesty, pravděpodobně 
se ale zkusím zeptat na volná místa u mého posled-
ního zaměstnavatele. 

S jakou výbavou, výstrojí a finančním obnosem jsi na 
cestu vyrazil?
Snažil jsem se vyrazit s minimem vybavení, váha 
batohu je totiž nesmírně důležitá. Spodní prádlo, 
trička, kalhoty, jedna mikina a jedna péřová bunda. 
Toť k oblečení. Vyrážel jsem s plynovým vařičem, 
ten jsem ale před pár dny, kvůli lepší dostupnos-
ti paliva, vyměnil za benzínový. Plynové kartuše 
se zkrátka shání těžko a benzín naopak seženu  
u každé benzínové pumpy. Nabíjení telefonu mi 
zajišťuje solární nabíječka, popřípadě powerbanka. 

Navždy budu 
bohatší o zážitky 

a zkušenosti
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Nesmí chybět ani svítilna, filtr na vodu a základ-
ní hygiena. Málem bych zapomněl na velice dů-
ležitý tarp (stan bez podlážky a tyčí), karimatku  
a trekingové hole. Na cestu jsem vyrážel asi se 140 
tisíci korunami, což je částka, se kterou se myslím 
dá cesta zvládnout.

Kterou řečí se domluvíš?
Domluvím se pouze anglicky, snažím se však učit 
i italštinu. Moc lidí, kteří umí anglicky, jsem nepo-
tkal, takže ani nic jiného mi nezbývá. Vždy se ale 
ukázalo, že kdo se chce dorozumět, tak se vždy 
dorozumí a jazyk není překážkou. Občas si samo-
zřejmě vypomůžu Google překladačem. 

Měl jsi už předem v zahraničí domluvené nějaké zá-
chranné kontakty?
Před cestou jsem nic domluveného neměl, pár lidí 
se mi ale ozvalo v průběhu cesty. 

O svém počínání informuješ v příspěvcích na face-
bookové stránce. Plánuješ své zážitky třeba jednou 
vydat knižně?
S takovou myšlenkou pracuji. Poctivě si píšu de-
ník. Psát mě baví a podělit se s lidmi o mé zážitky 
knižně by bylo skvělé. 

S jedněmi botami ses už „rozloučil“. Po kolika kilo-
metrech to bylo?
Bylo to po necelých 1 400 kilometrech. V botách se 
sice dalo ještě chodit, dírami se do nich však do-
stávalo tolik nečistot, že na to doplácely jak ponož-
ky, tak i nohy. Ty, které mám teď, jsem dostal od 
jednoho z dobrých lidí, kteří mi na cestě pomohli,  
a nesl jsem si je s sebou přes 200 km.

Z tvých příspěvků jsem se dozvěděla, kolik dob-
rých lidí ti už pomohlo (dali ti jídlo, poskytli pří-
střeší…). Můžeš nám ve zkratce několik takových 
příhod popsat?
Jednoho rána mě například při balení věcí zastavil 
pán a pozval mě k nim na snídani. Jako bonus jsem 
si ještě mohl dát sprchu. A zásobil mě nějakými po-
travinami. Nikdy nezapomenu na noc ve výklen-
ku restaurace či na záchodcích, taktéž v restauraci. 
Střechu nad hlavou mi nabídla také paní z farmy 
a ještě mi donesla večeři. Ve dvou městech mi do-
konce zajistili ubytovnu. Nejvíce vděčný jsem ale 
Francescovi, který mi zajistil prostor pro čtrnácti-
denní karanténu, která byla v době nejpřísnějších 
opatření nezbytná. Další tři týdny jsem pak bydlel 
přímo u něj v bytě. 

Máš naopak i negativní zkušenost?
Napadá mě snad jen jedna situace, kdy mi paní ne-
chtěla odsypat trošku soli, kterou jsem potřeboval. 
Je to ale úsměvná situace a nijak se na ni nezlobím.

Předpokládám, že máš cestu předem důkladně zma-
povanou. Musel jsi už improvizovat?
Trasa, po které jdu, je přesně vytyčená, takže 
nebyl problém cestu zmapovat. Musím být ale 
flexibilní a cestu v případě potřeby pozměnit. To 
jsem také už několikrát udělal, a to v době nej-
větší koronavirové krize. Musel jsem se vyhýbat 
městům i několik dní, a to často mé trase neod-
povídalo. 

Vymezil sis na výpravu rok a půl. Nikdo z nás ale 
nemohl předvídat opatření týkající se koronaviru. 
Do jaké míry narušila plány nucená čtrnáctiden-
ní karanténa? Popiš prosím, proč jsi ji trávil právě  
v Neapoli, kdo a jak ti zajišťoval jídlo, čím ses v této 
době zabýval…
Cestu jsem musel na čtyřicet dní přerušit. Stalo se 
tak v městečku Pietravairano, které leží asi 50 km 
severně od Neapole. Rok a půl je ale dlouhá doba 
a zahrnuje i obrovskou časovou rezervu, takže 
plány se nezměnily. Prvních čtrnáct dní jsem strá-
vil v tělocvičně, kterou mi poskytl Francesco. To 
je Ital, který umí trochu česky, neboť jeho mamin-
ka je Češka. Před krizí vedl kroužek karate právě  
v tělocvičně. Francesco mi vozil jídlo, spal jsem 
na měkkých žíněnkách a měl jsem k dispozici spr-
chu. Po čtrnácti dnech, tedy na Velikonoce, mě po-
zval na oběd k sobě domů a nabídl mi, že se můžu 
přestěhovat k nim. Nabídku jsem s radostí přijal. 
Necelý měsíc jsem bydlel tedy u Francesca, hrál si 
s jeho rok a půl starým Johanem a těšil se, až budu 
moci znovu pokračovat v cestě.

Samozřejmě že jsi musel počítat i s nepříjemnostmi, 
které by tě mohly potkat. Už jsi měl namožený sval, 
střevní problémy. Jakou doposud největší krizi nebo 
překážku jsi musel překonat?
Problémů a krizí nastalo během cesty několik, 
většinou šlo ale o můj psychický problém. Stačilo 
pouze změnit pohled na danou situaci a problém 

Ivan Mitrus (22)

Narodil se v roce 1998 v Jilemnici, žije v Mar-
tinicích v Krkonoších. Vystudoval Českou les-
nickou akademii v Trutnově. Na konci ledna se 
vydal na svoji vysněnou cestu z jižního cípu 
Itálie až za polární kruh.

BIO



jako zázrakem zmizel. Jak střevní potíže, tak na-
možený sval mě na pár dní zdržely a musel jsem 
se zamyslet, co jsem udělal špatně. Dost často si za 
vzniklé potíže může člověk sám. Největší výzvou 
pro mě bylo pokračovat v cestě i přes krizi způso-
benou koronavirem.

Jak jsi vyzbrojen například proti toulavým psům, vl-
kům a jiným volně žijícím zvířatům?
Psi mě doprovází svým štěkotem v každém měs-
tečku. Občas je musím odhánět trekingovými ho-
lemi. Vlk je spíše plaché zvíře, takže setkání s ním 
by byl malý zázrak. Vlků se tedy neobávám. V celé 
Itálii jsou ale přemnožená divoká prasata, několik 
skupinek jsem již potkal. Proti těm se příliš bránit 
nedá, snad jedině dělat rámus. 

Z čeho máš největší strach?
Nechci si hrát na hrdinu, který nemá z ničeho 
strach, ale myslím si, že strach nepřináší nic dobré-
ho. Když si připustím, že by se něco nepříjemného 
mohlo stát, dost možná se to stane. Nic, čeho bych 
se obával, mě nenapadá.

Jak dlouhá vlastně pouť napříč Evropou je?
Celá pouť je dlouhá 9 000 km. Samotná trasa E1 
měří asi 8 000 km. K ní je potřeba připočítat i cca 
1 000 km dlouhý úsek z jihu Apeninského polo-
ostrova do jeho poloviny, kudy trasa E1 nevede. 

Je mi jasné, že záleží na mnoha okolnostech (poča-
sí, únava, terén), ale lze odhadnout, kolik průměrně 
musíš za den ujít kilometrů, aby ses opravdu v před-
pokládaném termínu mohl vrátit domů?
Zrovna nedávno jsem to počítal. Vše by mělo vyjít 
podle plánu, pokud denně urazím v průměru ales-
poň 20 km. To by neměl být žádný problém. Větši-
nou jsem totiž chodil přes 30 kilometrů denně a to  
i dost kopcovitým terénem.

Co plánuješ po svém návratu domů?
Moc rád bych se s lidmi podělil o své zážitky na 
přednáškách, dost možná se pustím i do psaní kni-
hy. Pravděpodobně se vše vrátí do starých kolejí. 
Najdu si práci, začnu znovu hrát fotbal a chodit na 
ryby. Budu ale už navždy bohatší o zážitky a zku-
šenosti, které mi cesta poskytla.

CESTOVATEL
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Nepěstuji škatulky 
a žánrová klišé. 
Ani při výuce dětí

Kytarista a pedagog Aleš Vejnar patří mezi nepřehlédnutelné osobnosti nejen podkrkonošské hudební scény. 
Vedle hraní v kapelách Cémur Šámur a Flangers se věnuje svým projektům AVARP či Projekt Oldfield. Na plný 
úvazek vyučuje ve vrchlabské Základní umělecké škole Karla Halíře. V rozhovoru pro Vrchlabinky vzpomíná na 
své muzikantské začátky a hudební vzory a prozrazuje, jak a kde sbírá inspiraci pro skládání hudby.

Do kterého roku se datují tvoje začátky jako hudeb-
níka a kytaristy?
To mi bylo třináct let, kdy jsem slyšel album Abi-
gail od King Diamond a řekl jsem si, že chci být 
kytarista. Jmenovitě díky Andy LaRocqueovi, kte-
rý na tomto album hrál. Po letech jsem se s tímto 
kytaristou setkal v Praze. Povídali jsme si i o cviče-
ní na kytaru a tenkrát mi řekl, že někdy je daleko 
důležitější relaxovat, než hrát celý den stupnice. 
 
Rozhodl ses tedy, že budeš kytaristou. Co následo-
valo po tomto rozhodnutí?
Můj brácha měl doma akustickou kytaru, na kterou 
jsem se začal učit. Babička mi v hudebce zařídila 
první lekce.

Takže předpokládám, že jsi začal klasicky akordy  
a knížkami typu „Já, písnička“.
V té době jsem ještě neměl knížky ze série „Já, 
písnička“, ale pamatuji si, že mě spolužák Jirka 
Veselovský naučil jako první písničku Dům u vy-
cházejícího slunce. Hodně jsem tenkrát kopíroval 
mé oblíbené metalové kapely. Začal jsem chodit 
do hudební školy do Jilemnice a po roce jsem pře-
šel do Vrchlabí k panu učiteli Moravcovi. U něho 

HUDEBNÍK A PEDAGOG

jsem studoval především klasickou hudbu. Pak se 
mi dostaly do rukou noty na album Extremist Joea 
Satrianiho. S prvním učitelem na elektrickou kyta-
ru jsem se setkal na společném koncertu Etienne  
s Lubošem Andrštem. Tenkrát doprovázel Rambli-
na Rexe. Ramblin byl úžasný bluesman, který osob-
ně zažil Jimiho Hendrixe a chodil do školy s Fran-
kem Zappou. Stali se z nás přátelé a začal mne učit. 

Jak intenzivní a náročné tyto začátky byly?
S bráchou jsme hráli denně třeba pět nebo šest ho-
din. Já mu doporučil, aby hrál na basu, abychom 
spolu mohli založit nějakou kapelu, což se nám 
nakonec splnilo.

Začal jsi tedy kopírovat své oblíbence a hudební 
vzory. Co bylo dál?
Pak jsem se potkal s Vlastíkem Bucharem  
a domluvili jsme se, že bychom si mohli za-
hrát Iron Maiden, King Diamond či Manowar. 
Proběhly asi dvě zkoušky v Hostinném v La-
báku. Vlastík v tu dobu hrál v kapele Ležák 
a vzal mě k nim jednou na zkoušku, protože 
potřebovali basáka. Takže chvílemi jsem hrál 
na basu a chvílemi na kytaru. Z Ležáku se 
později stal Etienne, což byla moje první větší 
kapela. Na basu mne zde vystřídal brácha a já 
se vrátil ke kytaře.

V 90. letech a v ještě pubertálním věku bylo asi 
dost náročné shánět vybavení pro hraní, ne?
Nebylo to úplně snadné, ale chodil jsem na 
různé brigády, něco jsem našetřil, něco jsem 
dostal. A za to jsem si koupil svoje první kom-
bo a kytaru.  

Od Etienne vedla cesta kam?
Cesta vedla do kapely Von Smolhausen.

To je podle seriálu Haló, Haló?
No jasně. Pak jsme se přejmenovali na Anténu. 
Tam mě donutili používat kytarové krabičky, 
což je cesta do pekel, když tomu propadneš, 
kupuješ jednu za druhou.  Kapela se ve správ-
ný čas rozpadla a mohl jsem nastoupit do Cé-
mur Šámur. V Cémurech byla velká tvůrčí svo-
boda. Člověk mohl experimentovat a nemusel 
dodržovat základní rockové formy. 

Pokud se nepletu, hrajete už dvacet let.
Ano, loni 17. listopadu tomu bylo dvacet let, 
co kapela vznikla. V polovině května vyšlo 
naše nové album „V pekle“ v limitované edi-
ci na cédéčku. A objeví se to samozřejmě na 
streamech jako Spotify nebo iTunes. Uvidíme, 
zda nebude i elpíčko. Skládání a nacvičování 
tohoto alba trvalo čtyři roky a je to hudebně 
asi nejkomplikovanější album, které jsme kdy 
nahrávali. Desku uzavírá třináctiminutová 
skladba „Jeseň“ s textem Karla Babánka, což je 
zapomenutý pražský básník.

Kolik členů v dnešní době Cémur Šámur má?
Cémur Šámur má osm stálých členů plus pár 
hostů na různé nástroje. A na novém albu je  
i živý strakapoud.

Advokátní
poradna

Odpověď: V případě poruchy koupeného ojetého vozidla je 
nutné rozlišovat tzv. zjevné a skryté vady. Za skrytou vadu se 
považuje vada, o které prodávající (autobazar) kupujícího nein-
formoval, tj. vada není popsána v kupní smlouvě, a kterou ku-
pující nemohl běžným způsobem odhalit, tj. není tedy na pohled 
zřejmá a projeví se např. až po nějakém čase používání vozidla. 
Současně se za skrytou vadu u použitých věcí nepovažuje vada 
vzniklá běžným používáním či opotřebením. Dle občanského 
zákoníku přitom platí, že, pokud se skrytá vada projeví do šesti 
měsíců od převzetí vozidla, má se za to, že vozidlo bylo vadné 
již při převzetí. V takovém případě pak autobazar, jako prodáva-
jící, odpovídá za vady vozidla a Vy, jako kupující, můžete dané 
vady reklamovat a chtít po autobazaru mj. jejich opravu.

Autobazary se často snaží zbavit své odpovědnosti za případné 
vady prodávaných ojetých vozidel tím, že reklamaci zamítnou 
s odůvodněním, že reklamované vady vznikly až po převzetí 
vozidla a jsou důsledkem dalšího provozního opotřebení. Ta-
kový postup autobazaru je ale protiprávní, protože jak vyplývá  
z výše uvedeného, občanský zákoník stojí na předpokladu, že ta-
ková vada byla na vozidle již v době předání. Chce-li autobazar 
tento předpoklad vyvrátit, musí prokázat, že vada se na vozidle 
vyskytla až po jeho předání, a to např. znaleckým posudkem. 
Neprokáže-li to, nezbaví se své odpovědnosti za skrytou vadu.

Autobazary taktéž často argumentují, že kupující podepsal 
smlouvu či protokol, ve kterých je uvedeno, že kupující se sezná-
mil se stavem vozidla či že prodávající neodpovídá za jakékoliv 
vady apod. Tyto argumenty ale nemají žádný právní význam  
a slouží pouze k odstrašení neinformovaných spotřebitelů. 
Pokud by autobazar na Vaši reklamaci nereagoval, resp. ji za-
mítnul, je taktéž možné podat podnět České obchodní inspekci  
k prošetření, případně celou záležitost řešit soudní cestou.

Detailnější odpověď je možné poskytnout pouze na základě úpl-
né znalosti daného případu a výše uvedené lze tak vnímat spíše 
jako obecná doporučení, která lze ale použít i v případě existen-
ce skrytých vad na jiných věcech, nikoliv jen na ojetých vozi-
dlech. Domníváte-li se však, že Vám autobazar zamlčel existenci 
skrytých vad na Vámi koupeném ojetém vozidle, předmětné 
vady u autobazaru reklamujte, důkladně se informujte o svých 
právech a neváhejte ke své obraně využít všechny prostředky, 
které právní řád na takovou obranu nabízí.

Dotaz: Dobrý den, nedávno jsem si koupil ojetý automobil z au-
tobazaru, který přestal fungovat po necelých třech týdnech, aniž 
bych s ním nějak často jezdil. V servisu mi řekli, že na motoru exi-
stuje celá řada závad, mj. vadné zapalovací svíčky, vstřikovače, 
filtr pevných částic apod., přičemž na opravu nemám dostatečné 
finance. Autobazar mě ale na tyto závady motoru vůbec neupo-
zornil. Můžu tuto situaci nějak řešit a nějak se bránit?

Mgr. Tomáš Bobek
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Kdo se na poslední desce autorsky podílel?
Denis Remza, který s námi hraje na basu, přispěl 
chvílemi až hardcoreovou písničkou V pekle. Libor 
Dušek, náš zakládající člen, složil písničku Konzu-
menti. Zbytek desky jsem dělal hudbu já a texty 
Libor Dušek. S výjimkou písniček, kde je text T. R. 
Fielda (Bohdan Vojtěch Šumavanský, rodným jménem 
Theodor Adalbert Rosenfeld, byl český básník a bohém, 
člen Svazu spisovatelů. Ve 30. letech 20. století vydal 
tři básnické sbírky pod literárním pseudonymem T. R. 
Field, pozn. autora) nebo u písničky Jeseň, kde je au-
torem textu Karel Babánek. 

Vyšlo tedy cédéčko. Až skončí doba koronavirová, 
budou nějaké koncerty?
Měli jsme domluvené koncerty na krásných mís-
tech jako třeba v Bílých Karpatech nebo u České 
Kamenice. Tam jsme se dost těšili, protože jsme 
to chtěli spojit s výlety po okolí. Ale snad něco do-
padne, uvidíme. Nyní jsme se hlavně soustředili na 
vydání desky. 

Jak bys představil kapelu Cémur Šámur lidem, kte-
rým je nyní tolik jako tobě v době, kdy jste začínali? 
Přece jen tehdy byla jiná doba. Vše bylo možné, 
chaotické a divoké. Lidi hodně chodili na koncer-
ty, nebyly mobily… Pro nás je docela těžký struč-
ně představit, co hrajeme. Pořadatelé koncertů to 
často chtějí popsat dvěma slovy – a to vážně nejde. 

Já ti dám čtyři slova…
(smích). Měli jsme třeba death metal s lidskou tvá-
ří. Kamarád jednou řekl, že je to symfonický punk. 
My jsme to zjednodušili na Cémur beat, protože 
za to schováš všechno. Těch žánrů se tam skrývá 
opravdu hodně. 

Kdo vymyslel samotný název Cémur Šámur, což je 
obráceně Rum a šrumec?
Myslím, že to byl Petr Cejnar, Libor Dušek a Ondra 
Horák. Ale to by ti oni řekli líp a já bych nerad ně-
komu upíral nebo zkresloval autorství. Přece jen, já 
v té kapele nejsem od jejího samého začátku.

Jak pro tebe bylo těžké adaptovat se na styl kapely? 
Přece jen byl jsi už v tu dobu zkušený kytarista, který 
rád kopíroval slavné světové rockové a metalové ve-
likány, a tudíž jsi určitě chtěl do hudby kapely přinést 
i něco z toho. 
Mně se hodně líbilo jejich první demo nebo EP  
a líbila se mi na tom ta žánrová svoboda i svoboda 
v textech. A říkal jsem si, že tohle chci dělat. To, že 

někdo neměl formální hudební vzdělání se všemi 
škatulkami, vůbec nebylo na škodu. Naopak, při-
cházeli s dobrými nápady a mohly vznikat věci, 
které by jinak nevznikly.

Jak na tvorbu kapely nahlížíš jako hudební pedagog, 
který naopak děti učí, aby se nějakých škatulek či 
postupů držely?
Snažím se v těch dětech příliš nepěstovat škatulky 
a žánrová klišé. U starších žáků jsem rád, když při 
hraní mají schopnost improvizace. Těší mne, když 
jsou schopni udělat něco svého. Máme například 
předmět, ve kterém učím elektronickou hudbu,  
a na co tam někdy přijdou, to docela koukám.

S tvým jménem je spojen i Projekt Oldfield. Jak ses 
k tomu dostal?
V prváku na gymplu jsem jezdil na Rýchory na 
Letní školu ochránců přírody. Místní kuchař měl 
na VHS kazetě záznam koncertu Tubular Bells 2. 
A když jsem ten koncert poprvé slyšel, říkal jsem 
si, že tohle bych chtěl někdy hrát. Uběhlo hodně 
let, bylo tuším září a před námi plány na vánoč-
ní koncert ZUŠ. S Vlastíkem Bucharem jsme pře-
mýšleli, co by se dalo nacvičit, a tak jsme si řekli, 
že bychom mohli zkusit skladbu Sentinel z alba 
Tubular Bells 2. Samozřejmě že to bylo v pokroči-
lou večerní dobu, kdy člověk v hospodě zakládá 
kapely a vymýšlí ty nejlepší projekty (smích). Jenže 
tentokrát to vyšlo. Výhodou je, že když se zapojí 
pár učitelů, kteří zvládnou těžší party, a několik  
nadaných studentů, lze i takovou skladbu zahrát 
živě. V některých partech hrají třeba i dvanáctiletí 
žáci. Zdokonalují se a později mohou přejít i na slo-
žitější věci. Za dva roky budeme mít výročí deset 
let tohoto projektu. Při té příležitosti zahrajeme celé 
album Tubular Bells 2.  

Co se ti na Oldfieldově hudbě líbí? Jsou to melodické 
písně s chytlavým ženským hlasem, nebo melodie 

inspirované keltskou hudbou?
Já jsem jako první album slyšel zmiňované Tubu-
lar Bells 2 a tou deskou mě Oldfield zaujal během 
několika minut. Je to dynamický, orchestrální, jsou 
tam lesy kytar. Nádherné melodie zahrané úžas-
ným kytarovým tónem, který umí jen Mike. Pak 
jsem slyšel další Oldfieldovy desky The Songs of  
Distant Earth a Voyager, což jsou všechno nádher-
ná instrumentální alba. Tenkrát mne jeho komer- 
čněji laděné písničky moc nebavily. V té době jsem 
poslouchal hlavně metal, a to člověk zrovna netráví 
čas s Moonlight Shadow. Ale postupem času jsem 
si začal vážit lidí, kteří umí udělat dobrý popový 
či poprockový hit. V ten okamžik jsem Oldfielda 
začal vnímat i jako skladatele písniček. 

V hudební škole jsi pedagogem na plný úvazek?
Ano, přesně tak.

Co to obnáší? Kolik hodin denně strávíš výukou?
V hudební škole máme přímou a nepřímou vyučo-
vací povinnost. Přímá vyučovací povinnost je 24 
hodin týdně a zbytek jsou přípravy, aranžování, 
papírování a tak dále. Když se například nacvičuje 
s Projektem Oldfield, je to na celý den. 

Kolik máš žáků?
Žáků mám 17 na individuální výuku kytary,  
v Projektu Oldfield mám dalších dvacet a pár žáků  
chodí na elektronickou hudbu.

Jsou zdejší děti nadané, nebo je to průměr?
Řekl bych, že tu je spoustu nadaných žáků. A do-
kazuje to, že se dostávají na konzervatoře a hrají  
v různých kapelách.

Vedle všech tvých aktivit a projektů nesmíme zapo-
menout i na kapelu Flendrs. Jak to s nimi vypadá?
Flendrs se proměnili na Flangers. Rozhodli jsme 
se už nehrát autorské písničky. V aktuálním reper-

toáru jsou naši oblíbenci jako Alice Cooper, David 
Bowie, Dick Dale. Na poslední zkoušce jsme zkou-
šeli Billyho Idola. 

Dokážeš si představit, že by sis nevzal kytaru do ruky 
na celý den, týden, měsíc či půl roku?
Půl roku určitě ne. Nicméně někdy je týden bez 
nástroje prospěšný. Třeba vynikající španělský ky-
tarista Paco de Lucia si dával každý rok od kytary 
měsíční pauzu. 

Kde čerpáš inspiraci pro svoje skládání? Chodíš ven-
ku a zapisuješ si zvuky, které zaslechneš?
Velkou inspirací jsou pro mě kapely a skladatelé, 
které mám rád. Ale je pravda, že například sklad-
bu Jeseň jsem z velké části složil během toulek  
v Krkonoších. Měl jsem s sebou diktafon, a když 
mě něco napadlo, hned jsem si to nazpíval a doma 
pak přepsal do not. Protože kdybych to skládal jen 
čistě od kytary, byl bych až moc svázaný jedním 
nástrojem. V přírodě přicházejí nečekané nápady. 
A každý muzikant má svoji múzu. Ale třeba v pro-
jektu AVARP je vše úplně jinak. 

O čem je AVARP? I to je tvůj projekt?
Ano. AVARP je převážně elektronický projekt. 
V AVARPu používáme ve velké míře analogové 
syntezátory, každý nástroj je sám o sobě inspirací. 
Někdy si dokonce začne syntezátor žít vlastním ži-
votem a začne vytvářet vlastní zvuky a sequence. 

V rozhovoru jsme několikrát zmínili tvého bratra 
Jakuba, který se také významně prosadil v hudební 
branži. Jak moc sleduješ jeho činnost a projekty? In-
spirujete se vzájemně?
Největší inspirací a pomocí pro mě byl během na-
hrávání projektu AVARP, kde mi pomáhal oživit 
rytmickou stránku skladeb. Chodím pravidelně na 
jeho kapelu Muff. 

On hrál i s Anetou Langerovou. Co jsi tomu říkal?
Myslím, že tato spolupráce bráchovi přinesla 
spoustu dalších nabídek ve studiu i na pódiu. Viděl 
jsem asi tři jejich společné koncerty, a byl to příjem-
ný zážitek.

Aleš Vejnar (41)

Absolvent vrchlabského gymnázia studoval 
šlechtění rostlin a zahradní a krajinnou tvorbu. 
Ve svém volném čase cestuje, chodí po horách, 
sbírá minerály a věnuje se problematice sucha 
v krajině.
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Po historických milnících 
naší společnosti

Když se řekne Vrchlabí, vzpomenou si turisté či lyžaři 
na malebné městečko rozkládající se v údolí horního 
Labe, které je vstupní branou do centrálních Krko-
noš. Pro odbornou veřejnost z oblasti strojírenství, 
zejména obráběcích a stavebních strojů, je stejným 
pojmem i TOS, HYTOS, nebo nyní ARGO-HYTOS s.r.o. 

Ve své dlouhé historii má naše firma názvů dokon-
ce ještě více, podle toho, do jakého koncernového 
podniku byla v dobách minulých začleněna. Co ale 
zůstává stále stejné, je um, poctivá práce našich za-
městnanců a posledních více než 60 let i zaměření 
výrobního programu, který se pružně přizpůsobu-
je potřebám zákazníků po celém světě.

Mnoho lidí z Vrchlabska prošlo branami naše-
ho závodu. Střídali se u nás celé generace rodin. 
Máme za sebou období rozkvětu, i období, na která 
bychom raději co nejdříve zapomněli. Ale to je jako 
v životě každého z nás.

Myslím si, že je na místě poohlédnout se do mi-
nulosti a připomenout si, jak vlastně tato továr-

na v blízkosti Labe vznikla. Základy, na kterých 
stavíme, neměly se strojírenstvím nic společného. 
Historicky bylo povodí krkonošských řek a poto-
ků poseto papírenskými nebo textilními podniky. 
Ano, i toto je náš případ. 

Naše dějiny se začínají psát v sedmnáctém století. 
Nejprve se v místech dnešního Labitu, v letech 1667 
až 1810, nacházela papírna Gabriel Ettel. Později je 
zde v letech 1810 až 1939, tedy v dobách největšího 
rozkvětu, textilní manufaktura Jerie. Budovy získá-
vají tvar, který je vidět do dnešních dnů. V dobách 
okupace je civilní program nahrazen vojenskou 
výrobou. V této temné době je položen základ stro-
jírenské výrobě, konkrétně jemné mechanice, při 
výrobě aviatických přístrojů. 

Po válečném období a začlenění do skupiny TOS se 
zde začínají vyrábět součástky pro obráběcí stroje  
a od roku 1953 kompletní soustruhy. V roce 1956 
došlo k významné změně výrobkového portfolia. 
Ve Vrchlabí začíná výroba hydraulických kompo-
nent, později funkčních celků ve formě hydraulic-

kých jednotek. Postupně se ukazuje, že výrobní 
prostory nejsou dostatečné, a v roce 1978 je položen 
základní kámen stavby nového výrobního závodu. 

Jednalo se o vskutku moderní závod, který po 
svém dokončení v roce 1984 disponoval počítačem 
řízenou výrobou, autonomními vozíky, zavážením 
pracovišť a podobně. Zaměstnanci, kteří si navíc 
„fabriku“ postavili v akci „Z“ *) částečně sami, 
mohli být právem hrdí. Mnozí si ještě vzpomenou 
na parní lokomotivu, která sloužila k vytápění 
haly při stavbě. Postupně dochází ke stěhování 
z původních prostor blíže centru města, které je 
ukončeno teprve na začátku 90. let, kdy dochází  
k rozpadu koncernu TOS a privatizaci.

V roce 1992 vzniká společnost HYTOS, která ná-
sledně přechází pod křídla německé společnosti 
FAG. O rok později dne 16. 6. 1993 kupuje společ-
nost HYTOS náš současný většinový majitel, pan 
Christian Herbert Kienzle, který se zasloužil o roz-
voj firmy, dostavbu další výrobní haly a etablování 
se na významných světových trzích.

Pevně věřím, že i přes současnou dobu, která 
nám všem komplikuje život, nás čeká pozitivní 
budoucnost. Musím poděkovat všem našim za-
městnancům, bez nichž bychom nebyli úspěšní 
tak, jak jsme, neušli bychom cestu, kterou máme 
za sebou. Děkuji jim za mimořádný přístup v této 
době, kdy se musíme vypořádat s koronavirem  
a omezeními různého charakteru, která s ním sou-
visí. Management firmy se snaží o to, aby pro naše 
zaměstnance bylo ctí být součástí týmu v modro-
-červených barvách, abychom byli přínosem pro 
město Vrchlabí, pro náš krásný, byť někdy drsný 
podkrkonošský kraj.

Jan Vaníček, Vedoucí oddělení prodeje CZ+SK
ARGO-HYTOS s.r.o.

*) Akce „Z“ byla v dobách komunistického režimu v Čes-
koslovensku neplacená pracovní činnost obyvatel. Jedna-
lo se o výpomoc v oblastech, kde státní či obecní správa 
tyto úkoly nezvládla (ať již z finančních důvodů, nebo  
v důsledku špatného plánování).
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EVA VERNEROVÁ, 
FOTO: ARCHIV ROBERTA ALGERA

Kámen? Můj 
celoživotní 
přítel

Jeho sochy se nacházejí v Evropě i za oceánem ve Spo-
jených státech amerických. Stejně tak pestrá je i jeho 
životní pouť, která jej zavedla do Vrchlabí. Akademický 
sochař Robert Alger v rozhovoru pro Vrchlabinky vzpo-
míná na své umělecké začátky, porovnává způsob ži-
vota v Česku a za oceánem a popisuje svůj tvůrčí styl. 

Narodil jste se v Hradci Králové. Jak jste se dostal do 
USA? Proč jste tam studoval na německé škole?
Rodiče se mnou utekli v době komunismu, když 
mi bylo 6 let, do Rakouska. Téměř rok jsme byli 
v táboře pro uprchlíky Traiskirchen poblíž Vídně. 
Zde jsem chodil do rakouské školy, kde jsem byl 
obklopen německy mluvícími dětmi. Po následné 
emigraci do státu Maryland v USA jsem chodil 
do německé školy, protože jsem neuměl anglicky, 
pouze česky a německy - navíc jedna z babiček 
byla Němka.

Kde jste pak studoval sochařství?
Vystudoval jsem sochařství v akademii pro umění 

v Itálii, Accademia di Belle Arti di Carrara – což mi 
doporučil mistr kamenosochař Vincent Palumbo, 
pod jehož vedením jsem se od jedenácti let učil pra-
covat a tesat z kamene v dílně, kde se tesaly veškeré 
ornamentální, figurativní a architektonické kusy, 
které byly zakomponovány do stavby katedrály 
ve Washingtonu - Washington National Cathedral. 
V té době se katedrála ještě dostavovala a skupina 
kamenosochařů pod vedením mistra Palumba tam 
pracovala. Pokud jsem měl volno ze školy, téměř 
vždy jsem chodil do dílny, což mi domluvil můj 
táta, který si s mistrem Palumbem dobře rozuměl – 
oba byli Evropané. Vyrůstal jsem obklopen těmito 
kamenosochaři. Po dokončení střední školy (stále 
německá škola) mi mistr Palumbo doporučil ná-
sledné studium v Carraře v Itálii.

V USA jste profesionálním členem Stone Carvers Gu-
ild. V čem to spočívá a co musíte dokázat, abyste byl 
členem?
Do cechu jsem byl pozván kamenosochařem Wal-
terem Arnoldem, který ho založil a který nějakou 
dobu působil na katedrále ve Washingtonu ve sku-
pině vedené mistrem Palumbem. O kritériích se  
v té době až tak nemluvilo, všichni byli profesio-
nálními kamenosochaři. Znali jsme se a věděli jsme 
o svých dovednostech.

Kdy a proč jste přišel zpět do České republiky?
V létě 2006. Vždy jsem v USA pociťoval české koře-
ny a díky další nečekané náhodě, že jsem se poznal 
s manželkou, která je také Češka. Navíc jsem chtěl 
poznat lépe svoji rodnou zem.

Jak byste srovnal život v Americe a tady u nás ve 
Vrchlabí?
Co člověk, to názor - takže pouze dle mého názoru 
jde o podobný život jako zde v Čechách. Obloha 
je stejně modrá, slunce stejně svítí, z mraků stej-
ně prší či sněží - lidé chodí do práce, jsou nespo-
kojeni s politikou či si dopřejí pár piv v hospodě  
a tak dále. Běžný Američan by si s běžným Če-
chem při pivu dobře popovídal a možná v mno-
hém porozuměl. Samozřejmosti jako rozdílná řeč 
a zvyky není třeba komentovat. Pouze bych vy-
zdvihl mnohem větší sociální zabezpečení v Če-
chách - zdravotní, mateřské, více volna nebo roz-
díl ve vzdálenosti, který nutí lidi v Americe strávit 
mnohem více času v autě.

Jakou technikou tvoříte?
Techniky jsou různé, záleží na tom, jak má vypa-

dat výsledek. Je možné pracovat pouze z myšlenek  
a během práce přímo v kamení vytvářet podo-
bu či tvar. Někdy se dá pracovat ze skici nebo  
z modelu malého měřítka podle oka, jindy pomocí 
zvětšování dimenzí modelu pomocí triangulace, či 
lze přenášet body na kámen z modelu v měřítku 
1:1 pomocí tečkovacího přístroje. Hodně záleží na 
tom, zda se jedná o přesnou zakázku, nebo pouze 
volnější tvorbu.

Jaký materiál používáte a s čím nejraději pracujete?
Nyní pracuji převážně s mramorem a žulou. Mo-
dely, které vytvářím z plastelíny, se následně od-
lévají do sádry. Občas modeluji i přímo do sádry. 
Nejradši pracuji s tvrdším kamenem – mramorem, 
žulou, vápencem.

Jak byste popsal svůj styl? Co nejraději tvoříte? Do 
jakého uměleckého směru byste sám sebe zařadil? 
Nemám žádný specifický styl. Ve své tvorbě se, ať 
už se jedná o abstraktní, figurativní, či groteskní 
sochu, nechávám vést vlastními myšlenkami. Ne-
snažím se vyvinout nebo dodržet nějaký konkrétní 
styl - to pro mě není důležité. Občas tvorbu také 
ovlivňují faktory jako např. časové i cenové omeze-
ní a přání zákazníka.

Co nebo kdo je vaším zdrojem inspirace?
Pozoruji a v klidu přemýšlím nad okolnostmi, se 
kterými se setkávám a které nelze předvídat. Tyto 
momenty přináší inspiraci.

Máte nějaký vzor nebo oblíbeného umělce součas-
nosti či minulosti, který vás ovlivnil?
Vzor nemám. Vzory nevyhledávám. Zároveň vím, 
že je mnoho talentovanějších umělců. Ale já si přeji 
jít svojí vlastní cestou. 

Účastníte se i sochařských sympozií. Jak probíhají?
Pro mě je každé sympozium vždy nabité časově  
a přináší nové poznatky a nápady. Vždy je fyzicky 
a myšlenkově náročné. Z mého pohledu je tvorba 
sochy na sympoziu pozitivně intenzivní.

Vystavujete?
Výstavy nevyhledávám. V současnosti mám vysta-
vené sochy pouze v jednom hotelu. 

Co považujete za svůj největší úspěch v oblasti so-
chařství?
Nedívám se na svoji tvorbu hlediskem úspěchu či 
neúspěchu. Každé moje dílo má pro mě stejnou 

hodnotu - tak přistupuji ke každé tvorbě se stej-
ným nasazením. 

Děláte sochy na zakázku, nebo prodáváte až to, co 
vytvoříte?
Tvořím sochy na zakázku, i prodávám to, co mám 
již vytvořené, pokud je zájem.

Co můžeme najít ve Vrchlabí?
Jestli myslíte sochu ode mne, tak je to abstraktní 
socha „Quo Vadis“, vytvořena během sochařského 
sympozia ve Vrchlabí, bohužel je z pískovce, který 
již v místech dost chátrá.

Kde všude po světě jsou vaše sochy?
V Marylandu, Washingtonu DC, Virginii, v Ně-
mecku, v Itálii a samozřejmě v Čechách a v Anglii.

Kdy nejraději tvoříte? Potřebujete naprostý klid, 
nebo naopak třeba společnost/hudbu?
Tvořím kdykoli, naprostý klid při práci s kamenem 
mám, protože přes rachot nářadí - což považuji za 
„klid“ - neslyším, když na mne někdo mluví nebo 
když vyzvání mobil. Hudbu poslouchám výjimeč-
ně pouze při leštění, jinak bych ji stejně neslyšel. 
Hlavně mám rád kámen a často naslouchám, jak 
zní, jak zvoní - jak si „povídáme“. Kámen je pro 
mne celoživotní přítel.

Chystáte teď nějaký zajímavý projekt?
Nyní mám v programu vyhotovit sochu, která 
bude vzpomínkou na muže z jedné lužickosrbské 
vesnice, kteří museli do války a již se nevrátili. So-
cha bude zároveň připomínat dva ruské pracov-
níky, kteří byli nuceně nasazeni v té samé vesnici 
a tam na konci války tragicky zemřeli. Památník 
bude připomínat osudy těchto lidí, kteří už neměli 
možnost se vrátit do vlasti a byli zapomenuti. 

Ještě poslední otázka. Máte nějaké životní motto? 
Stoneman Forever - Hardcore On The Ground. 
Což nepřímo přeloženo znamená: zůstat oběma 
nohama na zemi a věrný práci s kamenem, jak mě  
k tomu Vincent (mistr Palumbo) během 21 let naše-
ho společného vztahu a působení až do jeho před-
časného úmrtí inspiroval.

Robert Alger (52)

Akademický sochař Robert Alger se narodil  
v Hradci Králové, ale velkou část života prožil  
v USA. Dnes žije Robert Alger s ženou a dcerou 
ve Vrchlabí.

BIO
SOCHAŘ
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Monolog

„Neutíkej, pomalu, stůj! Zvedej nohy, nebo za-
kopneš a odřeš si zase kolena! Zvedej ty nohy  
a choď hezky, nebo budeš mít úplně sedřený 
špičky bot!“ Sakra, vždyť ty tvoje mini boty jsou 
dražší než moje Adidasky. Za pár týdnů budeme 
muset koupit nějaké sandálky. To zas bude pálka. 
Škoda, že v Lidlu mají sandálky až od velikosti 
25. Nebo že by se to změnilo a měli už i menší veli-
kost? Budu to muset zjistit. Doma kouknu na net. 
Ty trekové sandálky, co měla loni R, nebyly vůbec 
špatné a nebyly ani drahé. No, R by už taky po-
třebovala nové legíny. Skoro na všech už má díry 
na koleni. Zašívat to nebudu, to nemá smysl. Ta 
látka už je tak rozsypaná, že by se tam za chvíli 
stejně udělala nová díra. 

„Neskákej do louže! Jsi ty normální? Vždyť budeš 
mít mokro v botách!“ „Nebudu.“ „Ale budeš!“ 
„Nebudu.“ „Opovaž se znovu vlézt do louže. 
Jinak než dojdeme do krámu, tak budeš úplně 
zmáchanej!“ „Nebudu.“ „Tak pojď. Jdeme! Pojď 
už, nemáme na to celý den!“ „Ne!“ „Tak jdeme!“ 
„Ne!“ „Tak, sakra, neštvi mě a pojď už. Mě to tady 
nebaví, pořád tě přemlouvat!“ Pane bože, už jsem 
zase z něho na palici, a to ještě není ani poledne. 
„Pojď, v krámě koupíme pitíčko.“ „Jo – pitíčko. 
Maminko, koupíme to zelený pitíčko, v krámě!?“ 
„No, vždyť jo.“ To se ještě uvidí, holomku jeden.

NA POKEC

Jo a R by taky ještě potřebovala nějaké tepláky. 
Z několika již vyrostla, anebo je má zase děra-
vý. To je hrozný, z čeho ty tepláky dneska šijí, že 
to nic nevydrží? No, vlastně není ani moc divu, 
když si vezmu, kolikrát už byly praný. Když oni 
jsou oba pořád jako prasata. Měla bych zajet do 
Lánova zkusit něco vyhrabat. Třeba budu mít 
štěstí a na nějaké tepláky tam narazím. To se ale 
budu muset domluvit s babičkou, aby pohlídala F.  
S sebou ho brát nebudu, to bych tam nedělala nic 
jiného, než že bych ho honila mezi koši, nebo hůř, 
vytahovala bych ho z pod koše jako minule. Fuj, 
byl samý chuchvalec. Taky by si tam mohli občas 
zamést. No, ale zase kde jinde seženu tepláky za 
deset korun?

„Slez z toho obrubníku. Jezdí tady auta, tak slez 
z toho obrubníku a drž se u mne. Slyšíš mě, slez 
z toho obrubníku! Ty mě neslyšíš? Ty mi nerozu-
míš? To na tebe mluvím čínsky, nebo co? Nechoď 
po tom obrubníku, je to úzký, spadneš a zvrkneš 
si nohu!“ To bych to pak doma zase schytala. 
Ještěže když naposledy sjel z cyklostezky na mo-
torce do pangejtu a udělal dvě salta, tak se mu 
nic nestalo a doma se mi to podařilo ututlat. Ale 
vymknutý kotník bych už asi neokecala. „No vi-
díš, jako bych to neříkala! Neřvi! Co máš s tou no-
hou? To je dobrý, to nic není. Přestaň řvát, nebo 
ode mne ještě jednu schytáš! Já ti říkala, ať tam 
nelezeš! Nebul, to rozchodíš. Za chvíli budeme  
v krámě, tak tě posadím do vozíčku, jo?“

Tak co já musím vlastně koupit? Nějaké pečivo, 
něco na snídani. Hm, jenže to tam budou mít zase 
jenom ty přeslazený koblihy a nic moc na výběr. 
To radši něco upeču. Ale co? Naposledy jsem pek-
la borůvkový koláč a tomu děti moc nedaly, je-
nom na sebe vyplazovaly modrý jazyky. Perník! 
Jo, upeču perník. Ten jsem už delší dobu nepekla  
a děti ho milují. Co na to budu potřebovat? Mou-
ku, mléko, olej, vajíčka, … Jo, to mám snad všech-
no doma, to je v pohodě. Super, aspoň nebudu mu-
set z krámu tahat nic těžkého. 

A co budu vařit k obědu? Ježíši, co zase k tomu 
obědu, to je pořád dokola. Už mě to fakt nebaví. 
Do háje, nemám žádné drobné do košíku! Malé 
košíky kvůli Covidu zmizely a nemají tu ani žád-
nou vyřazenou krabici. No, skvělý. Paráda! To ho 
zase budu honit po krámě. „Prosím tě, hlavně na 
nic nesahej!“




