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Hokejový Dědek

Editorial
Lidičky, žijte!
JIŘÍ ŠTEFEK / šéfredaktor
Jsou tady letní prázdniny a čas dovolených. Přestože nás v březnu či
ještě dubnu strašili tím, že se dva
roky nebude moci nikam cestovat
a nebudou se v létě konat žádné akce,
nakonec se tyto hrozby nenaplnily.
Naštěstí. Cestovatelé už proto ladí
termíny a cílové destinace. Ale ani
ti, kteří nakonec zůstanou doma
(protože kvůli práci nebo podnikání
musí, anebo se jim zkrátka nikam nechce), se nemusí cítit nijak ochuzeni.
Ve Vrchlabí a jeho okolí se totiž vyrojila celá fůra sportovních, společenských či kulturních akcí a akciček, na
kterých se dá v následujících týdnech
strávit krásný den nebo večer. Kultura a zábava vždycky byly tmelem společnosti a o to více to platí
v doznívající době postcovidové.
Období pandemie nás zavřelo do
obýváků a vyhnalo z ulic, sálů, ale
i hospodských lokálů. Mnozí z nás
neviděli své přátele a známé i mnoho
týdnů. Teď nastává ideální čas tuto
prodlevu zacelit. Lidičky, neseďte
doma, bavte se, žijte!
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ANKETA

Kde letos strávíte svoji dovolenou?
Martin Babič,
obchodník s vínem
Spojíme s rodinou velmi příjemné s užitečným. Letošní
dovolená se ponese díky pandemii Covid-19 v duchu podpory českých a jihomoravských provozovatelů
ubytovacích zařízení, kteří jsou a hlavně budou
ve velmi tíživé situaci.
Irena Korytářová,
referentka volného času
Na letošní rok jsem měla připraveny smělé plány, které
byly navázány i na syna cestovatele. Měla jsem za jím letět
na Bali, potom jsme se s přáteli chtěli podívat do

Kyjeva a nakonec do Belgie a Bruselu, kde bude
pracovat moje kamarádka. Maličký virus změnil
všechny moje plány, ale vůbec mi nevadilo vše
odložit. Pro letošní rok jsme vymysleli akci „Tour
de chalupy“, kdy se budeme s přáteli navštěvovat
na svých letních sídlech a představíme jejich zajímavé okolí přátelům.
Hana Jirková, administrativa
Pokud to aktuální situace dovolí, i letošní dovolenou začneme tradičně u přátel v Českém
Krumlově. Odtud je to blíž
i do sousedního Rakouska,
kam se také rádi již třetím rokem vracíme. A protože téměř celá rodina preferuje aktivní odpočinek, rakouská jezera, hory a bikeparky jsou pro
nás ideální varianta, kde si každý přijde na své.
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peníze dělají peníze. Když peníze vyděláte, tak je investujete a je to takový kolotoč. Je to zkrátka rychlík,
do kterého nasednete, a ten jede a nezastavuje. A vy
ho buď dobře řídíte, nebo ho někde rozbijete. Mně
se to podařilo zatím řídit dobře. Je pravdou, že podnikám třicet let a za tu dobu jsme jako rodina nějaký
majetek nadělali. Bylo tam i štěstí a hodně píle a pracovitosti a někam jsme to dotáhli. Věřím, že COVIDovou dobou procházíme také dobře. Samozřejmě,
že to některé naše aktivity zasáhlo či ještě zasáhne,
ale není to nijak dramatické. I proto jsem ani v této
době nezanevřel na společenskou odpovědnost.

Život v Krkonoších
bych za jiné místo nevyměnil
Pracovitý, schopný, zásadový. A především úspěšný.
Takový je podnikatel, mecenáš i milovník sportu Petr
Dědek. Během tří desítek let se svojí pílí i drajvem
vypracoval mezi nejbohatší české podnikatele. Ve
velkém a otevřeném rozhovoru pro Vrchlabinky Petr
Dědek vzpomíná na svoje začátky, hovoří o svém sepětí s hokejovými týmy z Pardubic i Vrchlabí, ale i bez
příkras popisuje svoje vztahy s vrchlabskou radnicí.
JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: JIŘÍ V. NOVOTNÝ

Sedíme u vás v kanceláři ve vašem nově vybudovaném kancelářském objektu v Lánovské ulici. Kdy
bude tato budova otevřena a kdo všechno v ní bude
sídlit?
Budova skupiny DD již otevřena je. Dostali jsme
zkušební provoz v březnu letošního roku. Teď
jsme dokolaudovali a oficiálně otevíráme v červenci takovým malým openingem pro partnery
a zaměstnance. Samozřejmě nám to trochu zkomplikovala COVID doba. Nicméně jsem rád, že po
několika letech příprav to dopadlo a nejsme na více
místech po Vrchlabí. Celá naše skupina je nyní pod
jednou střechou.
6

Rozumím tomu správně, že zde budou sídlit jen vaše
společnosti?
Ano. Je to budova jen pro management a zaměstnance skupiny DD.
Scházíme se k tomuto rozhovoru v neděli (14. června). Pro většinu lidí je neděle sváteční nebo odpočinkový den. Jak to máte vy, co se týká rozdělení všedních a víkendových dní z hlediska práce a odpočinku?
Já mám volno, když mám dovolenou. Včera jsme
tu měli například představenstvo HC Dynamo
Pardubice. Bylo nás tu dvanáct a jeli jsme od osmi
hodin ráno do dvou odpoledne. Sobota nesobota.
Když je potřeba, tak se pracuje. Jinak jsem samozřejmě rád, když si najdu volnou neděli pro rodinu.
Podle aktuálního žebříčku časopisu Forbes jste 65.
nejbohatší Čech s odhadovaným majetkem ve výši
3,5 miliardy korun. Jaký to je pocit probouzet se ráno
s vědomím tohoto čísla?
Ráno vstávám asi úplně stejně jako jiní lidé. Jestli
mám o miliardu méně nebo více pro mne není podstatné. Jsou to jenom čísla. Čím více peněz nebo majetku člověk má, tím je s tím více starostí. Je to tak, že

Pamatujete si, na čem jste vydělal váš první milion?
Ve svém podnikání v elektru. Já jsem vyučený
elektrikář a začali jsme jako elektromontážní firma. Tento obor je pro nás jedním z největších,
byť není úplně ze všech největší, a já ho mám rád
a každým dnem se mu věnuji. Takže odpověď zní
„na drátech“.
Nyní se přesuňme k hokeji. Na konci první červnové
dekády vám zastupitelstvo Pardubic přikleplo majo-

ritní podíl akcií v klubu HC Dynamo Pardubice. Proč
jste si vybral právě tento tým?
Není žádný jiný srovnatelný klub jako Dynamo.
Jeho historie je neskutečná.
Ale tu má přece například takový Litvínov také…
Pardubice mají šest titulů, jsou tam jména a mají
diváky. Na zápasy chodí 10 tisíc lidí a základna
fanoušků v regionu je obrovská, neskutečná. I ve
chvíli, kdy byly poslední, tam chodilo i osm tisíc
lidí na zápasy. Jména, která za Pardubice hrála,
jsou neskutečné české legendy. Nicméně byla to
i trošku náhoda. Když jsem se vrátil z dovolené, tak
mě následujícího dne - 30. prosince - vyzvedl Ondra Heřman a jeli jsme se podívat do Pardubic na hokej a viděli jsme tu tragédii, ve které se tým právě
nacházel. Ale i přesto tam bylo mnoho fanoušků,
kteří tým stále podporovali.
Takže tam vás to zasáhlo?
Jo jo, tam mi jich bylo líto. Tak jsem řekl: „Dobře,
jdu do toho.“ V tu dobu už bylo výběrové řízení
vypsáno a oficiální přihlášky se měly posílat do
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3. ledna. Tak jsem ji 1. ledna poslal. Bylo to všechno
takové emotivní. Napsal jsem e-mail náměstkovi
primátora Janu Mazuchovi, že se také přihlašuji,
a 7. ledna byla komise a rozeběhli jsme to. S sebou jsem vzal Ondru Heřmana a říkal jsem jim,
že pokud chtějí Dynamo zachránit, je potřeba tam
dosadit jako krizového manažera Ondřeje Heřmana, a že se musí udělat určité změny. Slíbil jsem,
že jim pomůžu a dodal jsem klubu nějaké peníze.
Koupili jsme posilu Michala Vondrku, z Vrchlabí
jsme stáhli Tomáše Rolinka, z Ruska jsme získali
jednoho klíčového obránce Stěpana Zacharčuka.
Úplně se změnila atmosféra v klubu a poslední
čtvrtinu ligy jsme co do počtu bodů vyhráli. Vše
jsme definitivně zachránili posledním zápasem
v Brně. Zachránili jsme extraligu, ale mezitím už
běželo výběrové řízení. Komise, dotazy a politikaření komunálních politiků, bylo to šílené a zdlouhavé. Proto jsem jim také na zastupitelstvu řekl, že
tu jsem teď, a pokud se nedohodneme, tak odejdu
a už se nevrátím. Podpora mého vstupu je mezi fanoušky obrovská. Teď musíme dobře začít.
Součástí změn ve vlastnické struktuře HC Dynamo
Pardubice bylo i navázání spolupráce s HC Stadion
Vrchlabí a vaše znovuangažmá ve zdejším klubu.
Jaká zde bude vaše role?
Historie mého působení u vrchlabského hokeje začala před sedmnácti lety. Já jsem se stal sponzorem,
když Vrchlabí hrálo v krajské lize. Po sezóně jsem
říkal šéfovi klubu Pepovi Stránskému, že buď si ten
klub koupím, anebo už sem dávat peníze nebudu.
Můj sponzorský dar byl dost veliký, protože oni
si tehdy na všechno museli vydělávat úplně sami
provozováním kempu a tak dále. Měli jsme tu nově
postavenou halu. Nakonec mi Pepa říkal, ať u toho
zůstanu a abych si to koupil. Založil jsem společnost, postavil tým a během první sezony jsme postoupili do druhé ligy. Od začátku nás provázely
velké problémy, co se týče zranění hráčů. Hned
první rok v 2. lize jsme měli velký malér, když kluci jeli z Mladé Boleslavi na trénink do Liberce, měli
na dálnici nehodu a měli jsme tam smrťák. Sezonu
jsme nějak dohráli, ale byla pro nás odepsaná.
Co bylo dál?
Další rok jsme se z toho oklepali a postoupili jsme
do 1. ligy. V 1. lize jsme byli čtyři roky a vždycky
jsme hráli play-off. Ale v éře, kdy jsem to vlastnil,
toho jsme se s městem Vrchlabí neustále dohadovali – a toho jsem se chtěl nyní v Pardubicích vyvarovat – jak má město hokej podporovat. Tady to bylo

Vystudoval obor elektrikář na Střední průmyslové škole v Trutnově. Začínal společně s otcem
s elektromontážemi v rodném Vrchlabí, nyní je
šéfem celé společnosti DD Group. S ní například staví pro Škodu Auto logistické parky. Silně
se angažuje i v podpoře a financování sportu.
Pořádá největší golfový turnaj v Česku a letos
v červnu se stal majoritním akcionářem hokejového klubu HC Dynamo Pardubice. Časopis
Forbes jej označil za 65. nejbohatšího Čecha
s majetkem 3,5 miliardy korun. Petr Dědek ve
svém volném čase sportuje, hraje fotbal, běhá
na lyžích a věnuje se golfu. Má dvě děti.

tak, že město ani neplatilo energie za halu. Všechno
si musel platit klub. Tehdy to bylo neskutečné dohadování na radnici. Už jsem jim přinesl i klíče, ať
si to dělají sami, když nechtěli ani pokrýt náklady
na energie na veřejné bruslení. Provoz zimáku jsem
platil já. Proto jsem dal radnici na vybranou, buď to
budu dělat já, nebo si to dělejte sami.
Tento tlak zabral?
Ano, pak se to přenastavilo a radnice začala platit provoz zimáku, což je standardem v celé České
republice. Tady si to vedení města pod starostou
Sobotkou představuje tak, že do té doby, pokud to
jede, to ždíme a zkouší, co kdo vydrží, a pak trošičku ustoupí. Pak jsem měl chvilku i podporu pro
hokej, pro 1. ligu, kdy nám město přispívalo milion
korun ročně. Nicméně tohle je samozřejmostí všude už jen za tu reklamu, kterou jsme tím městu dělali. Všude se o nás psalo, hrály se tu poháry, jezdily sem extraligové týmy a zápasy byly vyprodané.
Pak jste ale s 1. ligou skončil. Proč?
My jsme se při osobním jednání dohodli na další
podpoře pro následující období, ale na zastupitelstvu se to pak odhlasovalo jinak. Bylo to přesně to,
co dělá Jan Sobotka neustále. Něco vám slíbí a pak
to nedodrží. Vymluví se na ostatní zastupitele nebo
radní. Přitom všichni víme, že on je ten, kdo když
chce, tak si tu podporu domluví. Když má zájem.
Ale on vždycky chce ukázat, že je to jinak. Kvůli
tomu já jsem skončil a s tím skončila i 1. liga ve
Vrchlabí. Místo toho, aby mi poděkovali za to, co
jsme pro Vrchlabí udělali, tak Sobotka napsal, že
Dědek odešel dělat hokej do Hradce Králové. To
je mu podobné, aby neukázal na sebe a své okolí,
že něco podělali. Oni nás podrazili. Podporu nám
zkrátili o nějakých 300 tisíc korun, ale tady šlo pře9
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devším o princip. Nesnáším, když se na něčem
domluvím, ale ono je to pak jinak. I přesto já jsem
tady u hokeje zůstal. Alešovi Cermanovi, který to
tu převzal po mně, jsem hokej kontinuálně sponzoroval. Nikdo tu nedal hokeji větší finanční podporu
kromě mě. To, že se tu v poslední době hrála 2. liga
a byli jsme na špici, se dělo díky tomu, že jsem to tu
finančně podporoval. Jinak by tu hráči jako Bednář,
Sýkora nebo Rolinek nebyli. Takže my jsme nikdy
neodešli. Já jsem odešel jako majitel, ale vždy jsem
tady hokej podporoval.
Nicméně, aby tu mohla být od nadcházející sezony
první liga, zřejmě budete muset sáhnout do svého
měšce ještě hlouběji, že?
To, že tu bude první liga, byl zájem ze strany Dynama Pardubice.
Ale zájem Dynama je přece i váš zájem, ne?
Samozřejmě. My jsme hledali partnerský klub,
a samozřejmě kam jinam než na Vrchlabí bychom
se měli obrátit? I tady jsme měli štěstí. Vrchlabí
vyhrálo svoji skupinu, ale nemuselo do play-off

a dostalo tu možnost 1. ligu hrát. Na to jsme kývli. Rozpočet 1. ligy je řádově 15 milionů korun
a z toho více než polovinu platí Dynamo. Nejen,
že sem bude dávat hráče, ale bude to stát i nějaké nemalé peníze. Proto byl pak docela zajímavý
příspěvek pana starosty na jeho sítích, kde napsal,
že „to všechno dělá Aleš Cerman, nicméně já jsem
rád, že tu 1. liga bude, ale není to moje aktivita“. On
se od toho takto neuvěřitelně distancoval, to určitě
fanoušky „potěší“. I Aleš Cerman byl z toho překvapený. Pro upřesnění: Město tu nepodporovalo
hokej, ale platí pouze provoz haly. Už v době, kdy
jsem působil na vrchlabské radnici, jsem se kromě
přímé finanční podpory hokeje zasazoval i o to,
aby v rozpočtu města byla samostatná kapitola na
podporu mládežnického sportu. To je věc, která po
mně zůstala, i když každým rokem zastupitelé tuto
kapitolu krátí. Takže moje stopa ve sportu tu je,
a to nejen u hokeje. Ale na druhou stranu nepodporuji takové projekty, které mi nedávají smysl.
Můžete být konkrétní?
Jsem například kritikem toho koupacího projektu,

který Vrchlabí chce realizovat. Je populární stavět
nové budovy, střihat pásky. Ale mělo by být prioritou udržovat i stávající zařízení. A to se tady neděje. Město vlastní několik nemovitostí, které jsou
v dezolátním stavu, a nestará se o ně. I ten zimní
stadion by potřeboval reinvestovat peníze a město to jenom šolichá. Byli jsme svědky chodníku na
Pražské ulici, po něm se nedalo patnáct let chodit.
To byla jedna velká ostuda a tragédie. Místo toho
tady město kontinuálně šetří pět roků na bazén,
a přitom se tady za tyto peníze mohly udělat jiné
věci, které lidé opravdu potřebují. Vždyť oni tady
v okolí mají k dispozici čtyři bazény. Ale to, co tady
ve Vrchlabí za 150 milionů korun vymysleli, je totální nesmysl. Potom tyto vázané prostředky chybí
jinde. Je tady například tělocvična vedle Sporťáku
v dezolátním stavu. Když jsme diskutovali o tom,
proč město nepožádá o nějakou dotaci, tak nám
pan starosta řekl, že nemá peníze na kofinancování. Přitom to je služba pro širokou veřejnost. Mně
starosta řekl, že bazén chtějí proto, aby nastartovali
cestovní ruch. Myslíte si, že někdo pojede do Vrchlabí kvůli bazénu? Absolutní nesmysl. U toho není
žádné ubytování ani stravování. Tam nikdo nepojede. Jaký bude roční provoz? Oni si myslí, že to
někdo bude provozovat za 0 korun. Nesmysl. My
s tím máme velké zkušenosti, protože jsme jako fir-

ma několik bazénů dělali. S řadou provozovatelů
jsem se bavil. Každý rok to bude stát minimálně
5 milionů korun na energiích a jednou za pět let
tam musí být velká reinvestice za 10 milionů korun.
Celé to tady je o tom, že musíte mít nějaké priority.
Nikdy nemůžete mít vše najednou. Nejhorší je neudržovat to, co už stojí. Ať tedy město prodá majetek, o který se neumí postarat. Já jsem například
před deseti lety zrekonstruoval městský dům pro
divadelní spolek. Dal jsem přes osm milionů korun
do městského majetku. Zaplatil jsem rekonstrukci
a každý rok jsem dal milion korun na provoz. Teď
to končí, protože mistři na radnici mají problém, že
to konkuruje Střelnici. Tak už není dohoda o prodloužení původní desetileté smlouvy. A je to stále
ten stejný příběh. Když někdo něco dělá pro lidi,
zástupci radnice mu ani nepoděkují. Říkal jsem to
i místostarostovi Plašilovi, že jsem se s něčím takovým jinde nesetkal. Ale Divadelní klub není moje
jediná stopa ve Vrchlabí v oblasti realit. V minulosti jsem například pomohl městu se zbavit velkého
problému s původním hotelem Kapitál nebo jsme
dostavěli proluku nové Komerční banky.
Ale ještě zpět k hokeji. Já jsem ten vámi zmiňovaný příspěvek pana starosty, ve kterém sice příchod
1. ligy vítá, ale hned dodává, že je to rozhodnutí
11

PODNIKATEL A MECENÁŠ

Aleše Cermana, na které město nemělo vliv, viděl.
Proč to podle vás starosta říká? Vždyť na hokej také
sám chodí.
Jsem zvědav, jestli si tam půjde sednout a nechat se
vyfotit s týmem před začátkem sezony.
Zřejmě očekává, že ho tam pozvete.
Já jsem říkal, že si tam vedle něj sednout nepůjdu.
Buďto tam bude sedět on, nebo já. Protože opravdu
není možné se takto vyjadřovat. To, že se tu opět
bude hrát 1. liga, je velký posun a představitel města nemůže říci, že to je aktivita pánů podnikatelů
a po něm nikdo nemůže nic chtít. Takto to přece
nefunguje. On by měl být naopak rád, že se tu něco
děje, a být v tom aktivní. Jiný příklad. Měli jsme tu
20 let fotbalové hřiště a kabiny, to byla jedna velká ostuda. Možná i Sokol Hajnice měl toto zázemí
lepší. Naštěstí přesun hřiště nakonec zaplatil stát.
Ve vašich odpovědích jste se už několikrát dotkl komunální politiky. Vy samozřejmě nějaké zkušenosti
máte. V roce 2006 jste byl zvolen do vrchlabského
zastupitelstva na kandidátce ODS a následně jste se
stal i radním. Nicméně v roce 2010 jste kandidoval
znovu, tentokráte už za Starosty a nezávislé, avšak
tehdy už jste získali jen 5,7 procenta a vy sám jste se
do zastupitelstva ani nedostal. Čím si to vysvětlujete
vzhledem k tomu, co jste pro město udělal?
Ano, nám ty hlasy v roce 2010 lidé nedali a byl
jsem z toho zklamaný. Já sám jsem dostal nějakých 530 preferenčních hlasů, což mi připadalo
opravdu málo, vzhledem k tomu, co všechno jsem
tu udělal. Lidé mě zklamali, ale i přesto jsem svoji
podporu zdejším sportovním a kulturním projektům nezastavil. Řekl jsem, že se do politiky už nevrátím, a tím jsem uzavřel svoji politickou kariéru
ve Vrchlabí.
Jak nahlížíte na skutečnost, že se ve Vrchlabí základ
radniční koalice nezměnil už dobrých dvanáct let?
Řekl bych, že ta doba je ještě delší. Nicméně když
jsem řekl, že se do politiky nevrátím, to neznamená, že nepodpořím některé schopné lidi, o kterých
si myslím, že by to dělali líp. Jsem si naprosto jist,
že je potřeba změna, protože to, co se tady odehrává, je tragédie. Je tragédie, že tu máme zastupitelstvo jednou za tři měsíce, tedy na samém okraji
zákonné lhůty. To je naprosto proti zájmu občanů.
Já na zastupitelstvo chodím a z veřejnosti tam nechodí skoro nikdo. To příliš o velkém zájmu občanů
nesvědčí. Nebo se mýlím?
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Ano, je tu nezájem. Navíc oni tam lidi nic nezmění. Jsou zklamáni, takže tam ani nechtějí chodit.
Nicméně to je standardem všude, že se lidé moc
nezajímají o politiku. Protože když vidí a slyší, co
se tam odehrává, tak se jim z toho zvedá žaludek.
Ale říkám, že dobrý servis volených zástupců by
měl být ve formátu zastupitelstvo jednou měsíčně
a k tomu rada jednou za týden. A ne jako tady, kde
starosta kumuluje funkce krajského zastupitele, senátora a starosty a nemá na nic čas. Mám z loňského
roku osobní příklad, kdy jsme řešili jedno setkání
a trvalo to skoro dva měsíce, než mě kvůli své zaneprázdněnosti přijal. A tím, že kumuluje více funkcí,
město trpí. Jestli si někdo myslí, že je Jan Sobotka
superman, tak prostě není. Nemůže stihnout být
v Hradci Králové, v Praze a tady na zámku a dělat
vše, co dělat má. Proto to tady tak vypadá. Když si
dá občan žádost, tak to trvá tři měsíce a musí mít
štěstí, že to dá měsíc před zasedáním rady.

právě důvod, proč je Sobotka tak úspěšný. On
a jeho nejbližší spolupracovníci nechtějí dovolit
někomu ukázat, že je lepší než oni sami. Problém
je ale v tom, že Vrchlabí má velice špatnou informovanost lidí.

Říkáte, že Jan Sobotka není superman a že to tady
nefunguje, ale on přitom v komunálních volbách dostává pravidelně okolo 2 800 preferenčních hlasů.
Čím si to vysvětlujete?
To je hrozně jednoduché. Když se někdo objeví,
kdo by ho trošku kritizoval, tak mu to tak znechutí, až ho odradí. Máme tady radniční cenzurovaný časopis Puls. Když tam šel nějaký článek
proti radnici, tak ho raději neotiskli. Je to v podstatě cenzura jejich tisku. Mají velký strach, aby
se nepsalo něco proti nim. V každém případě to
je tak, že to Honza dělá chytře. Chodí mezi lidi,
podporuje spolky, ale to je málo pro město. Ale
starosta musí jít na hraně, musí chtít pro to město
udělat něco navíc, a ne ho jen udržovat či šolichat. Není tu nic navíc. Všimněte si, že si ZVON
i Volba pro město daly do volebního programu
podporu průmyslové zóny. Nicméně fakt je takový, že podnikatelé odcházejí, protože nemají
kde podnikat. Místo průmyslové zóny tu máme
skládku. Já jsem jim osobně dával nabídku na
to, že to společně uděláme. Vedle sebe tam jsou
městské a moje pozemky. Nabízel jsem jim, ať
pozemky koupí ode mne nebo ať mi prodají svoje nebo společně sežeňme nějakého investora. Jejich odpověď byla, že na to nemají čas. Tak jsem
udělal nabídku já, a přestože jsme se domluvili,
jak to uděláme, nakonec tato nabídka neprošla.
Proto jsem pak řekl, že s městem už nic dělat
nebudu, protože tady to není možné. Nakonec
přece jen vypsali výběrové řízení, ale dali do něj
takové podmínky, že se nikdo nepřihlásil. To je

V jednom z rozhovorů jste řekl, že chcete z golfu
udělat druhý biatlon.
Jo, je to tak. Mně se líbilo, jak šel biatlon hodně

Opusťme politiku a vraťme se ještě ke sportu. Vaše
jméno je spojeno i s golfem.
Moje společnost Relmost jako promotérská firma,
která je jedna z největších Evropě, vrátila golfovou
European Tour do České republiky. Je to jedna ze
dvou největších golfových sérií na světě. Golf podporujeme již devátým rokem, koupil jsem televizní
stanici Golf Channel pro Českou a Slovenskou republiku. Chtěli jsme tomuto sportu pomoci a propagovat ho. Protože on není jen sportem bohatých
lidí, ale sportem široké veřejnosti. Česká golfová
federace má 56 tisíc členů. Navíc golf je pro zdraví
občana velmi prospěšný.

nahoru. Před deseti lety ho skoro nikdo neznal
a nikdo na to nekoukal. Ale podařilo se vychovat
talenty a tím se zájem o něj zvedl. A když potom
vidíte závody Světového poháru v Novém Městě
na Moravě, kam přijde 100 tisíc diváků, tak to je
úžasný. V tom je český národ jedinečný, jak se dokáže semknout a fandí svému sportovci či týmu.
Biatlon je akční a totéž platí i o golfu. Byl bych rád,
kdyby se nám podařilo v Česku vychovat druhého
Tigera Woodse, ale bude to velmi náročné.
A skutečný Tiger Woods se někdy v Česku objeví?
Třeba na některém z vašich turnajů?
Je to naším cílem. Kdyby letos nevypukl COVID,
tak jsme byli velice blízko dohodě. Třeba se to povede napřesrok.
Co byste na závěr vzkázal čtenářům Vrchlabinek?
Vrchlabí mám rád, život v podhůří Krkonoš blízko
přírody bych za jiné místo nevyměnil. Vždy budu
podporovat zdejší aktivity, ať je na radnici ten,
nebo ten. Dělám to pro lidi. Doba, která nás čeká,
nebude jednoduchá, ale společně to zvládneme.

krkonoše

amerikou 2020
festival us vozidel
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NOVINKY Z VRCHLABSKA

Nultý ročník Memoriálu
Páji Grigela
V neděli 5. července se uskuteční tradiční fotbalový
Memoriál Páji Grigela. „Původně se mělo jednat
o jubilejní 10. ročník. Tuto větší akci necháme na
příští rok,“ píší pořadatelé s tím, že letošního ročníku se zúčastní osm pozvaných týmů. Po skončení
turnaje se uskuteční večerní hudební program pro
širokou veřejnost. Začne v 19 hodin a představí se
kapely Driák, Barbarella a DJ Hery. V závěru večera se bude konat tradiční ohňostroj. Akce je jako
vždy po celý den bez vstupného.

V Kufru
vypukne Ska-Punk Night
Žádnej stres, Volant, Degradace a další tucet kapel se představí v rámci multižánrového festivalu Ska-Punk Night, který se uskuteční v sobotu
4. července ve vrchlabské pivnici Kufr. „Po loňském povedeném mejdanu jsme se rozhodli, že pro
vás uděláme další. A abychom se vyvarovali nepřízni počasí, celou akci pro vás chystáme 4. července.
Krásné počasí, výborné pivo, luxusní jídlo z grilu,
čerstvý vzduch na horách a hlavně parádní společnost kapel. Můžete se opět těšit na celodenní nášup
kvalitní muziky!“ hlásí pořadatelé. Akce startuje
v 11 hodin dopoledne.

Krakonošovy
letní podvečery v Jilemnici
Od čtvrtka 16. do soboty 18. července se na Masarykově náměstí v Jilemnici uskuteční tradiční Krakonošovy letní podvečery. Během nich se publiku
představí řada hudebních kapel jako například
Just Now, S (nad)váhou, Koneckonců, Kantoři či
Jam and Bazar loutkový soubor, taneční skupina
Paul Dance anebo se zájemci budou moci projet ve
vyhlídkovém kočáře. Ve čtvrtek a v pátek začíná
program v 16 hodin, v sobotu o dvě hodiny dříve.

Letní slavnosti ve Strážném
Již sedmý ročník Letních slavností ve Strážném se
uskuteční v sobotu 4. července na místním parkovišti před obecním úřadem. V 8 hodin ráno vypukne
fotbalový turnaj v malé kopané. Ve 13 hodin pak
startuje dětské odpoledne plné soutěží a atrakcí.

Poté si návštěvníci mohou vychutnat gurmánský
podvečer a vystoupení kapel The Flangers, Japato
a Jam and Bazar. Program uzavře od 23 hodin diskotéka pro pokročilé.

Parní vlak v Podkrkonoší
Příznivci starých parních vlaků si přijdou na své
během 1. Krkonošského parního víkendu, který se
uskuteční ve dnech 17. až 20. července. Historická
souprava bude jezdit po trati Vrchlabí – Kunčice
nad Labem – Martinice v Krkonoších – Jilemnice
– Rokytnice. Obdobná akce se během prázdnin
uskuteční ještě jednou, a to ve dnech 7. až 10. srpna,
kdy proběhne 2. Krkonošský parní víkend.

Čtyři tuny odpadků v přírodě
Dvě stovky pracovníků Správy KRNAP a dobrovolníků vyrazily v polovině června na turistické
cesty vedoucí Krkonošemi s cílem vysbírat pohozené odpadky. Výsledkem jejich snažení byly téměř
čtyři tuny sebraných odpadků, které pak zamířily
na skládku. Akce Čisté Krkonoše, kterou Správa
KRNAP dvakrát ročně organizuje, poukazuje na
jeden ze zlozvyků člověka jako hosta v přírodě: Zatímco přinést si občerstvení do hor není problém,
odnést prázdné obaly někteří návštěvníci za samozřejmost nepovažují.

Příměstské
koňské tábory ve Fořtu
Dva turnusy (20. až 24. července a 3. až 7. srpna)
příměstských koňských táborů nabízí Biodynamická farma KOUT ve Fořtu. „Budeme se učit koním
porozumět a pochopit jejich chování, naučíme se
zvednout koni nohy, koně vyčistit, vyzkoušíme si
sedlání, správně sedět v sedle, s madly, s dečkou
i bez dečky,“ slibují organizátoři. Cena turnusu pro
jednu osobu je 2 500 korun včetně oběda. Více informací je na webu www.kone-kentaurus.cz.

Hanuš i Čivrná zůstávají řediteli
Radek Hanuš i Ivona Čivrná nadále zůstávají řediteli Základní umělecké školy Karla Halíře ve
Vrchlabí, respektive Domu dětí a mládeže Pelíšek. Na základě výsledků výběrových řízení je ve
funkcích oba potvrdila Rada města s účinností od
1. srpna 2020. (jš)
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LEGENDÁRNÍ OBCHODNÍK

Hudba všech
žánrů nám
pomáhej

Do jeho obchodu M. T. music si chodilo kupovat kazety či cédéčka snad celé Vrchlabí. Od začátku 90. let tak mnoha lidem otevíral dveře k hudbě všech stylů a pro místní pořádal zájezdy na slavné zahraniční kapely. To vše už je
minulost, dnes Martin Tůma vozí lidem balíčky jako doručovatel. V rozhovoru pro Vrchlabinky vzpomíná na roky
strávené za pultem a přemítá nad tím, jak se za posledních třicet let změnil přístup posluchačů k hudbě.
JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: JIŘÍ V. NOVOTNÝ

Začněme na úvod trochu stylově. Chystáš se během
léta na nějaký koncert či někam za hudbou?
Letos z toho kvůli současné situaci plné omezení
asi nic nebude. Velké koncerty jsou zrušeny nebo
přesunuty na příští rok, takže žádné plány na léto
spojené s hudbou nemám.
Tak třeba do menšího klubu?
Když bude něco zajímavého, určitě rád zajdu.
Co nyní posloucháš za hudbu?
Poté, co jsem opustil obchod, jsem z toho úplně vypadl. Dokonce jsem snad ani neposlouchal muziku
a přestal jsem to úplně sledovat. Až teď v posledních letech se zase ke starý muzice vracím. Přiznám
se, že u nových kapel nemohu na nic, co by mě zajímalo a co by se mi líbilo, narazit. Nebo jsem zamrzl
a už to nechápu?
Takže stará dobrá rocková klasika, jo?
Jasně. Vracím se k Black Sabbath, Led Zeppelin,
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Deep Purple, Pink Floyd a k dalším osvědčeným
kapelám.
Dlouho to vypadalo, že letošní léto bude bez hudebních a kulturních akcí. Dokázal by sis představit, že
by ve veřejném prostoru žádná hudba nebyla a lidé
by seděli doma?
Ne, to si opravdu představit nedovedu. Lidi jsou
zvyklí chodit na koncerty, těší se na ten svůj konkrétní festival nebo koncert, takže doufejme, že se
letos něco málo uskuteční a příští rok bude zase ve
starých kolejích.
Ve Vrchlabí se během léta nakonec uskuteční celá
řada jednotlivých koncertů pro omezený počet návštěvníků. Ty jsi jako prodejce hudby strávil v branži dlouhá léta. Nakolik je v dnešní době důležité,
aby kapely jezdily za lidmi na koncerty, třeba i na
ty menší?
Je to jedině dobře. Na druhou stranu si myslím, že
jim ani nic jiného nezbývá. Cédéčka se asi moc neprodávají, a tak musí jezdit a nějak to dostat mezi
lidi. Nakonec je to jejich živobytí.

Máš možnost srovnávat. Jak moc dnes sledují lidé novou hudbu
a nové kapely ve srovnání s dobou před patnácti či dvaceti lety?
Nejsem úplně v kontaktu s mladými lidmi, takže přesně nevím, jak
to dnes mají, ale řekl bych, že přístup dnešních posluchačů je poněkud pasivnější. Dnes frčí to a zítra zase tohle. Těch kapel je moc
a téměř žádná stálice. Myslím si, že my jsme byli takoví sběratelé.
Sbírali jsme komplety a šlo se více do hloubky. Dokázali jsme se
i pohádat o tu svou kapelu, něco jako fotbaloví fanoušci.
Máš doma nějaký takový komplet?
No, to je tak. Poté, co jsem ukončil činnost v obchodě, kde jsem
toho měl kvanta, jsem zjistil, že doma nemám ani jedno cédéčko.
Fakt jako. Vůbec nic. A teď se to snažím napravovat a cédéčka si
postupně kupuji.
Dosud jsme mluvili spíš o starých zahraničních kapelách. Máš tam
třeba něco českého z archivu?
Určitě. Třeba Vladimíra Mišíka, Luboše Pospíšila nebo kapelu
Stromboli. Postupně bych si rád doplnil všechny české kapely
a interprety, které jsem vlastnil na vinylech a nyní vycházejí v reedicích na CD.
Ve svých odpovědích ses už několikrát dotkl své minulosti majitele
obchodu s hudbou. Jak dlouho ve Vrchlabí fungoval?
Necelých dvacet let. Začínal jsem v září 1991 a podnikání ukončil
v srpnu 2011.
To byl na tehdejší dobu docela novátorský počin, ne?
Kdysi tady byla prodejna Supraphonu. Po revoluci šly všechny tyto malé obchůdky v rámci privatizace do dražeb. A právě
Supraphon tady chtěl ten obchod zrušit a mě napadlo, že bych to
mohl zkusit a muziku tady zachovat. Původní záměr byl prodávat nejen gramofonové desky či začínající cédéčka, ale i hudebniny, protože jsem hrál v kapele. Pak se to ustálilo na deskách
a nápad s nástroji jsem vypustil, protože jsem se v nich necítil jako
úplný odborník.
Ty jsi hrál v kapele? Co to bylo zač?
Ta kapela snad ani neměla jméno (smích). Jo, vlastně chvíli Noe
a pak Trabant. Parta kluků původně z modelářského kroužku se
rozhodla založit kapelu. Abys mohl hrát, tak jsi v té době musel mít nějaké přehrávky před komisí. Dlouho jsme cvičili a než
jsme se k přehrávkám dostali, nastal čas vojny. Kluci odcházeli
na vojnu a pak už bylo po všem. Odehráli jsme na Hartě všeho všudy jednu zábavu. Měli jsme jednu naši skladbu a ostatní
byly převzaté skladby od Katapultů, Mišíka, Iron Maiden, Black
Sabbath a jiných.
Jak vypadala hudební a fanouškovská scéna ve Vrchlabí a okolí na
konci 80. let minulého století?
Tady toho nic moc nebylo, spíš jen zábavové kapely, které hrály
předělané věci. Na kapelu s vlastní tvorbou si nevzpomínám. Na
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BIO
Martin Tůma (53)
koncerty i na ty zábavy se hodně chodilo, například na Střelnici. Nebyl internet a jiné vymoženosti
dnešní doby, lidi žili kulturou.

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

Obsluha řezacích strojů
Sídlo společnosti: Roztoky u Jilemnice 215, 512 31
Co od tebe očekáváme:
• ukončené odborné vzdělání (minimálně výuční list)
• zručnost a spolehlivost
• samostatnost, ochota učit se novým věcem
• ochota pracovat ve dvousměnném provozu
• základní znalost PC
Co tě čeká:
• výroba pěnových jader matrací
• jednoduchá obsluha CNC strojů dle připravených programů
• práce na 2 směny
Co můžeme nabídnout:
• náležité zaškolení samozřejmostí
• zázemí a podporu nadnárodní a stabilní společnosti
• přátelský tým spolupracovníků
• po zapracování smlouva na dobu neurčitou
• nabízená mzda 25.000 Kč
• možnost závodního stravování či stravenky + firemní bonusy a akce

Strukturovaný životopis zasílejte na níže uvedenou emailovou adresu.
Bližší informace Vám poskytne: Markéta Ulvrová tel. 736 753 792,
marketa.ulvrova@hildinganders.com

www.hildinganders.cz

Ale zpět k vašemu hudebnímu obchodu. Jak moc náročné bylo jej provozovat?
Náročné bylo do toho naskočit, ale pak už to byla
jenom radost. Ze začátku jsem se toho bál. Asi jako
každej, kdo tehdy začal podnikat. Každej šel do
něčeho, co neznal. Když jsem začínal, celý obchod
byl zařízen na vinyly a pak se to během pár měsíců celé muselo předělat na cédéčka a kazety. To
byl skutečně obrovský boom v muzice. Najednou
se tu dala koupit muzika, kterou jsi sehnal jedině na burzách nebo přes známé ze zahraničí. Lidi
o to měli ukrutný zájem. Obchod frčel a já z toho
měl velikou radost. Byla vidět zpětná vazba. Lidi
se nedočkavě ptali a čekali na nové tituly. S napětím jsem očekával dodavatele s novinkami, které
se prodávaly ve stejný den ve Vrchlabí i v celém
světě. Třeba novinka Depeche Mode se začala celosvětově prodávat v šest hodin a skalní fanoušci
čekali před M. T. music už od čtyř hodin.

20 let provozoval ve Vrchlabí legendární hudební obchod M. T. music. V současné době pracuje
jako řidič-doručovatel u České pošty. Mezi jeho
záliby patří hudba, historie a současnost letectví, fotografování. Je ženatý, má dvě děti.
Ty jsi přece neprodával jen hudbu, ale organizoval jsi
i zájezdy na koncerty.
Ano, to jsem pořádal. Na všechny větší koncerty
jsem prodával vstupenky a zároveň na ně nabízel
zájezd. To bylo hodně zajímavý a mě to hrozně
bavilo. Na některé koncerty jsme třeba obsadili
i dva autobusy. Na Metallicu do Brna, Ozzyho Osbourna nebo Pink Floyd. Například ke koncertu
Metallicy jsme vydali i časopis s historií kapely
a kompletní diskografií. Vstupenky byly slosovatelné a vyhrávala se trička s fotkou kapely. Brácha
z tohoto zájezdu udělal i video. Hodně lidí na to
vzpomíná. Jezdili stále stejní lidé a postupně to
byla taková velká parta. Občas to bylo dost náročný. Zvláště ty zájezdy na metalový kapely. To
bylo průšvihů! Lidi, kteří nedorazili zpět z kon-

LEGENDÁRNÍ OBCHODNÍK

certu, to byla jenom maličkost. Ale přemluvit
řidiče autobusu, který po 50 kilometrech odmítal pokračovat v jízdě a prohlásil, že s takovou zvěří dál nejede, to dalo hodně práce.
Ale dojeli jsme. Pořádal jsem také ve Vrchlabí
koncert Arakainu. Tehdejší ředitelka Střelnice
paní Vričanová říkala, že takovou návštěvnost ještě Střelnice nezažila.
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Když o tom takto hezky a se zalíbením mluvíš,
nechybí ti, že už tuto práci neděláš?
Ne, nechybí. On ten konec byl takovej smutnej. Ne že bych zkrachoval nebo byl v nějakých dluzích, to vůbec ne, ale nástup internetu
a e-shopů tento obchod postupně úplně zlikvidoval. Tomu se nedalo konkurovat. Zkoušel
jsem ještě nějak vzdorovat. Krám jsem kvůli
nákladům zmenšil na půlku, ale to už potom
ztratilo to svoje kouzlo. Ale nestýská se mi po
tom. Považuji to za uzavřenou kapitolu. Zažil
jsem v obchodě krásné období a vzpomínám
na něj rád. Těch dvacet let bylo dost a život
jde dál.
Jak je v dnešní době těžké prodávat hudbu?
Vůbec nevím. Od té doby, co jsem odešel, nemám vůbec přehled. Ale myslím, že to nebude jednoduché. Snad jedině prodávat sběratelům nějaké ty vinyly, které znovu vycházejí
a jsou v kurzu.
Uvedl jsi, že jsi vedl obchod do srpna 2011. To
už je devět let. Nyní tě mohou lidé znát jako zaměstnance České pošty, který jim přiveze balíček. Pro mě je taková změna zaměstnání už ze
své povahy poměrně zásadní. Jak jsi to měl ty?
Jak se dokáže člověk v této věci vnitřně přeorientovat?
Jak jsem říkal, ten konec v obchodě byl postupný, takže jsem se vnitřně připravoval na
nějakou změnu, a když už to skončilo, tak jsem
vlastně cítil i jistou úlevu. A říkáš, že je to nyní
něco jiného? Já jsem u pošty velice spokojenej
a ta práce mne opravdu baví. Je to kontakt
s lidmi a zkušenosti z obchodu mohu jedině
zúročit. Lidi jsou takoví mí zákazníci a kolikrát
si z toho dělám srandu, že když někomu vezu
balíček a odesílatel je nějaká hudební firma, říkám, že stále prodávám muziku.
Když tě potkám na ulici já, tak si hned vzpomenu
na doby, kdy jsem k tobě chodil do obchodu a do20

dnes to mám takto spojeno. Jak to mají další lidi?
Pamatují si tě dnes už více jako doručovatele zásilek, anebo stále jako onoho prodavače hudby?
Ti mladší už asi jako toho doručovatele. Ale
jsou tam lidi, kteří k nám do obchodu chodili
pravidelně, a ti si mě spíš spojují s obchodem.
V začátcích jsem to hodně musel vysvětlovat,
proč jim vezu balík a nejsem v obchodě. Někteří mi pak říkali, že ani nevědí, že obchod
skončil a já dělám tohle. A je to asi měsíc, co
mi jedna paní říkala: „A vy už nemáte desky?“
(smích) Ale zřejmě asi řada lidí – jako třeba ty –
to má tak, že si mne spojují s obchodem a berou
mě jako jakousi legendu v této branži.
Počkat. Já lidem říkám, že jsi něco jako náš
hudební vychovatel, který nám otevřel dveře
k hudbě a věcem s ní spojenými.
Jé, to je pěkný. Tohle potěší. Kdysi mě takto
jednou oslovil Libor Dušek, abych jim pokřtil
desku Cémur Šámur. A když jsem se ho ptal,
proč zrovna já, tak mi řekl: „Ty jsi tady hudební legenda.“ Ale těší mě, že to ta vaše generace
takhle bere. Za mých mladých let jsme chodili
do Supraphonu k paní Havlový. Každou středu dostávala zboží, takže třeba dvoje Sabbaty,
o který jsme se tam museli poprat (smích), anebo jeden z party nesměl jít do školy, aby byl
první zákazník. Takže jo, chápu to…
Jaké máš plány na léto?
Měl jsem plány, ale COVID to všechno překazil. Jsem fanda do letadel a do fotografování a objíždím všechny dostupné letecké dny
a akce u nás i v zahraničí. Bohužel je všechno
přesunuto na rok 2021.
Chtěl bys něco vzkázat čtenářům Vrchlabinek,
mezi kterými se nachází řada hudebních odchovanců jako já?
Snažme se co nejlépe přežít tuhle divnou dobu
a k tomu nám hudba všech žánrů pomáhej.
Když už mám tu možnost zavzpomínat na léta
strávená v obchodě, chtěl bych tímto poděkovat bratrovi Františkovi za design obchodu,
rodičům za pomoc v začátcích, manželce Evě
a dětem Martinovi a Tereze za podporu, svým
dvěma prodavačkám Martině a Janě, a především všem pravidelným nebo jen náhodným
zákazníkům, kteří nás kdy navštívili a třeba si
při poslechu nějakého CD vzpomenou - tohle
mám od Tůmiče z M. T. music.
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Kdo může, pomůže
Právní poradna Kláry Sovové

Dotaz: Dobrý den, poprosila bych vás o pomoc ve své svízelné situaci. Jsem zaměstnána a máme s manželem dva syny,
ten mladší chodí do 6. třídy, je velice aktivní - spíše hyperaktivní.
Bez dozoru se učit nedokáže, proto jsem musela v květnu jít na
ošetřovné. Ošetřovné jsem však prozatím vyplacené nedostala.
Na úřadech mi vždy sdělují jiný termín. Jen z manželova platu
nevyžijeme. Mohu se zeptat, jaké jsou přesné termíny, kde si postěžovat, na koho nebo kam se obrátit, pokud ani další týden mi
peníze nepřijdou? A do kdy je možné ošetřovné žádat?
Odpověď:

Ošetřovné bylo z.č. 133/2020 Sb., pro období
pandemie nejdéle do 30. 6. 2020, přiznáno při ošetřování, tedy
spíše domácí výuce, dětí až do 13. narozenin dítěte (standardně
pouze do 10 let), a to ve výši 80% mzdy (namísto standardních
60%). Dávka je proplácena včetně sobot a nedělí, na dobu platnosti mimořádných opatření (oproti standardním 9 dnům) - tedy
po celou dobu, kdy budou školy z důvodu karantény uzavřeny.
Pro I. stupeň ZŠ do 24. 5. 2020 (včetně), pro II. stupeň ZŠ do 7. 6.
2020 (děti pouze do 13 let).
Pokud žádáte o ošetřovné po výše uvedených termínech, musíte
naplnit některý ze tří důvodů:
1. Zdravotní stav dítěte nebo jiného člena domácnosti
2. Nedostačující kapacita školy nebo školky, která nepojme
všechny děti
3. Neslučitelnost doby provozu zařízení s pracovní dobou rodiče
Příjemné je, že je možné dostat proplacenou dávku za celé 3 měsíce, a to včetně sobot a nedělí, ve výši deklarovaných 80% mzdy.
Méně příjemné, že výpočet je poměrně složitý.
Příslušné okresní správy (OSSZ) každý měsíc zveřejňují formuláře
(okolo 11. dne následujícího měsíce po tom, za který uplatňujete
nárok na čerpání ošetřovného). Tyto je třeba vyplnit, přiložit potvrzení školy a prostřednictvím zaměstnavatele odeslat na ČSSZ,
respektive příslušnou okresní správu. V našem případě na OSSZ
TRUTNOV, Faltisova 998. Pokud byl formulář vyplněn správně
včetně přiložení potvrzení školy, měla by být dávka - dle §110
z.č. 187/2006 v posledním znění - vyplacena do 30 dnů ode dne
doručení vyplněné žádosti.
V případě prodlení s výplatou dávky použijte formulář: žadost
o prověření nevyplacené dávky na stránce www.cssz.cz.
Dále bych doporučila požádat účetní zaměstnavatele, většinou
přesně ví, kde zaurgovat nebo osobně urgovat věc telefonicky.
Nezapomeňte, že úřad a úředníci jsou tu pro Vás. Nestyďte se
ozvat např. i e-mailem - požádat o dodržení zákonných termínů
třeba i ředitele/ku tady v Trutnově.

ARGO-HYTOS S.R.O.

Řídicí blok postřikovače

ARGO-HYTOS, vyrábíme
hydrauliku do celého světa
Možná jste při svých toulkách
Vrchlabím, například během oblíbené cesty do práce, projížděli
kolem adresy, kde sídlí společnost
ARGO-HYTOS s.r.o. Uvítáme Vás
v ulici Dělnická, naproti areálu firmy Škoda Auto a.s. Poznat naši
společnost lze mimo jiné podle
výrazného modročerveného loga.
Co se skrývá za souslovím
ARGO-HYTOS? Ve zkratce,
jedná se o výsledek sloučení
německého výrobce filtračních technologií Argo Gmbh.
a tradičního českého výrobce
hydraulických prvků Hytos
a.s. Tato akvizice spolehlivosti

Vibrační válec

22 komerční sdělení

a tradice proběhla v roce 1993
a je jedním z hlavních historických milníků společnosti. Podobných významných událostí
určujících dnešní charakter firmy bylo mnoho. Důležité však
je, že dnes se bavíme o globálně
působící společnosti s více než
1400 zaměstnanci ve výrobních a prodejních organizacích
rozmístěných po světě tak, aby
byly schopny poskytovat často
celosvětově působícím zákazníkům podporu právě tam, kde
je žádána.

vodu ve Vrchlabí jen těžko obejde? Odpověď na tuto otázku je
stejně široká, jako je široké portfolio výrobků ARGO-HYTOS.
V první řadě poskytujeme kompletní hydraulická řešení. Právě
spojení Argo a Hytos dává tušit,
že ve výrobkové řadě najdeme
hydraulické komponenty pro
filtraci, monitorování stavu pracovní kapaliny, senzory čistoty,
hladinoměry, indikátory tlakových spádů, prvky pro řízení
tlaku, průtoku a směru proudění kapaliny v obvodu.

Kdo je náš typický zákazník?
A kdo se bez produktů ze zá-

Portfolio však nekončí na straně úpravy a řízení toku mé-

Modulový a Patronový ventil elektromagnetický

dia. Aby byl sortiment kompletní a ucelený, společnost
ARGO-HYTOS dodává i zdroje hydraulické energie, tedy
samotná čerpadla, nebo kompletní hydraulické agregáty
obsahující elektrický pohon,
čerpadlo, olejový rezervoár,
případně i filtraci a ventilový
blok, hydropneumatický akumulátor a sensoriku tak, aby
byla naplněna touha zákazníka
po kompletní dodávce modulu
hydrauliky pro jeho stroj.
S těmito komplexními zákaznickými požadavky je spojena
i významná přednost vrchlabského závodu. Máme zde
vlastní inženýring a vývojové
oddělení. Nejsme tedy jen zakázkovou výrobnou hydraulických prvků, ale jsme tvůrcem
řešení na úrovni základních
prvků a celých systémů.
A tím se dostáváme k tématu,
které vás zajímá a nás tolik těší.
Kde všude se setkáme s prvky a systémy ARGO-HYTOS
konstruovanými a vyráběnými
ve Vrchlabí? Odpověď je, jak
z předchozího vyplývá, velmi
obsáhlá. Naši zákazníci jsou
rozděleni podle cílových aplikací na stacionární a mobilní
sektor.
Stacionární neboli průmyslové aplikace jsou tradičně dodávány do výrobních závodů
tam, kde je využita nejvyšší
přednost hydrauliky – přenos
obrovských kvant energie při
malém rozměru zařízení. Typickým příkladem jsou lisy,
zvedáky, upínače, zdrojovny
pro obráběcí centra, agregáty
konstruované speciálně pro
automatické pily na hutní materiál, nebo zvedací plošiny logistických center.

Hydraulický agregát obráběcího stroje
Mobilní aplikace jsou ty, které
na Vaši prohlídku ve fabrice
nepočkají. Jezdí si po světě na
různých pracovních a stavebních strojích, traktorech a vozidlech se speciálním účelem
použití. Když pojedete kolem
staveniště, uvidíte bagry, jeřáby a další stroje pod jejichž kryty byste našli sofistikované bloky prvků ARGO-HYTOS. A až
zase jednou budete relaxovat
v koloně na D1, můžete si být
jisti, že v těch opuštěných strojích v rozpracovaném pruhu,
kde právě probíhá technologická přestávka, je namontována
spousta prvků od nás z Vrchlabí. Jedná se o obvody pro řízení
funkcí fréz, válců, asfaltérů.

zemědělců máte velkou šanci, že traktorista obdělávající
pole s pšenicí se pohodlně vezl
v traktoru osazeném hydropneumatickým pružícím a tlumícím systémem od známé
vrchlabské značky, nebo že
řídil postřikovač kompletně
osazený hydraulikou a elektronikou ARGO-HYTOS.

Při nákupu některého z vypěstovaných produktů našich

Miroslav Kazda, vedoucí odd.
technické podpory prodeje

Právě dodávka celých systémů
včetně řídící elektroniky je pro
úspěch stejně důležitá, jako
snaha mít pod jednou střechou
kompletní tým schopný navrhnout, vyrobit, prodat a podporovat produkty a systémy od
A do Z zákazníkovi přímo na
míru.
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LETNÍ FEJETON

Už jsou zase
na dovolený
EVA VERNEROVÁ

Znáte ten pocit, kdy sedíte uprostřed léta zavření
v kanceláři, venku horko k padnutí, otevírat okna
je spíš na škodu, potíte se a máte vytvářet nějaké
hodnoty… Při pauze na oběd či kávičku se, jako
každý jiný závislák na moderních technologiích,
kouknete na Facebook (Ano, o pauze! Jindy se
v práci na FB nechodí!) a zjistíte, že minimálně polovina vašich přátel si užívá na dovolené. Kamarádka je s manželem u moře v Chorvatsku, bratranec s přítelkyní v Thajsku, kolega s rodinou cestuje
po Americe (Ano, proto teď musíte pracovat přesčas, fakt dík!), soused si teď pochutnává na pizze
a sklence bílého v Itálii, bývalá spolužačka pije koktejl na pláži ve Španělsku… No nenaštve to?
To, že my měli dovolenou už na konci května nebo
začátkem června, abychom se strategicky vyhnuli
prázdninovému šílenství, už si skoro nepamatujeme. Navíc bylo ještě poměrně chladno a tento rok
ještě ke všemu bylo všechno zavřené. Původně
zamluvenou dovču cestovní kancelář zrušila. Do
restaurace se nemohlo – jen možná vyzvednout
jídlo s sebou nebo sednout na zahrádku. Ale ono
pořád pršelo! Víme, že to příroda potřebuje… Ale
my chceme pořádný steak, krevety, těstoviny, dortíky, palačinky… A obecně prostě jídlo, které nebudeme muset vařit my a po kterém nám nezbude
v kuchyni nádobí! Proč bylo tento rok v březnu takové teplo, když byl člověk zavřený doma pouze
s občasným výletem do Lidlu – na obličeji rouška,
v kapse dezinfekce? Konečně jsme začátkem června mohli zase trochu sociálně žít a ono pršelo.
Teď tu máme parné léto, tři z pěti týdnů dovolené
možná už vyčerpané, někdo zase po „lockdownu“
konečně může pracovat a pak to přeci nejde si hned
někam odjet. Tento rok bude na sociálních sítích situace trošku klidnější, že? Vždyť se ani moc necestuje… No ale naši přátelé si určitě najdou způsob,
jak nás v naší horké kanceláři nebo dílně poškádlit… Už jen ty zahradní párty, koktejlíky, bazény,
výlety po Čechách. (Proč já nemám na zahradě
bazén? …no a také nemám zahradu, kam bych ten
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bazén dala... Tak nic...) Nakonec se i do Chorvatska
může a na Moravě s vínkem je také krásně.
Takže zůstává otázka: Co s tím? Musíme si uvědomit, že když máme na Facebooku několik set
kontaktů, tak vždy někdo na dovolené prostě bude
a na Instagramu ukáže, jak neobvykle krásně se
teď má. Však my, když se konečně dostaneme ze
shonu všedního dne do přírody, také fotíme a sdílíme nádherný západ slunce. Když ale nejsme každý
den na romantické večeři nebo luxusní dovolené,
neznamená to, že se máme hůř. Jen se máme jinak.
Užijeme si třeba volnou neděli.
Ta kamarádka, co má touto dobou za sebou většinou už druhou exotickou dovolenou a víkend
v útulném hotelu v horách, v mezičase pracuje dvanáct nebo i čtrnáct hodin denně, její manžel nejspíš
také a potkávají se vlastně jen, aby si řekli dobrou
noc. Možná… Co my víme? Ten kolega, který už je
opět v Rakousku u jezera, pomáhá o víkendech na
stavbě, aby si pak mohl jednou za čas sbalit pár věcí
na motorku a navštívit svá vysněná místa…
Další věc: Naši „fejsbůkoví“ přátelé nám ukazují,
co chtějí, abychom viděli: krásná panoramata, pláže a vynikající jídlo. Kdo napíše, že se právě pohádal s přítelem/přítelkyní o tom, co budou dnes na
dovolené dělat, a že si neskutečně lezou na nervy?
Kdo nám řekne, že ho obtěžuje, jak děti ze sousedního pokoje řvou už od rána a létají po chodbách
hotelu, a tedy není šance se pořádně vyspat? Kdo
prozradí, že má v pokoji hmyz a u moře je tak nesnesitelné vedro, až vás z toho bolí hlava? Asi si
nepřečteme, že dnešní návštěva krásné restaurace
dopadla katastrofálně: Číšník byl protivný, jídlo
nepoživatelné a káva se tu rozhodně pít nedá. Nikdo se asi jen tak nechlubí, že tak dlouho šetřil, aby
půl dovolené v Egyptě strávil na toaletě, že?
Takže: Nesmutněte. Nic není vždy tak dokonalé,
jak se to na sociálních sítích na první pohled občas
jeví. Přejme si navzájem. I my se dříve nebo později
dočkáme vytoužené dovolené. Důležité je se z toho
nezbláznit a užít si to, co máme: Po práci si zajít
na pivečko nebo vínečko, do letního kina, o víkendu vyrazit k vodě nebo do lesa… Prší? Na gauči je
přece taky krásně… A jak se říká: Když vám život
nadělí kyselé citróny, tak si udělejte limonádu. Tak
pracujme vytrvale a statečně dál, setřeme pot, dopijme tu teplající ledovou kávu a naše chvíle zase
přijde. Přeji všem krásné léto!

Vše se nakonec
v dobré obrátí
Místo tradičních Krkonošských pivních slavností ve Vrchlabí se letos
během letních prázdnin uskuteční v areálu letního kina Tripsi několik
koncertů známých hudebních skupin. Jednou z nich bude i Divokej Bill,
který do Vrchlabí zavítá v sobotu 22. srpna. „Milí fandové, přijďte si
zařádit,“ pozval na tento koncert nejen čtenáře Vrchlabinek zpěvák
a kytarista Václav Bláha.
JIŘÍ ŠTEFEK

Jak jste jako kapela strávili dobu koronavirové epidemie? Nakolik
ovlivnila vaše koncertní nebo tvůrčí plány?
Odpočinuli jsem si. Prostě jsme to přijali jako fakt, ani jsme se s kapelou nevídali, každý se někam zašil a bylo. Naše plány to změnilo
zcela zásadně, vlastně úplně naruby, místo rozjeté sezóny klídek
doma na lůžku. Naštěstí po dvaceti letech v zápřahu se to snášelo
docela dobře, i když ke konci už to bylo dlouhé.
Vše nasvědčuje tomu, že díky postupnému rozvolňování zákazů
a omezení budou během léta možné menší akce alespoň pro omezený počet diváků. Co vy na to?
Hned vyrazíme na turné, paráda, snad bude vše v pohodě a budou
pouštět víc a víc lidí. Ještě před pár dny to vypadalo, že nebude nic,
a ejhle, něco se dít přece bude. Ono se vše nakonec v dobré obrátí!
V srpnu se představíte na koncertu v areálu letního kina ve Vrchlabí.
Jak se těšíte na koncert?
Těšíme se převelice, stejně jako na všechny koncíky Poviražení
Tour. Budou asi trochu jiný než obvykle, těžko si představit, jak to
bude přesně probíhat, hlavně z hlediska pořadatelů, ty rozestupy
a tak. My máme moc rádi živý hraní a ten kontakt s lidma, narváno
pod pódiem, to budem muset asi trochu slevit, ale ono to nějak
dopadne. Každopádně jsme natěšený, máme nazkoušeno a budem
to tam sypat!
Jaké jsou vaše plány na zbytek roku?
Nechytit toho prevíta COVIDa, jestli nějakej vůbec je, zahrát bezvadný koncíky na turné, udělat vše pro to, abysme si to i my i lidi
pořádně užili, a z těch zážitků pak dát do kupy nějaký nápady na
další desku. Na té pak budeme pracovat přes zimu.
Chtěl byste něco vzkázat čtenářům Vrchlabinek? Jak byste je pozval
na váš koncert?
Milí fandové, přijďte si zařádit! Přece se z toho nepoděláme, moc
se na vás těšíme.
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Hory energii
vysávají a zpět
ji vracejí až později

a z lyžování. Samozřejmě se také očekává, že umí
pracovat s lidmi, nepostrádá empatii.
Jak dlouho ses připravoval a co ti dalo nejvíce zabrat?
To bylo docela vtipné – já totiž jako kluk z kraje
vinic a meruněk neuměl lyžovat! Při lyžování jsem
prošel jen s odřenýma ušima a podmínkou. Na
druhou stranu mě to ale motivovalo a hodně jsem
zabral. Nejen, že jsem se „vylyžoval“, ale navíc mě
to i hodně baví.
Kolik horských vůdců v naší republice dnes asi je?
Pokud se nemýlím, tak 35.
Je potřeba licenci po nějakém čase obnovovat, prokazovat své schopnosti?
Není, platí po celý tvůj život. V rámci interních
pravidel Asociace českých horských vůdců máme
vždy jednou za dva roky doškolení na nějaké téma
(zdravověda, meteorologie, lavinová problematika
a podobně).

Doprovázel nespočet lidí po vysokých horách a plnil
jim tak jejich sny. Horský vůdce Vojtěch Dvořák v rozhovoru pro Vrchlabinky vypráví o své cestě z Moravy
do Krkonoš, svých nezapomenutelných výstupech
i klientech, ale i o tom, jak relaxuje na kajaku na Jizeře.
GABRIELA JAKOUBKOVÁ,
ARCHIV VOJTĚCHA DVOŘÁKA

Vím o tobě, že jsi původem Moravák. Za jakých okolností ses dostal do Krkonoš?
Přijel jsem do Jilemnice, zapadl do závěje a už tu
zůstal. Ve skutečnosti mi hodili lano kluci z firmy
Singing Rock, kde vyrábějí vybavení pro horolezce.
Původně sídlili v Semilech, potom koupili starou
textilku v Poniklé. Opravili ji a dali do pořádku tak,
aby mohli mít vše pod jednou střechou. V té době
jsem byl členem reprezentačního družstva v lezení
v horách a velehorách a právě firma Singing Rock
mě sponzorovala. Byl jsem jim asi sympatický,
tak mi nabídli práci brand manažera. Podmínkou
ale bylo, že se musím přestěhovat. A tak jsem šel
z Brna, kraje vinic a meruněk, do Krkonoš.
S horolezectvím jsi začal v patnácti letech, když ses
na Vysočině přihlásil do horolezeckého kurzu?
Každý z nás se narodí na pupeční šňůře, takže je
vlastně tak trochu horolezec. Potom nás odstřihnou a někdo se k tomu horolezectví ještě bě26

hem života vrátí. Já jsem začínal lézt na Vysočině
a v Moravském krasu – to jsou mé domovské oblasti. Přihlásil jsem se do týdenního kurzu, kde se mi
věnovali instruktoři, pozdější kamarádi. Tenkrát to
nefungovalo na komerční bázi, ale na bázi horolezeckých klubů a oddílů. Později jsem byl členem
jednoho brněnského horolezeckého oddílu, který
se nejdříve jmenoval Lokomotiva Ingstav, potom
Lokomotiva a nakonec jen Lokálka.
Jaké zájmy jsi měl do té doby?
Do té doby? Samozřejmě jsem chodil do Pionýra!
U nás byl ale spíše takovou skautskou organizací.
A také jsem byl svazarmovec (po revoluci zálesák).
Byli jsme stále v přírodě: slaňovali jsme, rozdělávali ohně, házeli jsme nožem a přespávali v lesích…
Jaké dovednosti, vlastnosti a znalosti musí takový
kandidát na horského vůdce mít a co vše musí absolvovat, aby získal licenci?
Každopádně by už měl mít leccos za sebou, měl by
být horolezec, lyžař, skialpinista. Nefunguje to tak,
že se jednoho dne rozhodneš být horským vůdcem
a do té doby jsi žádnou z těchto aktivit nedělal.
Každý z kandidátů totiž musí ještě před přijímacím řízením odevzdat soupis túr, vylezených cest,
sjetých kopců, nastoupaných metrů atd. Na základě toho pozvou adepta na přijímačky, kde ho vyzkouší z lezení, chůze na mačkách, lezení s cepíny

Před kolika lety ses horským vůdcem stal a jak se za
tu dobu měnily požadavky tvých klientů?
Za těch jedenáct let mé samostatné kariéry horského vůdce bych řekl, že se to přesunulo ze zájmu
o zážitek k edukaci. Lidé si nás už tolik nenajímají
jen proto, aby se někam dostali, ale častěji se chtějí něco naučit, mají zájem poznávat. Pokud můžu
mluvit minimálně za české horské vůdce, žádný
z nás si při vedení túry nebo i lezení nenechává nic
jen pro sebe, vysvětlujeme, ukazujeme uzly, jištění, techniku jízdy na lyžích… Není to zkrátka jen
tak, že se někde ráno potkáme, vyklušeme nebo
vylezeme na nějaký kopec a rychle zase seběhneme
dolů, abychom stihli odpoledne vyzvednout dítě
ve školce. O své klienty opravdu pečujeme.
Jaké jsi za tu dobu plnil nejzajímavější přání?
Dodnes si pamatuji, jak jedna paní dostala od manžela k padesátinám výstup na Matterhorn. Společně jsme se připravovali a povedlo se – byl to nádherný, rychlý a dynamický výstup, bez jakýchkoli
zádrhelů. Až dole se mi paní svěřila, že už rok před
naším výstupem úplně vysadila alkohol a nosila
v kamenolomu kameny. Fyzickou přípravu opravdu nepodcenila a byl to taky jeden z nejpohodovějších výstupů, který jsem na Matterhorn s klientem
absolvoval. Rád na to vzpomínám.
A na kterou výpravu vzpomínáš nerad?
Každá akce, bez ohledu třeba na škaredé počasí

nebo jiné problémy, je unikátní, má něco do sebe,
přinejmenším je to zkušenost a přináší určité ponaučení. Na vyloženě špatnou túru nebo nějaké
konflikty si vážně nevzpomínám.
Říkáš, že se paní připravovala celý rok dopředu.
V čem všem spočívají přípravy tvých klientů před lezením? Věříš jen tomu, co ti o svých fyzických schopnostech a zkušenostech sami sdělí, nebo si je nejprve trochu prakticky prověříš?
Většinou, až na výjimky, mám zkušenost takovou,
že se lidé přeceňují. A to ve své fyzické kondici,
svých dovednostech a zvlášť u lyžování. Často při
pohovorech uvádí, že jsou výteční lyžaři, ale v drtivé většině to tak potom při lyžování ve volném
terénu nevypadá. A co se týká fyzična – někdo
zaběhne půlmaratón, ale tříhodinový pochod s batohem na zádech po ledovci ho „zdrtí“. Je to tak,
že hory energii vysávají a zpět ji vracejí až později.
Musel jsi už někoho odmítnout, protože ses bál, že
není v jeho silách například výstup zvládnout?
Ne snad, že bych někoho odmítl, ale několikrát
jsem doporučil změnit plán a dohodli jsme se na
nějakém jiném programu. Někdy se z toho vyvine
i přátelský vztah a dlouhodobější spolupráce mezi
klientem a vůdcem a na původní cíl se skutečně
společně připravíme. Nakonec z toho máme všichni radost.
Zrovna včera večer jsem si na internetu přečetla
zprávu o tragickém pádu juniorské mistryně světa,
Francouzce Luce Douadyové (stalo se tak 15. června). Bylo jí teprve šestnáct let, ale jistě už měla dostatečné zkušenosti. Neštěstí se stalo poblíž jejího
bydliště, kdy se mělo jednat o rutinní záležitost,
proto se nejistila. Může si vůbec horolezec připustit
nebezpečí? A spoléhal jsi ty sám někdy na své zkušenosti a nejistil se?
Ano, tuto kauzu jsem zaznamenal, ale nemám dostatek informací, abych se k tomu mohl vyjádřit. Je
pravda, že se stále pohybujeme v nějakém exponovaném terénu, a jak se říká, na horolezectví platí
jedno základní pravidlo, že nakonec to vždycky
nějak dopadne. Chyby se stávají a my se z nich poučujeme. Sami nikdy nevíme, jak blízko jsme byli
nějaké tragédii (třeba jsme se mohli chvíli někde
pozdržet a chytla by nás bouřka nebo jsme byli
pouhý krok od trhliny v ledovci). Ve výkonu práce
horského vůdce se často spoléhá na to, že horský
vůdce nepadá. Zvláště pak při alpských výstupech
a vodění na krátkém laně.
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BIO
Vojtěch Dvořák (46)
Když jsme spolu mluvili posledně, přál sis jednou se
svým klientem jet do Yosemitského národního parku a vylézt na El Capitana nebo zkombinovat jachtu
s lyžováním v norských fjordech. Už se ti to splnilo?
Nesplnilo, do Yosemit jsme neodjeli. Třeba příští
rok to už dopadne. Letos, těsně před karanténou,
se mi ale splnila skialpová Gruzie.

Horský vůdce Vojtěch Dvořák se narodil
v roce 1974 v Brně. Do Jilemnice se přestěhoval v roce 2003. Původně se vyučil automechanikem, potom vystudoval strojní průmyslovku a nakonec i užitou grafiku. Kromě toho
je i redaktorem Svetoutdooru.cz.

V Yosemitech jsi lezl i s nevidomým Honzou Říhou.
Jak k vaší spolupráci došlo a v čem všem se tento výstup z tvého hlediska lišil od ostatních výstupů?
Na tento výstup vzpomínám moc rád a dávám
ho opravdu na čelní příčku pomyslného žebříčku mých top ten výstupů v mém horolezeckém
životě. A jak došlo k naší spolupráci? Jednoduše.
Firma Singing Rock, ve které jsem v té době pracoval, podporovala pražský horolezecký oddíl Humanita, tedy i Honzu Říhu. Vznikl jakýsi plán, jak
ukázat lidem s handicapem, že když se chce, tak to
jde. Stanovili jsme si možná trošku troufalý cíl, ale
povedlo se nám to – vylezli jsme jeden z největších
skalních monolitů na světě, na El Capitana v Yosemitech. Bude to pro mě zážitek na celý život.

Na kajaku jezdíš sám, nebo i s tím, kdo si tě objedná?
Pádloval jsem s kamarády a v roce 2019 jsme založili seakajakovou školu. Nabízíme lidem jízdu
na dlouhých štíhlých elegantních seakajacích, na
řekách, jezerech i mořích.

Naplánovali jste i další společné výstupy?
Naše spolupráce pokračovala. Honza vystoupil
na Elbrus a podařilo se mu vystoupit i na nejvyšší vrchol jižní Ameriky Aconcaguu. A dokonce
se mu podařilo v pomyslné linii tohoto projektu,
který jsme odstartovali, odjet na Čo Oju, ale na vrchol nevylezl.
Kolik let bylo doposud tvému nejmladšímu a také
nejstaršímu klientovi?
Před dvěma lety jsem měl klientku, která byla ve
vyšším stádiu těhotenství, takže jsem měl vlastně
i prenatálního klienta. Jinak nejmenší děti, které se
mnou lezou na malých skalkách, jsou přibližně pětileté. Nejstarším mohlo být kolem sedmdesátky.
Kam jste s tou těhotnou paní lezli?
Byli jsme spolu čtyři dny v Rakousku na skialpech.
O tom, že je těhotná, jsem se dozvěděl až v autě.
Tvojí další zálibou je kajak. Nejčastěji brouzdáš Jizeru. Vyrazil jsi i na jinou řeku – u nás nebo v zahraničí?
Jizera, to je moje řeka učitelka. Na řece jsem v zahraničí ještě nebyl, ale podařilo se mi na seakajaku
dvakrát navštívit Anglii a pádlovat na opravdu
velkém moři. Byl to pro mě skutečně veliký zážitek. Ale pádloval jsem vlastně také v centru Londýna na Temži!

A další vzpomínka na náš minulý rozhovor – zlepšil
sis svůj osobní rekord na slackline a zkusil jsi už chodit i ve výškách?
Zatím ne, ale říkám si, že jednou to snad „zlomím“.
Čas od času si slackline natáhnu a projdu se na ní.
Dokonce i v Jilemnici v kamenolomu jsou celoročně natažené dvě highline. Tak uvidíme.
Kamarádi tě přezdívají Watt. Jak jsi k této přezdívce přišel?
To je sprejerská přezdívka! Pochází z dob, kdy
jsem čmáral po brněnských ulicích. Musel jsem se
nějak podepisovat… Původně zněla Watt Power.
Někteří ji samozřejmě komolí a říkají mi Watičko.
To nemám rád! Jinak watt je jednotka výkonu, a to
se mi naopak líbí.
Na závěr se vrátíme znovu k lezení. Mohl bys Vrchlabákům doporučit nějaký pěkný lezecký terén v okolí?
Vrchlabáci to mají nejblíže do Dolního Dvora, kde
vznikl v bývalém selském kamenolomu lezecký
sektor (odhaduji tak 25 cest). Je tam i posezení, lavičky. Potom taky Hnědé skály, Hranostaj a ještě
bych je poslal do Ádru a na Jiráskovy skály neboli
Bišík. A koneckonců, z Vrchlabí to není daleko ani
do Českého ráje - na Prachov nebo Suché skály.
Pěkné jsou i Krucze skaly v Polsku a bývalé pískovcové kamenolomy v Hořicích.
Prozradíš nám své nejbližší plány nebo sportovní
přání?
V červenci a srpnu chci mít úplné prázdniny, dovolenou, žádné hory. Chtěl bych si jen tak sám pro
sebe lézt na písku, pádlovat a věnovat se rodině.
Také bych chtěl dodělat svůj projekt, elektronického průvodce po Suchých skalách #nejnejsusky.
Hotovou mám asi tak polovinu. Nabízím ho lidem
ke stažení zdarma.
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NA POKEC

drom nám mamka jako dětem nikdy nepovolila –
„Jezdí tam blbečci, kteří do sebe celou dobu jenom
naschvál narážejí, a ještě jim to přijde jako úžasná
zábava. Na to vás nepustím!“ Jako dětem nám tedy
nezbylo nic jiného, než jen smutně koukat a tiše závidět ostatním, jak se prohánějí v autíčku po autodromu, zatímco my se točíme na nudném řetízkáči.

Přijela
k nám pouť
VERONIKA ŠTEFKOVÁ, FOTO: JIŘÍ ŠTEFEK

Přijela k nám pouť. Přesněji řečeno – k nám do
Harty. Dětem bylo přislíbeno, že v neděli, až se
po obědě vyspinkají, vyrazíme na kolotoče. Počasí
tomu ten den zrovna moc nenasvědčovalo. Obloha zatažená a již několikátý den na nás všechna
média chrlila výstrahy před bouřkami. Nic z toho
nás nezastavilo a jen co se děti vyspaly, tak jsme
celá rodina navzdory všem meteorologickým varováním vyrazili na pouť. Důvod byl prostý. Buď
se úprkem poběžíme schovat do auta, abychom se
zachránili před bouřkou, anebo budeme doma vystaveni bouři hněvu, který se na nás snese za to, že
se děti nemohly projet na autíčku.
Varianta A nám přišla přeci jenom o něco schůdnější. Ještě před vstupem do areálu jsem se dětem
snažila důrazně a přiměřeně jejich věku vysvětlit,
že na pouti bude spousta atrakcí, ale ne všechny
jsou určené pro malé děti, že kolotoče stojí hodně
korunek, takže každou atrakci budeme absolvovat
pouze a jenom jednou, že nebudeme kupovat žádné sladké limonády a jiné cukrovinky, protože pití
a svačinu máme s sebou, že budou chodit za ruku,
protože je tam hodně lidí a nechceme, aby se nám
ztratily. Děti vše odkývaly a rozeběhly se ve tvaru
„V“, každé na jinou stranu.
Po odchytu a opětovném, tentokráte o něco důraznějším vysvětlení pravidel, jak bude naše návštěva
pouti probíhat, jsme navštívili první atrakci – autodrom. Oči se mi radostí rozsvítily, protože auto30

Konečně si v pětatřiceti letech splním svůj sen
a projedu se na autodromu. Nadšení trvalo jen
krátce. Tedy alespoň do chvíle, než do nás kolotočář Eda pustil proud a my se rozjeli. Během pár
sekund mi došlo, že tahle atrakce nebyl úplně ten
nejlepší nápad. Neuvědomila jsem si, jak může
být akcelerace pro malého, který seděl vedle mne
a jehož obličej sahal přímo do úrovně volantu,
velká, a že sebemenší náraz může skončit buď
zlomeným nosem, nebo vyraženými zuby. Celou
jízdu jsem odkroutila v křeči. Jednou rukou jsem
řídila a druhou svírala malého, který se náramně
bavil. Svoje neuvážené rozhodnutí jsem se alespoň snažila vykompenzovat plánem držet se co
nejvíce při kraji, jezdit stále stejným směrem a vyhýbat se blbečkům.
Nevím, zda to bylo dobře zvolenou strategií, nebo
jenom zázrak, že jsme jízdu nakonec přežili bez
jediného šrámu. Ale ten, kdo utrpěl největší šrám,
byla rozhodně naše peněženka. Peníze z ní létaly
rychlostí atrakce Break Dance. Největší kámen úrazu byl ovšem skákací hrad. Nebýt toho, že děti celou cestu autem nemluvily o ničem jiném, než jak si
zadovádí na skákacím hradu, tak bych je tam snad
ani nepustila. Vydřidušský kolotočář střežil svůj
nafukovací hrad s takovým nasazením, jako když
rytíř ve středověku střeží hradní opevnění. Jenom
s tím rozdílem, že namísto meče a halapartny měl
ledvinku kolem pasu a v ruce stopky.
Musím uznat, že model skákacího hradu byl po
vzoru obchodní strategie geniálně vymyšlený. Ze
skákací části se dítě sklouzlo do bazénku s balónky, odkud se bylo možné dostat zpátky pouze po
úzkém provazovém žebříku, který byl ještě napůl
rozpáraný. Začali jsme naše děti hlasitě povzbuzovat, aby hnuly zadkem a dostaly se nahoru, jelikož už z nás rozhodně další stovku na to, aby
se pět minut válely v balóncích, nedostanou. Při
odchodu si naše malá postěžovala, jak málo (rozumějte osm) atrakcí jsme navštívili, což je přesně
ten moment, kdy je člověk nucen spolknout hořkou pilulku rodičovství.

