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UNBORING THE FUTURE

NOVÉ SUV
PEUGEOT 2008

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ 

BENZINOVÝ, DIESELOVÝ I ELEKTRICKÝ MOTOR
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Děkuji
JIŘÍ ŠTEFEK / šéfredaktor
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Již několik týdnů se potýkáme 
s výskytem koronaviru v České 
republice. V řadě firem se přesta-
lo pracovat nebo se v nich zasta-
vila výroba. Dle nařízení vlády 
jsou zavřené školy, restaurace  
i většina obchodů a jsou zrušeny 
všechny společenské, sportovní 
a kulturní akce. Pohyb mimo do-
mov je možný pouze s rouškou 
či respirátorem.

Každý se s danou situací musel, 
musí a i v dalších dnech či tý- 
dnech bude muset vypořádat po 
svém. Něco se tu však vynořilo 
a toto „něco“ nelze nevnímat 
či přehlédnout. Koronavirová 
epidemie, jejíž dopady fakticky 
zpomalily pádící každodenní 
čas, totiž každému z nás nasta-
vila zrcadlo, odkryla mnohé  
a k mnohému nám naopak dala 
příležitost. Pokud ne přímo ke 
konání, tak alespoň k zamyšlení. 
A je na každém, zda tuto příleži-

tost využije k nějakému posunu 
vpřed a nebo zda nad vším – 
stejně jako doposud – lhostejně 
mávne rukou. 

Nebudeme si nic nalhávat. Nově 
vzniklé podmínky jsou obtížné  
a pro mnohé nepříjemné, svazu-
jící či deprimující. Ale stejně jako 
v historii i přes tyto objektivní 
překážky se mnozí dokážou pře-
nést, projeví svoje lidství a i ve 
stížených podmínkách myslí na 
druhé a pomáhají jim.

Děkuji proto všem, kteří nezišt-
ně, bez ohledu na sebe sama, na 
svůj volný čas a na svůj osobní 
komfort, pomáhají druhým. Šijí 
pro ně roušky, vozí jim jídlo, 
pomáhají s nákupem a dopra-
vou a dodávají jim útěchu. Je 
to obrovská lidská hodnota a já 
jsem rád, že ve Vrchlabí a jeho 
okolí ji tu stále máme. Jsem rád, 
že o některých těchto dobrých 
duších můžeme referovat v no-
vém čísle Vrchlabinek a takto 
jim veřejně poděkovat. Díky 
posíláme i všem ostatním, kteří 
se věnují stejně bohulibým čin-
nostem a jejichž jména či tváře  
v tuto chvíli neznáme.

Již nyní je nepochybné, že se 
ekonomika státu hluboce pro-
padne, daňové příjmy se citelně 
ztenčí a státní rozpočet skončí  
v obřím deficitu. To se projeví  
i v jednotlivých městech a jejich 
rozpočtech, které jsou z drtivé 
části plněny podílem z celostátně 
vybrané daně z přidané hodnoty 
či daně z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti. Vybere-li 
méně peněz stát, dostanou jich  
v rámci rozpočtového určení 
daní méně i města. Tedy i Vrch-
labí. Je nyní jen otázkou, jak vel-
ký tento výpadek bude. Raději 
počítejme s tím, že některé věci 
nebudou teď, ale za rok či dva.

Stejně pustošivě dopadla si-
tuace na řadu místních firem, 
většinu obchodů a provozova-
telů služeb, kteří ze dne na den 
zůstali bez příjmů. Zůstaly jim 
však povinnosti. Mysleme pro-
to i na ně. Je to situace, kterou 
nezpůsobili, ale její následky 
dopadly na jejich bedra tvrdě  
a bez milosti. Drobná obchodní 
i podnikatelská infrastruktura je 
však pro klima města důležitá. 
Nenechme ji padnout. Zamys-
leme se nad tím, jak jí můžeme 
pomoci teď. Až se vše vrátí do 
(kdyžtak alespoň částečně) nor-
mální situace, choďme do těchto 
obchodů a utrácejme za služby  
a zboží. Bez toho tyto firmičky  
a obchůdky nepřežijí.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem našim partnerům, kteří 
s námi zůstali i v této nelehké 
době, podpořili nás a pomohli 
nám pro vás připravit nové vy-
dání Vrchlabinek. Při jeho výro-
bě jsme museli hodně improvi-
zovat. Denně jsme pořádali přes 
skype mnohohlavé konference 
a řešili obsah. Přitom dlouhé 
dny jsme nevěděli, jestli vůbec 
vyjdeme a jak případně bude-
me výtisky distribuovat. Byl 
to adrenalin. Ale velice tvůrčí. 
Zjistili jsme při tom, co všechno 
umíme a že když se „kousne-
me“, umíme toho ještě více. 
Uvědomili jsme si zároveň, jak 
je pro nás důležitý facebookový 
profil (prosím sledujte ho), na 
kterém rychle dokážeme sdělo-
vat důležité zprávy. Zároveň to 
je pro nás výzva k urychlenému 
spuštění klasických webových 
stránek vrchlabinky.cz.

Věřím, že dubnové číslo vašeho 
oblíbeného časopisu vám ales-
poň na čas umožní zapomenout 
na to, co se děje venku, a přinese 
vám zajímavé čtení.

EDITORIAL
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ANKETA

Ivona Čivrná, 
ředitelka DDM Pelíšek

Michal Krčmář, biatlonista

Luděk Khol, náměstek ředitele 
Správy KRNAP

Dan Kruml, knihkupec

Dominik Zdržálek, fotbalista

Jaroslav Učík, 
majitel a provozovatel hospody

Jakub Omrt, 
provozovatel Fotobedny

Josef Matějec, zdravotník

Martin Hák, masér

Kristýna Tumová, provozovatelka 
letního kina Tripsi

Dům dětí zeje prázdnotou, ne-
běhají tu děti, je tu takové ticho, 
ze kterého vás divně mrazí. 
Prázdné ulice, lidé v rouškách, 

nedostatek hygienického materiálu, hloupost 
a hladovost lidí, kteří z této situace chtějí těžit, 
nejasné informace, polovičaté zprávy… Nic pozi-
tivního. Jiskřičky naděje na tom všem jsou oprav-
dové snahy obyčejných lidiček bezelstně pomáhat 
druhým, ať šijí roušky, nebo chodí na nákup těm, 
co nemohou… Proto si nepouštějme do duše špat-
né myšlenky a stres, mysleme dobře, pomáhejme, 
jak umíme, komunikujme spolu přes telefony, po-
čítače… Ono to přejde! Přátelé, kamarádi, my ten 
virus zvládneme!

Mám trošku výhodu v tom, 
že koronavir přišel až ke kon-
ci zimy… To znamená, že 
mě nijak výrazně neovlivnil  
v tréninku. V tuto chvíli mám 

volno po sezoně, takže odpočívám a relaxuji 
doma. Chystám se udělat pořádný jarní úklid 
v osobních věcech a jinak jsem rozkoukal seriál 
Rapl a občas si zahraji i na playstationu. Zatím 
mi domácí pobyt moc nevadí, ale pevně věřím, 
že situace se dá dohromady co nejdříve! Zdravím 
čtenáře Vrchlabinek! 

Omezení jsou zásadní nejen 
pro mne, ale pro všechny ko-
lem. Nemohli jsme – nebo spíš 
jsme nechtěli vystavovat rodi-

nu riziku – oslavit dvouleté narozeniny vnoučka. 
Omezení jsou v obchodech, nemůžu například 
nakupovat mimo potravin nic jiného. Zásadní 
problém vidím v totálním selhání státu v zabez-
pečení ochrannými prostředky pro všechny. To 
mě fakt šíleně štve. 

Jako živnostník se zaměstnanci 
a kvůli nařízení vlády s uzavře-
ným obchodem, tím pádem bez 
tržeb, se nacházím v obrovské 
nejistotě. Dnes (tj. 20. března) 

není zatím moc jasné, zda budou nějaké kompen-
zace od státu, které by něco reálně řešily. A o tom, 
že se obchod v době postkoronavirové hned nějak 
rozjede, nemám iluze. Čekají nás těžké časy.

Jelikož jsem v rekonvalescenci, 
tak mě se to po pracovní stránce 
nedotklo. Problém je, že nemo-
hu chodit teď na rehabilitace  
a ke kondičnímu trenérovi, ale 

každý den cvičím doma, tak je to v pohodě. Z cel-
kového hlediska si myslím, že je to taková facka 
pro celý svět v podobě toho, aby se lidé zamysleli 
a začali si vážit života a nebrali vše jako samozřej-
most. Také by všichni teď měli brát ohled na ostat-
ní a dodržovat stanovená pravidla.

Pro malého živnostníka, který 
živí nejen sebe, ale dává práci  
i dalším lidem, bylo opatření 
vlády ranou, ze které se bu-

deme dlouho vzpamatovávat, nejen z hlediska 
finančních ztrát, ale také toho, že mi jako člověku  
a hasiči není jedno osud druhých. Na druhou stra-
nu chápu rozhodnutí vlády a byl bych i razantnější, 
protože zdraví máme jen jedno a lidi si ho neumí 
vážit. Možná je tato situace na jednu stranu darem, 
abychom si uvědomili, co je v životě důležité.  

Samozřejmě jsme přišli o práci 
na několik měsíců. Dost možná 
až do zimy, což je velmi nepří-
jemné, až zdrcující. Také se bo-

jíme o naší rodinu a blízké. Ale je potřeba v tom 
všem hledat i to pozitivní. Všichni na sebe teď 
mají víc času, který „musí“ trávit pohromadě -  
i když to zrovna u nás není velká změna. A všich-
ni mají možnost po všech stránkách přehodnotit, 
co je a co není důležité. 

Všichni se bojíme, hlavně o své 
blízké, ale pracujeme na tom, 
abychom mohli zase dýchat 
vzduch bez rouškové bariéry. 
Buďme k sobě ohleduplní, po-

slouchejme rady odborníků a výsledek se dostaví. 

Mám to štěstí, že mě to pra-
covně zatím nějak neovlivnilo, 
protože pracuji pro belgickou 
společnost a hotel, kde pracuji, 
by byl teď zavřený, i kdyby ko-

ronavirus nebyl, a letní sezona by nám měla začít 
18. června. Takže jezdím dělat nějaké údržbářské 
práce, hotel je prázdný a já mám plat v plné výši. 
Opatrujte se.

Touto dobou máme jasnou 
představu o programu v letňá-
ku, což se o letošním roce říct 
nedá. Celý filmový průmysl 

se zastavil, premiéry filmů jsou přesunuty až 
na podzim, a tím se do letních kin vůbec nedo-
stanou. Čas strávený doma využíváme přípra-
vou nového webu. Nepropadáme žádné panice 
a plně doufáme, že se brzy vše vrátí do starých 
kolejí.

Vrchlabáci o koronaviru
Probíhající epidemie koronaviru zastavila společenský, kulturní a ve většině případů i sportovní život Vrchlabanů. 
Řada z nich z důvodu přerušení činnosti v podnicích zůstala od poloviny března doma, stejně jako majitelé většiny 
obchodů. Redakce oslovila několik Vrchlabáků a položila jim tyto anketní dotazy: „Jak moc vás osobně i pracovně 
ovlivnila omezení způsobená koronavirem? Jak prožíváte současnou dobu?“ A co respondenti odpověděli?

NABÍDKA POMOCI
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JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: ALEŠ JORDÁNEKŽivot ostatních 
nám není lhostejný

Když pronikl do České republiky nový, nebezpečný 
koronavirus, s rostoucím počtem nakažených lidí 
se začal rychle projevovat jeden fatální nedostatek, 
a to nedostatek roušek. S tím se nechtělo smířit 
mnoho Vrchlabaček a nezištně začaly tuto chybějící 
pomůcku vyrábět a dodávat všem, kteří o ni proje-
vili zájem. Jednou z těchto dobrých duší byla i Pavla 
Jordánková, která společně se svými kamarádkami 
ušila stovky roušek a zdarma je dodávala lékařům, 
do obchodů, továren nebo subjektům zajišťujícím 
pečovatelské služby. 

Co tě přivedlo na nápad šít roušky?
Ani nevím, co ten nápad spustilo. Sledovala jsem 
dění v Číně, pak jsem zhlédla několik videí od Če-
chů žijících v Itálii, a když na Slovensku zavřeli ka-
deřnictví, došlo mi, že brzy dopadneme jako Itálie. 
Druhý den zavřeli kadeřnictví i u nás, a já tak ne-
mohla jít do práce. Pak přišla celostátní karanténa. 
Ušila jsem několik roušek pro nás a pak oslovila 
Petru Svobodovou, se kterou pořádáme ve Vrchla-
bí kurzy šití, a také holky, které kurzy prošly. Tro-
chu jsem měla obavy, že o roušky nebude zájem, 
ale jsem překvapená, kolik lidí mi píše o roušku 
nejen pro sebe, ale i pro své rodiče a prarodiče.

DOBRÁ DUŠE

Jak obtížné bylo dostat se k potřebnému materiálu?
Mám doma své zásoby a zásoby po mamince. Měla 
jsem jen málo šikmého proužku a žádný tkaloun. 
Ale díky Facebooku a solidaritě ostatních mi lidé 
nosí tolik materiálu, že nestíháme šít. Jsem z toho 
dojatá.

Pro koho jsi roušky vyráběla a vyrábíš a kolik jich 
přibližně bylo?
Nejprve jsem se spojila s Mateřským centrem Ro-
dinka, které rozváží obědy a nákupy důchodcům 
a nemocným. Pak jsem se spojila s Diakonií Vrch-
labí. Diakonie mi zajistila celou roli látky a domlu-
vili jsme se, že Mateřskému centru Rodinka hoto-
vé roušky předá. Diakonie zásobuje víc jak deset 
jiných organizací, které zajišťují péči nemocným 
lidem a seniorům včetně pečovatelského domu 
Vrchlabí. Ušila jsem pár roušek do optiky a na gy-
nekologii. Teď se chystám i pro ostatní, ať má kaž- 
dý svou roušku. Dostala jsem poptávku od růz-
ných firem včetně 500 kusů pro Argo Hytos a já 
vůbec netuším, zda tolik roušek zvládneme ušít. 
Průměrně ušiji 150 roušek za den. Jinak všechny 
roušky šijeme a rozdáváme zdarma. To považuji 
za samozřejmost.

Vyráběla jsi roušky sama, nebo ti s nimi někdo po-
máhal?
První dny jsem šila roušky převážně sama s holka-
mi z Diakonie, které to mají jako pracovní náplň. 
Postupně se k nám začala přidávat děvčata ze zmí-
něných šicích kurzů a pak i veřejnost. Abychom 
si ušetřily čas, lidé nám začali nosit už nastříhané 
látky. Nutné je však zmínit i třeba paní Vlachovou, 
která mě oslovila, že má roli látky, a zaměstnanky-
ně, které nemají co dělat a rády pro Diakonii ušijí 
roušky. Také ve velkém šije Jana Králová, která 
má se synem galanterii na Kozím plácku, a spous-
ta dalších, o kterých ani nevím, protože nejsou na 
Facebooku moc vidět, ale šijí pro své široké okolí.

Jak se k tvým aktivitám stavělo tvé okolí nebo i ob-
čané města? Nabízeli ti pomoc, materiál či finance?
Jsem opravdu dojatá, jak celou situaci veřejnost 
vnímá. První den jsem nezahlédla nikoho s rouš-
kou. Paní venčící pejsky si mezi sebou povídaly  
a shlukovaly se, jako by o nic nešlo. Až jsem si 
zoufala, že opravdu dopadneme jako v Itálii, kdy 
jsou všichni doma a ven může jít jeden s povolením 

na nákup. Přes noc se však situace úplně změnila. 
Zakrytá ústa mělo víc jak 50 procent lidí. Na Face-
booku se spustila ohromná kampaň za roušky na-
příč republikou. Dostala jsem velké množství nabí-
dek na látky, které mi lidé doma stříhají na čtverce, 
a my se tím nemusíme zdržovat. Několik hotelů 
udělalo inventuru skladu prostěradel a spoustu 
jich pro nás vyřadilo. Pan Rybníček nám daroval 
nitě a jehly do šicích strojů, což byl asi nejvzácnější 
dar. Každá jsme několik jehel zlomila a některým 
už docházely zásoby. Lidé nabízejí i finance, ale 
materiál se daří získávat zdarma, tak finance ne-
jsou třeba. Postupně se k nám přidávají další ženy, 
které umí šít. Tak snad na tom budeme u nás v ČR 
lépe než v Itálii, ale to se dozvíme až za pár dní. 
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se snaží 
pomáhat a přispívají materiálem. Největší dík pa-
tří holkám, které přijdou z práce a po večerech šijí 
roušky pro ostatní, maminkám malých dětí, které 
každou volnou chvilku sedí u šicího stroje, a hlav-
ně všem občanům Vrchlabí, že se v tak krátké době 
adaptovali a začali nosit roušky. Je vidět, že život 
ostatních nám není lhostejný.
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P. JIŘÍ ŠLÉGR, FOTO: MARCEL SCHÖN

Slovo 
duchovního

Pomáháme ostatním

Milí přátelé,
asi nikdo z nás netušil, že letošní přípravu na 
Velikonoce ovlivní pandemie koronaviru. Po vy-
hlášení zákazu společných setkávání, modliteb  
i bohoslužeb pro veřejnost, jsem si uvědomil, že 
křesťanská víra je založena na společenství. Byl 
to nepříjemný pocit přidělávat na kostely cedule 
oznamující rušení veřejných bohoslužeb, ale zá-
roveň jsem se hlouběji zamýšlel, jaké další mož-
nosti nám současná situace dovoluje v prožívání 
společenství „na dálku“. Jako houby po dešti se 
začaly objevovat návody, jak si uspořádat neděl-
ní bohoslužbu doma, on-line přenosy bohoslužeb 
z celé České republiky, sítě modliteb a nabídky 
praktické pomoci. 

Ukázalo se, že nám v boji s nákazou chyběla de-
sinfekce. Zkusím zde zmínit tři možnosti, kde  
i v duchovním smyslu můžeme tolik potřebnou 
desinfekci získat. Zrnka posvěceného kadidla, 
která se v kostele či doma sypou na rozpálené 

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍFOTOSTRANA

uhlíky, vydávají příjemnou vůni a jsou symbolem 
modlitby, která stoupá k Bohu. Stejně jako kadi-
dlo desinfikuje vnější prostředí, ve kterém se pálí, 
je modlitba prvním desinfekčním prostředkem, 
protože je spojená s Bohem, od kterého, když se 
nakazíme LÁSKOU, nemůžeme nikdy onemocnět 
nenávistí či zlem, ale získáme protilátky: trpěli-
vost, pokoru, odpuštění, milosrdenství apod. 

Četba Bible také skvěle ozdravuje naše nitro a zá-
zračně působí, protože jsme v té chvíli v kontaktu 
s živým Bohem. 200 let staré svědectví korejských 
křesťanů, kde vláda umučila či vyhnala všechny 
kněze, bylo po mnoho let věřícím posilou prá-
vě Písmo svaté, které si s sebou přivezl od fran-
couzského misionáře v Pekingu pokřtěný pan Yi 
Song - Hun. Víte, jaký literární druh v Bibli chybí? 
Tragédie! Boha nic nepřekvapí, On zná řešení na 
všechny naše životní situace a problémy, tak toho 
můžeme využít i teď, a tím vydesinfikovat naše 
„nakažené“ uvažování. 

Požehnání je třetím desinfekčním prostředkem. 
Z latiny se význam tohoto slova dá přeložit jako 
„dobrořečení“. Kdo kolem sebe vidí a šíří dobro, 
získává dobrou imunitu. Můžeme to přirovnat 
ke stromu, který sice v znečištěném prostředí 
vdechuje zplodiny, ale vydechuje kyslík. Když 
nás bude žehnat mnoho, bude tu krásně čisto 
jako v lese.  

Nechme si poradit od svatého Petra Chryzologa: 
„Jsou tři věci, na nichž stojí víra, spočívá zbožnost 
a trvá ctnost: modlitba, půst a milosrdenství. Kvů-
li čemu modlitba klepe, to půst vyprošuje a milo-
srdenství dostává. Modlitba, milosrdenství a půst, 
to je trojice tvořící jednotu a dávající si navzájem 
život. Neboť duší modlitby je odříkání a životem 
odříkání je slitovnost. Nikdo ať je neodtrhuje, 
nemohou být odděleny. Kdo má jen jedno z nich  
a nemá zároveň i ostatní, nemá vlastně nic. Takže 
ten, kdo se modlí, ať se i postí. Kdo se postí, ať se  
i slitovává. A ať slyší prosebníka, kdo sám chce 
být vyslyšen. Boží sluch si otevírá, kdo vlastní 
sluch nezavírá tomu, který ho prosí.“

Závěrem chci říci, že mám radost, protože se kro-
mě koronaviru rozšířila ještě silnější „pandemie 
vzájemné pomoci, ochoty a solidarity“, což je ta 
nejlepší příprava na Velikonoce!

Autor je děkanem římskokatolické farnosti ve Vrchlabí

U Gašparů šije celá rodina.

Trans Medicar vozí starým lidem potraviny.

Alžběta Brázdová

Jana Dědková

Roušky od Markéty Jüptnerové.

Petra Vernerová
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JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: MARCEL SCHÖN

Veřejnými investicemi bychom 
měli podpořit podnikání

Je jasné, že pandemie koronaviru bude mít značný 
dopad na hospodaření všech, včetně města Vrchlabí, 
říká starosta Jan Sobotka. Město nyní umožňuje ná-
jemcům nebytových prostor odložit splátky a o dalších 
opatřeních se bude průběžně jednat. Starostu těší, že 
zdejší lidé na novou situaci „zareagovali skvěle, přijatá 
opatření chápou a snaží se je dodržovat.“

O koronaviru se sice mluvilo od konce loňského či 
začátku letošního roku, ale zřejmě málokdo si při-
pouštěl, že se s ním budeme potýkat i my zde. V jaké 
situaci nás epidemie zastihla?
Je naprosto jasné, že takovýto druh pandemie, 
která se dotkla významně i Evropy, nikdo z nás 
nepamatuje. Je ale potěšitelné, že naše společnost 
je vyspělá, a pevně věřím, že si s nastalou situací 
poradí lépe, než tomu bylo v minulosti. Vždyť  
v této chvíli se společnost snaží získat čas, aby mohl 
být vyroben lék na koronavirus – třeba v dubnu to-

STAROSTA MĚSTA

hoto roku bude – a taktéž se usilovně pracuje na 
vakcíně, kterou by se mohla populace preventivně 
proočkovat. Třeba bude k dispozici v řádu měsí-
ců. Prostě jsme na to lépe připraveni díky pokroku  
v medicíně.

Jak hodnotíte prvotní reakce Vrchlabanů na přijatá 
opatření a způsob, jakým se s nimi vyrovnali?
Myslím, že naši lidé zareagovali skvěle, že přijatá 
opatření chápou a snaží se je dodržovat. Nejlepší 
zkouška sounáležitosti je shánění a výroba roušek. 
Dále sousedská a dobrovolnická výpomoc.

Vypuknutí epidemie a následné restrikce ze strany 
vlády si vyžádaly krizový způsob řízení a komunikace 
vybraných složek integrovaného systému městské 
správy. Jak jste spokojen s jejich fungováním?
Z mého pohledu krizový způsob řízení funguje. 
Řízení ze strany státu směrem ke kraji a následně 
na nás probíhá velmi rychle. Je dobré, že občané 
mají veškeré informace v televizi dřív, než se do-

stanou k nám po linii krizového řízení. Jen některá 
opatření předběhnou reálné možnosti (například 
povinné roušky). Je také problém centrálního záso-
bování ochrannými prostředky pro policii, hasiče  
a zdravotníky. Je toho zoufalý nedostatek.

Bude mít současná situace nějaký dopad na letošní 
hospodaření města, popřípadě plánované investič-
ní akce?
V současné době je jasné, že pandemie koronavi-
ru bude mít značný dopad na hospodaření všech, 
včetně města Vrchlabí. Hloubku ekonomického 
propadu budeme znát, až se začneme vracet do 
normálního fungování. Bude záležet, jak pande-
mie potrvá dlouho a jak se potom postupně roz-
běhne hospodářství. Největší problém budou mít 
živnostníci a drobní podnikatelé. Město by chtělo 
v maximální míře zachovat schválené investice, ale 
nesmíme ohrozit vlastní chod města. Veřejnými in-
vesticemi bychom měli podpořit podnikání.

Chystá se město Vrchlabí nějak podpořit místní pod-
nikatelské subjekty, například úlevou či snížením 

nájmu? Mohou s nějakou podporou počítat i organi-
zátoři společenských, sportovních či kulturních akcí?
To je všechno zatím předčasné. V této chvíli umož-
ňujeme nájemcům nebytových prostor odložit 
splátky a o dalším budeme průběžně jednat. Pokud 
poskytne stát větší daňové úlevy podnikatelům, 
dopadne to na příjmy města. Musíme to celkově 
nějak vybalancovat.

Jaké bychom si měli z této neblahé události vzít po-
naučení do budoucna?
Těžko říci. Ta nákaza vznikla v Číně, stejně jako 
většina virových nákaz tohoto typu v minulosti. 
Ponaučení z toho je hlavně to, že „nic na světě ne-
může býti za definitivní“, tedy že se musí počítat  
i s takovýmito událostmi.

Co byste vzkázal obyvatelům Vrchlabí a okolí,  
z nichž nemalé množství nyní žije ve velké nejisto-
tě, například co se týče jejich zaměstnání nebo fi-
nančního zabezpečení?
Pevně doufám, že to společně zvládneme, i když se 
pravděpodobně svět po tomto zážitku změní.



HUMOREM PROTI VIRU

„Přátelé. To, že v karanténě mluvíte se svými zví-
řátky, rostlinami nebo vybavením domácnosti, je 
normální. Kvůli tomu volat nemusíte. Odbornou 
pomoc vyhledejte, až když vám začnou odpovídat.
Děkujeme. Vaši přetížení psychiatři.“

„Proti koronaviru se ubráníme tak, že denně sníme 
16 stroužků česneku. Sice to nepomůže, ale aspoň 
se k vám nikdo nepřiblíží.“

„Rýma, kašel, roušky prošívané, ale chřipka to 
není, jasný pane.“

BETON, 
CESTA, CIRKUS, CULÍK,
ČIN, 
HÁK, HMYZ, 
CHATA, CHOBOT, 
KORBEL, KOŘENY, KVOČNA, KRŮTA, 
LYON, LEJNO, LÉTO, 
NOHA, NŮŽ, 
OBSAH, OHŘE, OKOŘ, OLOMOUC, OTROK, 
PEPŘ, PÝCHA,
REBEL, 
SLIBOTECHNA,
ŠOK, ŠLAPAT, ŠLE, 
TEORETIK, TCHOŘ, 
ÚKON, ÚTOČNÍK,
VEPŘÍN,
ŽEHOUR. (jš)

Autor ilustrace: Jiří Grus.
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Vtipy a Osmisměrka
„Včera jsem byl díky zavřené hospodě doma a po-
vídal si s manželkou. Docela fajn ženská s dobrými 
názory.“

„To jsem zvědavý, jestli i nadále budou pošťáci tvr-
dit, že nikdo nebyl doma.“

„Navrhl jsem ženě, že bychom si na chvíli mohli 
sundat roušky. Bohužel jsem pak zjistil, že už týden 
bydlím u sousedky.“

Začátek roku 2020 byl pro nás 
velmi dynamický, provázen přede-
vším příchodem koronaviru do Ev-
ropy. Ten spojil celý svět ve snaze 
zpomalit šíření a nalézt vakcínu. 
Česká republika dokázala vel-
mi rychle zareagovat a tím jsme 
ukázali cestu ostatním státům. 
Od této chvíle nás bude provázet 
zvýšená opatrnost a péče o hygie-
nu i do budoucna.

V prvním kvartálu letošního 
roku jsme museli zvládnout ná-
růst objednávek a uspokojit po-
žadavky zákazníků. I přes toto 
všechno jsme pro naše pracov-
níky rozšířili program zaměst-
naneckých benefitů. Každému 
zaměstnanci v ARGO-HYTOS 
s.r.o. (AHCZ) jsme zřídili účet, 
ze kterého může čerpat pro-
středky na sport, zdraví, rekre-
aci, kulturu a vzdělávání. Dále 
jsme zavedli nový docházkový 

PODĚKOVÁNÍ JEDNATELE

systém a moderní on-line vzdě-
lávací portál Seduo, od kterého 
si slibujeme efektivnější a flexi-
bilnější vzdělávání nejen v IT  
a jazykových kurzech, ale také  
v osobním rozvoji.

Chceme moc poděkovat všem 
pracovníkům AHCZ za jejich 
mimořádnou podporu v tom-
to těžkém období, jaké nikdo  
z nás nezažil, za zachování kli-
du a pomoc při zavádění opat-
ření pro ochranu nás všech. 
Realizované kroky by se nám 
nepodařily bez pomoci a inici-
ativy odborové organizace OS 
KOVO, díky které jsme dokázali 
společně najít cestu v řešení slo-
žité situace.

I v dalším období se budeme 
zaměřovat především na péči  
o naše zaměstnance a zajištění 
budoucnosti naší firmy. Čeká 
nás období přizpůsobení se po-
žadavkům trhu, který se neustá-
le mění. V tom jsme my Češi sil-
ní a v tom je naše výhoda před 
konkurencí. Musíme pružně 
reagovat na požadavky zákaz-
níků. Tím a kvalitou našich vý-
robků si udržíme náskok před 

konkurencí a zajistíme si bu-
doucnost. Musíme být stabilní, 
fungovat jako tým. Krátkodobé 
kapacitní výkyvy musíme plá-
novitě řešit s pomocí agentur-
ních pracovníků. Hodně pozor-
nosti budeme i nadále věnovat 
přesnému plnění dodacích ter-
mínů a kvalitě našich výrobků, 
na které jsme hrdí. 

V letošním roce se naše spo-
lečnost bude dále rozvíjet dal-
ším zaváděním automatizace 
výroby a digitalizací logistiky 
na úrovni konceptu firmy 21. 
století, které pro nás bude vel-
kým krokem vpřed. Dále vyví-
jíme nové produkty s lepšími 
parametry, chytrými funkcemi  
a elegantnějším výrobním pro-
cesem. I v tomto náročném 
roce je pro nás klíčové zajištění 
rozvoje našich pracovníků na 
všech úrovních a výborná ko-
munikace napříč celou firmou. 

Na prvním místě pro nás i na-
dále zůstává péče a ochrana 
zdraví našich pracovníků. 

Ing. Milan Bezdíček
jednatel ARGO-HYTOS s.r.o.

ARGO-HYTOS na prahu 
nových výzev a příležitostí

15komerční sdělení
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Opustil nás 
František Tůma
V neděli 8. března zemřel ve věku nedožitých 66 let František Tůma. 
Byl mužem mnoha zájmů a zálib. Mezi jeho vášně patřilo malování, 
hudba, filmařina, fotografie, létání i astronomie a astrofotografie. 
Sám o sobě říkal, že je ve všem věčný amatér v klasickém antickém 
smyslu slova. Se svým parťákem z dob Vrchlabské televize se loučí 
pedagog Josef Chvalina.

Františku,

víš, jsou zprávy, kterým člověk nevěří, protože nechce. Když jsi mě 
s límcem elegantně vyhrnutým, ve zdání dobré kondice a pohody 
seznámil koncem roku se zdravotním problémem, který statečně 
zdoláváš, nechtěl jsem věřit. Mluvil jsi klidně, vyrovnaně, až to 
mrazilo.

Připomněli jsme si, jako vždy, dávnou spolupráci, když nás spojo-
vala značka VRTV. Ve vzpomínce jsme se potěšili tou zajímavou 
etapou, kdy jsi vlastně tím nápadem předběhl dobu. 

Byl jsi zcela určitě bohém. Takový rozsah činností se jen tak nevidí. 
Od vesmíru, veletočů v oblacích, přes muziku, obrazy, ke kameře, 
která k Tobě patřila jako fonendoskop k lékaři...

Byl jsi v tom nejlepším velký bohém na malém městě. Život jsi měl 
neskutečně rád, rád ho žil a užíval. A svojí kamerou jsi nám za-
chytil to, co jsme prožívali i my a na co bychom bez Tebe, možná, 
i třeba zapomněli.  

Na co však zapomenout nelze, na Tebe, Františku!  
Díky!

OSOBNÍ VZPOMÍNKA
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JIŘÍ ŠTEFEK, 
FOTO: ARCHIV MONIKY ROZSYPALOVÉ, JIŘÍ ŠTEFEK

Je vám šestnáct let. Prožíváte život naplno, poznáváte nové věci, máte sny a velké plány. Pak přijde jeden 
černý okamžik, chvíle – a vše je pryč. A přichází velký boj. Člověk se musí naučit žít znovu, jinak a na mnohé 
věci musí zapomenout. Na druhou stranu mu vzniklý stav otevře dveře jinam. Své o tom ví úspěšná vrchlabská 
parasportovkyně Monika Rozsypalová. Rozmlouvala s námi o své černé chvíli a novém životě s handicapem, 
ale i vůli a vnitřní síle, která ji pohání stále vpřed.

Co byste o sobě řekla lidem, kteří vás vůbec neznají 
a nikdy o vás neslyšeli?
Narodila jsem se ve Vrchlabí. Miluji Vrchlabí  
a hlavně miluji hory. Vždy, když jsem někde pryč 
na rehabilitaci, vracím se domů a vidím ta pano-
ramata, to se hned člověk rozzáří. Tady jsou moje 
kořeny, a přestože moje motto je „nebýt na jednom 
místě“, což platí ve sportu nebo v čemkoliv jiném 
v životě, tak tady je moje místo a tady zůstávám. 

Sedíte na invalidním vozíku. Co bylo příčinou této si-
tuace? Co se vám stalo?
V pubertě v 16 letech jsme bruslili na zimním 
stadionu. Honili jsme se tam s kamarády a je-
den mě chytil za límec a v podstatě mě zastavil 
na místě. Takže mě předběhly nohy a poslal mě 

OSOBNÍ ZPOVĚĎ

k zemi. Další ránu jsem dostala o mantinel a pak 
mě odnesli z ledu, protože jsem se nemohla hýbat. 
Pak jsem po konci bruslení statečně odešla domů. 
Myslela jsem si, že mám jen naraženou kostrč. Po 
nějaké době, asi po půl roce, během něhož mi bylo 
řečeno, že si to vymýšlím a že mám málo pohybu, 
přišli na to, co mi je. Pak následovaly okamžitě 
operace, ale už to bylo dlouho po úrazu, zůstaly 
mi trvalé následky a postupně se to zhoršova-
lo. Určitou dobu po operacích jsem ještě chodila  
a na vozík jsem se dostala v důsledku zhoršování 
mého stavu, nestability páteře.

Abychom to zasadili do nějakého časového kontextu, 
o jaké době či roku se bavíme?
Úraz se stal v roce 1998. Vozík mám nějakých 

sedm let a předtím jsem čtyři roky doma jen ležela 
v posteli, protože jsem měla cystu v páteřním ka-
nálu, a kdykoliv jsem se posadila, tak mě to kop-
lo do bezvědomí. V tu dobu už byla jedna noha 
ochrnutá a druhá částečně.

Takže to je už přes dvacet let.
Ano, v únoru to bylo 22 let.

To je strašné výročí.
No, ,,slavím“ úrazoviny a narozeniny. Ale tak to 
máme všichni… Je to změna životního stylu, pro-
tože se vlastně úplně všechno změní. Když se na-
učíme v tomto jiném světě trochu fungovat, tak si 
myslím, že žiji kvalitnější a hodnotnější život.

To myslíte jako ve srovnání s dobou před úrazem?
Než kdybych byla zdravá. Myslím, že teď bych žila 
běžný život jako většina lidí. Rodina, práce, domů.

Zmínila jste, že se vám to stalo na zimním stadionu. 
Jaké pocity máte, když dnes kolem něj jedete?
Stadion nebo to, když jedu okolo něj, tak mi to nijak 
nevadí. Akorát když ho navštívím osobně, tak tam 
nějaké emoce jsou. A potom když potkám toho do-
tyčného, tak se to ve mně hodně bouří. 

Jak se ten dotyčný tváří?
On to neví.

Neví, že vám něco způsobil?
Já jsem mu to neříkala. Protože tím, že jsem ze 
stadionu odešla po svých a až po půl roce doktoři 
zjistili, co se stalo, tak je těžké někomu něco doka-
zovat. Tehdy mu bylo patnáct a nyní dělá zásluž-
nou práci.

Co se honí v hlavě člověku v době po úrazu, kdy uběh-
ne nějaká doba a začínají se dostavovat první potíže 
a komplikace, při kterých tělo vypovídá službu?
Ono vlastně ještě v průběhu doby, než na to přišli, 
jsem bolestí ani nemohla chodit. Částečně už jsem 
tahala nohu za sebou. Nezvládala jsem rehabilita-
ce, na které mě posílali a na kterých mě ,,lámali“. 
Bylo to těžký, třeba už jen v tom ohledu, že mi lé-
kaři nevěřili.

Tady ve Vrchlabí?
Ano. A nebyli to jen vrchlabští lékaři… Ale přece 
jen, je to 22 let a tehdy se i na CéTéčko čekalo straš-
ně dlouho. Jakmile se zjistilo, co mi je, tak to bylo 
hned. Prvotní úraz byly rozdrcené plotýnky, po-

škození páteře, míšních ploch a kořenů, v šestnácti 
letech nejsou plotýnky na rentgenu vidět a nikoho 
to prostě nenapadlo, že by se něco takového mohlo 
stát. Po operacích už byla páteř nestabilní, takže se 
to všechno začalo sypat a obratle už nedržely na 
sobě. Operací bylo hodně, celkem už osm. Probíha-
ly v Hradci Králové na neurochirurgii a na spondy-
lochirurgii v Motole.

Od samotného úrazu až po dobu, že už se můžete po-
hybovat jen na vozíku, utekla jak dlouhá doba?
15 let. Sedm let jsem na vozíku a předtím jsem čtyři 
roky proležela doma, téměř jsem se nepohybovala, 
protože na berlích jsem to už nedávala a nemohla 
jsem se posadit. Několikrát jsem na nich spadla, 
takže mám odoperované zápěstí, loket a problém 
s ramenem.

Co vaše okolí? Jak rodina přijala vzniklou situaci?
Jak to přijala moje rodina, vlastně nevím. Většinou 
jsem od nich slyšela, že si za to můžu sama. Jen 
nevím za co. Co se týče autoškoly, sportu a jiných 
záležitostí, že mě v tom nebudou podporovat. Jen 
táta někdy projeví zájem. Ale myslím si, že okolí to 
přijalo dobře. Nabízejí i pomoc. Vidí mě sportovat, 
zařazovat se do běžného života a říkají, že mi fan-
dí, a já to od nich i cítím. Někteří se začali také víc 
věnovat pohybu, prý když můžu já, tak oni taky.

Co se mladé dívce a dospívající ženě honí hlavou, 
když se jí tohle stane a ona fakticky poznává, že její 
životní sny, plány a touhy jsou náhle pryč?
Strašně rychle jsem musela dospět. Musela jsem 
se začít hlídat. Nesměla jsem dělat určité pohyby, 
nemohla jsem chodit do tanečních. V tu dobu jsem 
studovala střední školu. Tu jsem tehdy nepřerušila, 
ale udělala ji s výjimkou a měla individuální plán. 

Kterou školu jste studovala?
Textilní průmyslovku v Jilemnici. Bylo to náročné, 

Monika Rozsypalová (38)

Vystudovala oděvní technologii na Střední 
průmyslové škole v Jilemnici. Ve svém volném 
čase čte, věnuje se ručním pracím a sportu.  
V letošním roce byla nominována na Sportovce 
města Vrchlabí.

BIO

Vždycky je nějaká cesta.  
Jen ji najít



ale učení mi připadalo mnohem jednodušší, než 
kdybych seděla ve třídě. Nebyla jsem tolik zahlce-
na dalšími okolními podněty. 

Zmínila jste, že podpora od rodiny nepřicházela. Kdo 
vám tedy podal pomocnou ruku?
Byli to kamarádi, se kterými jsem po dobu těch čtyř 
let byla v kontaktu po telefonu nebo přes počítač.  
A právě tito kamarádi mi pomohli sehnat peníze na 
doplatek na můj první vozík. I ke sportu mě vlastně 
přivedli oni. Pár lidí jsem poznala v Kladrubech. 
Tam jsem se seznámila se sportem na vozíku, ale 
mezi sebe mě vlastně dostali handicapovaní spor-
tovci. Když jsem jim řekla, že bych si něco chtěla 
vyzkoušet, třeba monoski, tak pro ně to nebyl žád-
ný problém. Přijeli pro mě domů, vyzvedli mě, na-
učili lyžovat a pak zase přivezli domů. 

Z vašich slov cítím, že sport patřil mezi podněty nebo 
činnosti, které vás katapultovaly do jiného světa.
Ano.

Kromě sportu to bylo ještě něco dalšího?
Hodně čtu, takže to bylo čtení. Věnuji se ručním 
pracím, kterými si i přivydělávám. Tohle mně 
vlastně pomohlo překlenout tu nejhorší dobu.  
A samozřejmě kamarádi, známí. Vzdálení příbuz-
ní, ti bohužel bydlí hodně daleko.

Ze sportů jste zmínila monoski. Zkoušela jste ještě 
nějaké další?
Věnuji se sledge běžkám, monoski, handbiku. 
Vedle toho částečně i orienťáku. Vyzkoušela jsem  
i jachting na upravené jachtě, která se řídí jen ru-
kama, vodní lyžování na wakeboardu, létání ve 
větrném tunelu, potápění v bazénu a řadu dalších 
věcí. Nicméně je ještě mnoho dalších, které bych 
ráda vyzkoušela.

Neměla jste při nich strach, že to vaše tělo nezvládne 
a vy si ještě více ublížíte?
Určitě, stát se může cokoliv. Ale mně v této době 
přijde nebezpečnější přecházet přes přechod pro 
chodce. Jedno auto zastaví, druhé ho objede a je to.

Jak vypadá váš všední den?
Ráno budíček s tím, že mi sousedé pomůžou s po-
třebnými věcmi. Pak zařizuji nějaké věci nebo si 
dojedu na drobnější nákup, něco domácnost. Cvi-
čení, protahování, trénování, je to potřeba každý 
den. Hodně času mi zabírá práce s korálky a ,,cy-
klo“ výrobky.

Máte na ně třeba e-shop?
Nemám. Lidé si to mohou koupit ve Vrchlabí  
u paní v dárkovém zboží, které sídlí v obchodě 
s nábytkem v Alfě, a v cyklosportu na náměstí  
v Jilemnici. To je zatím jediná možnost, kde si to 
lidé mohou koupit, nebo přímo u mě. 

Máte přesný denní režim, nebo improvizujete?
Ne, mám to pevně stanovené, protože tělo potře-
buje určitý režim, a když ho nemá, tak dělá po-
měrně velké problémy. A to jak po stránce meta-
bolismu, tak i z toho pohledu, že potřebuji pomoc 
od jiných lidí. Proto není možné, abych například 
vstávala v 10 hodin dopoledne.

Lidé mohou pomoci přispět na auto na transparentním účtu Konta Bariér. Poděkování lidem, kteří přispějí.
https://www.kontobariery.cz/Pribehy/Komu-muzete-pomoci/Auto-pro-Moniku

JAK POMOCI
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Jste každý den venku?
Snažím se. A to jak v rámci tréninku, tak je to dů-
ležité i pro imunitu. Samozřejmě jezdím k lékaři 
nebo na rehabilitaci a tam musím být bez ohledu 
na to, jaké je venku počasí.

Jak to máte zařízené, když potřebujete někam od-
jet, třeba do Prahy?
Tak to mám veliký problém. Nejdřív se snažím 
obvolávat kamarády a známé. Jelikož chodí do 
práce, tak je těžké sehnat odvoz. Co se týče účasti 
na sportovních závodech, tak to je také obtížné. 
Často se na ně prostě nedostanu, protože nese-
ženu odvoz s prostorným autem, a tak zůstávám 
doma.

Vaším velkým přáním nyní je vybrat peníze na auto. 
Vy sama máte řidičák?
Ano, mám řidičák, který jsem si udělala v loňském 
roce. Ano, auto je pro vozíčkáře hodně potřeba.

Kdy jste odstartovala sbírku na jeho pořízení?
Před Vánocemi. Obešla jsem město, ptala jsem se 
některých prodejců, obchodníků. Někteří už při-
spěli. Potom to šlo přes sociální sítě, kamarádi to 
rozposílali dál, aby se to dostalo do všech koutů 
republiky, a pomáhají i se sháněním peněz a také 
se o sbírce mohou dozvědět lidé, kteří pravidelně 
navštěvují stránky Konta bariéry. 

Jak velká je suma, kterou byste potřebovala?
Potřebuji získat půl milionu korun. V současné 
době (rozhovor probíhal v úterý 10. března) tam 
je necelých 200 tisíc korun. Ke sbírce máme při-
pravené natočené video. Mám slíbenou podporu 
i od místní úspěšné sportovní osoby.

Auto, které chcete za vybrané peníze koupit, musí 
být nějak speciálně upraveno?
To se teprve bude upravovat, ale potřebuji, aby 
splňovalo určité požadavky na karoserii kvůli 
úpravám. Například dostatečný prostor, aby se 
tam pohodlně dostal vozík a handbike. A také 
musí být v automatu plus určitá výbava, zamrzlé 
okno si neoškrábu atd.

Kromě běžného cestování toto auto zřejmě využi-
jete i při cestách na závody. Jaké jsou vaše největší 
úspěchy ve sportu?
V roce 2017 jsem byla vicemistr České republiky  
v terénním handbiku a na druhém místě v Čes-
kém poháru handicupu MTB handbike. V roce 
2018 jsem se s parťákem umístila na celkovém 
druhém místě MČR v kvadriatlonu zimní/letní  
v kategorii hendikepovaný/nehendikepovaný.  
V roce 2019  jsem se také umístila na druhém mís-
tě Českého poháru handicupu MTB. Letos jsem se 
umístila s parťákem na třetím místě v mistrovství 
ČR v zimním kvadriatlonu v kategorii hendikepo-
vaný/nehendikepovaný.

Co vy a účast na paralympijských hrách?
Bylo by to hezké, ale zdravotní stav mi to neumož-
ňuje a zatím jsem spíš měla překážky spočívající  
v tom, jak se na závody vůbec dopravit. Takže těž-
ko říci. Ale je to hodně i o penězích.

Sporty, které jste zmínila, jsou docela náročné na 
sílu. Jak často cvičíte nebo posilujete?
Cvičím každý den a ono je to i potřeba, už jen  
k udržování fyzické kondice. Teď přes zimu mám 
handbike na trenažéru. Denně doma posiluji  
a hodně venku jezdím na vozíku. Občas fitko.
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Když se vrátíme k vašemu dennímu režimu, 
jakými činnostmi trávíte odpoledne nebo ve-
čery, které jsou například v zimním období ob-
zvlášť dlouhé?
Většinou pracovně. Vyrábím výrobky z ko-
rálků a ,,cyklo“ výrobky, stále mám co dělat. 
Spíš bych potřebovala ten den časově při-
fouknout. Nám na vozíku trvá většina věcí 
delší dobu. Například zatímco běžný člověk 
má sprchu vyřízenou za patnáct minut, nám 
to trvá třeba hodinu.

Chodí vás někdo navštěvovat?
Ano, chodí ke mně přátelé a známí nebo se  
s nimi sejdu ve městě. Ale s velkou částí přátel 
jsem ve spojení přes telefon nebo přes počítač, 
protože bydlí daleko.

Nakolik se cítíte osamělá?
No, jak na tohle odpovědět? Někdy hodně, 
a někdy bych naopak byla ráda za klid. Je to 
kolikrát dost nevyvážené. Doma mám úžas-
nou kočičí společnici Nelinku, nejsem doma 
úplně sama. Když vycítí, že mám splín, neh-
ne se ode mě. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Plány jsou různé a je jich spousta. Dodělat 
rekonstrukci bytu. Ještě tu je mnoho sportů, 
které bych chtěla vyzkoušet. Také bych chtěla 
pracovat na svém ,,podnikáníčku“ a prostě jít 
dál dopředu. Motivovat lidi sportem. I kdy-
by to motivovalo jednoho člověka, aby to ne-
vzdával a něco dělal, stojí to za to.

Nenapadlo vás chodit předávat svoje zkuše-
nosti, ale i životní příběh například dětem do 
škol?
To by se mi líbilo, ale mám problém, a to je 
vystupovat před lidmi. Nemám problém od-
jet závod, ale když jdu na stupně vítězů, tak je 
ve mně malá dušička. Ale určitě by to bylo do 
budoucna fajn, ale nejprve to musím zvlád-
nout sama v sobě.

Chtěla byste místním lidem a čtenářům Vrchla-
binek něco vzkázat?
Aby k sobě byli ohleduplní, neodsuzovali 
se navzájem a aby se hýbali, je to fajn pocit.  
I když se to někdy nezdá, vždy existuje cesta, 
jak jít dál, jen ji najít. Bohužel většinou hledá-
me, proč to nejde.

OSOBNÍ ZPOVĚĎ
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Karate je pro mě životní styl  
a hnací motor

Jak se v zápase moc přemýšlí, 
nedají se podávat dobré výkony

Japonský bojový sport karate si vybrala ještě v před-
školním věku a ve svých patnácti letech má Beata 
Reguliová na kontě 34 zlatých, 16 stříbrných a 45 
bronzových medailí. Už ze svých úplně prvních zá-
vodů si odnesla stříbro. Dařilo se dál a v roce 2016 
se Beata stala mistryní České republiky v kategorii 
mladší žákyně -35 kg (do 35 kilogramů). Od té doby 
se zatím každý rok umístila „na bedně“ a neustále na 
sobě pracuje, aby přicházely další úspěchy.

V šesti letech, když se chystala do první třídy, si 
Beata vybrala jako svůj „kroužek“ karate. Nejdřív 
se přidala do skupinky začátečníků.  Tréninky 
se dařily, trenér chválil, a tak pochopila, že tento 
sport jí opravdu padl na míru. Těšilo ji, že odvádí 
dobré výkony. Po několika měsících trenér rozho-
dl, že je malá Beatka připravená na postup do po-
kročilejší skupiny, kde by se mohla lépe rozvíjet. 
Nejdřív se cítila trochu nesvá – „jako špunt mezi 
obrama“ – jelikož byla mladší a menší než ostatní. 

Řekni nám, jak ses dostala ke karate.
Jako malá jsem si vybírala sporty. Mně se líbily 
třeba míčové hry, ale karate jsme nakonec vybrali  
s rodiči. Řekli jsme si, že to by mohlo být ono. Ne-
vkládali jsme do toho žádné naděje ani očekávání, 
že by mi to vydrželo déle. Jen nás to zaujalo. První 
tréninky byly moc fajn a už jsem u toho zůstala.

KARATISTKA

Kolektiv ji ale vřele přijal, a tak se mohla mezi přá-
teli vypracovat postupně až do nejvyšší „Áčkové“ 
tréninkové party.

Své první závody absolvovala už po roce. Šlo  
o malé závody Vamberecký lvíček a hned si domů 
přivezla stříbro. Tento první úspěch byl pro Beat-
ku velkým zážitkem. „První medaile je prostě nej-
hezčí.“

Od té doby si prošla mnoha závody v kategorii 
„mladší žákyně 7 až 9 let“, kde měla ještě nízký 
pásek. Nejdříve je potřeba získat první bílý, dál 
žlutý a pak zelený – od zeleného pásku už se 
může začít závodit ve vyšší kategorii. Karatisté  
a karatistky se zeleným páskem už jsou zkuše-
nější a lépe zvládají dané techniky. Beata se tak 
přesunula do kategorie „mladších žákyň -35 kg“, 
ve které se stala v roce 2016 mistryní republiky. To 
byl pro ni opravdu úžasný zážitek.

Poté už pozvali Beatu do širšího výběru repre-
zentace České republiky. Mezi její poslední velké 
úspěchy pak patří stříbrná medaile z mistrovství 
České republiky 2019 v kategorii „Kumite Doros-
tenky -54 kg“ a na Olympiádě dětí a mládeže 2020 
získala zlato za „Kumite týmy“ a 3. místo pak za 
„Kumite dorostenky -52 kg“.

Dnes má třetí hnědý pásek, po kterém už násle-
duje jen pásek černý. Na ten prý má ale ještě času 
dost.

Co znamená, že musíš nejdříve „odpáskovat“ na bílý 
pásek? A jak jdou pásky po sobě?
Když začínáte, tak nemáte žádný pásek a musí-
te nejdříve získat bílý, abyste mohli na závody. 
Na každé páskování je potřeba zvládnout určené 
techniky, které se naučíte. Některé předcvičujete 
sami a některé ve dvojici. Komisař pak zhodnotí, 
jestli techniky ovládáte dostatečně. Po bílém pásku 
je žlutý, zelený, pak dva fialové – světlý a tmavý, 
hnědé pásky a pak černý. Já mám třetí hnědý.

Kdy plánuješ zkusit „páskování“ na ten černý?
Nad tím zatím ještě moc nepřemýšlím. Jsem spoko-
jená s hnědým. Na závody mi to zatím stačí. Když 
budu chtít, tak pak možná v šestnácti, nebo v se-
dmnácti letech. Už to bude tvrdší.

Jak často trénuješ?
Máme tréninky dvakrát týdně, pondělí a pátky, a já 
ještě trénuji doma sama – mám malou tělocvičnu, 
abych nevyšla ze cviku. Víkendy jsou pak většinou 
závody. A v létě ještě chodím s trenérem běhat.  
S reprezentací máme i soustředění, kde míváme 
tréninky dvakrát denně s různými trenéry. Tam 
je to poměrně náročné, člověk se opravdu hýbe.  
V létě pak máme kemp pro reprezentanty z celé 
Evropy, který je také hodně intenzivní. Minulý rok 
se konal v Chorvatsku. A to bylo fajn si po tréninku 
skočit do moře.

Co tě na karate nejvíc baví?
Baví mě, že si užijete tréninky s těmi lidmi. Stále 
se také můžete zlepšovat. Vždy přijde něco nové-
ho. Zápas je pokaždé jiný. Takže se můžu vždycky 
těšit na něco nového. A hlavně se můžu stále po-
souvat výš.

Máš nějaký vzor?
Koukám samozřejmě na videa zápasů holek i klu-
ků ze zahraničí a inspiruji se, ale nemám jeden kon-
krétní vzor. Učím se od všech.

Jaký moment se ti vybaví jako tvůj nejšťastnější?
Na mistrovství České republiky 2016 v Praze nikdo 
z nás nečekal, že bych mohla zabodovat, a to vítěz-
ství pak byl asi ten nejšťastnější moment.

Popiš nám, jak toto mistrovství probíhalo, prosím. 
Jak jsi to prožívala?
Byl to úžasný zážitek. Ten den si pamatuji jako 
úplně normální klidný den. Skoro jsem ani ne-
vnímala, že jsem na závodech. Nastoupili jsme, 

ROZHOVOR
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ukázali jsme si chrániče – na nohy, na zuby…  
A začal první zápas. Ani jsem nepočítala, že bych 
mohla vyhrát první kolo, protože ty holky tam 
jsou opravdu zkušené. Pak to ale šlo až do finá-
le. Vůbec jsem necítila stres. A pokud není stres, 
tak jde vše mnohem lépe. Jak se v zápase moc 
přemýšlí a hlava jde kolem, tak se nedají podá-
vat dobré výkony. Když jsem vyhrála finále, tak 
jsem to nejdřív skoro nevnímala. Jako bych byla 
na jakýchkoli jiných malých závodech. Nakonec 
to bylo velmi emotivní a byl to skvělý pocit.

Máš teď nějaký cíl do budoucna?
Určitě dál v karate pokračovat, zlepšovat se  
v zápasech a hlavně v psychice, protože ta na zá-
vodech hraje velkou roli. Je důležité se z toho ne-
zbláznit. Vynervovaný člověk se na závodech ne-
dokáže soustředit. Pomáhá myslet na něco jiného. 
Před zápasem se vyskákat, nadechnout, vydech-
nout, uklidnit se – vše vypustit a jít do zápasu  
s čistou hlavou. Moc mi pomáhá podpora trenérů 
a taky rodičů, kteří se mnou jezdí na většinu zá-
vodů. Je i moc fajn, když ostatní děti při zápasu 
fandí. To vás nabije.

Ve Vrchlabí 3 karate skupinky: začátečníci-pří-
pravka, nábor a „Áčka“

Závody – Kata (sestavy předem daných tech-
nik vůči jednomu nebo více imaginárním útoč-
níkům), Kumite (řízený, nebo volný zápas)

Kumite – zápas Beatiny kategorie (dorosten-
ky) trvá 2 minuty, jeden ze zápasníků je Aka 
– červený a druhý Ao – modrý, cílem je získat  
9 bodů, nebo lepší skóre než soupeř, boduje 
se útoky rukou a útoky nohama, 1 bod – útok 
rukou, 2 body – kop na záda, 3 body – kop na 
hlavu nebo podkosení (Beata – spíše kopy na 
hlavu). 

FAKTICKÉ OKÉNKO

Máš to někdy tak, že když tě třeba ve škole něco na-
štve, tak to jdeš do tělocvičny ze sebe „vybít“?
Jo. Když se člověk naštve, tak ho to ještě víc na 
tréninku nakopne a pohyb pak pomáhá a všechno 
bolí méně. Hlavně je tam parta lidí, u kterých se 
hned cítím líp. Už jen přijít mezi ně mi tu náladu 
okamžitě zlepší. Je tam sranda, zacvičíme si spolu, 
pokecáme a všechno je fajn.

Je součástí tréninků i sebeobrana?
Ano, snažíme se do tréninků zavést i sebeobranu, 
ale převážně se věnujeme přípravě na závody.

Učíš taky malé děti?
Zatím ještě ne. Ale chtěla bych si v budoucnu udě-
lat trenérské kurzy, abych mohla s dětmi pomoct.

Kam se chystáš na střední školu? 
Buďto do Jičína na ekonomii, tam studovala i moje 
starší sestra, nebo do Trutnova taky na ekonomii. 
Raději bych do Jičína, kam se chystají i mé spo-
lužačky a kamarádky.

Máš plán, jak se budeš dál věnovat karate, když bu-
deš na škole v Jičíně?
Já právě nechci být na intru, abych mohla chodit 
na tréninky tady ve Vrchlabí, a aspoň mě to přinutí 
se dál hýbat. Na intru bych asi zakrněla. Dojíždě-
ním si udržím pravidelný režim – pondělí trénink, 
pátek trénink. Budu stále v pohybu a hlavně budu  
s těmi lidmi, co mám ráda.
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Kdo byl (je?) Karel Šebek
Karel Šebek patří mezi nejzáhadnější postavy našeho 
regionu, ale i české poezie. „Život je nemoc, kterou 
je nutné přežít,“ napsal tento básník, kterého literární 
kritici považují za jednoho opravdu z těch nejprokle-
tějších. V dubnu uplyne 79 let od jeho narození.

Surrealistický básník a výtvarník Karel Šebek (pů-
vodně Karel Štětka – brzy po Karlově narození ne-
chal otec přejmenovat celou rodinu na Šebkovy) 
se narodil 3. dubna 1941, není ale přesně známo, 
jestli v Jilemnici, nebo ve Vrchlabí. 

Své předky měl Karel opravdu významné – byl 
synovcem mého oblíbeného spisovatele Jaroslava 
Havlíčka, bratrancem klinického psychologa a bás-
níka Zbyňka Havlíčka a vnukem Karla Štětky, pro-
fesora na gymnáziu a zakladatele zřejmě prvního 
spiritistického nakladatelství v Podkrkonoší. 

Život Karla Šebka byl, až do poslední zmínky  
o něm, velice svérázný, podivný, plný zmatků  

ZÁHADNÝ OSUD

a změn, ale také určitě napínavý, pestrý, záhad-
ný… a bezesporu zajímavý. Jistě ještě mnoho dal-
ších přívlastků by se dalo použít, záleželo by jen 
na pohledu, jak ho okolí vnímalo.

Dětství prožil Karel Šebek v Jilemnici. Chodil zde 
na jedenáctiletku a po jejím ukončení absolvoval 
ještě sanitářský kurz. Nějaký čas poté pracoval jako 
ošetřovatel v psychiatrické léčebně v Dobřanech. 
Fantazie zdejších schizofreniků či jinak duševně 
nemocných pacientů ho nejen zajímaly, ale také 
výrazně inspirovaly. A to nejen v literární a vý-
tvarné tvorbě. Sám na sobě neváhal zkoušet účinky 
různých léků a drog, především experimentoval  
s LSD. S pacienty měl velmi přátelské vztahy, ně-
kterým z nich pomáhal dokonce utéci z ústavu. 

Po jednom takovém neúspěšném dobrodružství  
a svém prvním pokusu o sebevraždu se stal z Karla 
Šebka namísto zaměstnance-ošetřovatele pacient. 
Po propuštění z léčby vystřídal mnoho různých za-
městnání (v knihkupectví, na stavbě, v lese, auto-
mobilce, na poště) a také pobytů v psychiatrických 
léčebnách. 

Další surrealistický básník Pavel Řezníček nazval 
Šebka „parašutistou poezie“: „A Šebek kráčel dál 
životem, který odmítal, měl ho za chorobu, kterou 
je nutné přežít 'zum Bittnerem Ende'. Dával ži-
votu najevo, že je to pro něj naprosto nepříjemný 
chlapík – ten život.“

Mohlo by se zdát, že mínění Pavla Řezníčka je 
nadnesené, přehnané. Karel Šebek takové smýšle-
ní ale skutečně měl. O životě se vyjadřoval napří-
klad jako o dobytku, který si nečistí zuby, nevytí-
rá prdel a neumývá si nohy! Bytí na tomto světě 
bylo pro Karla Šebka pouhé mámení. Celý život 
trpěl úzkostí, která ho pobízela k nepředloženým 
činům. Neznám nikoho, kdo by se nejméně 25krát 
pokusil o sebevraždu. A pokaždé neúspěšně! To 
je opravdu jen těžko uvěřitelné! Tak například si 
vykračoval proti lokomotivě a nařizoval jí, aby 
uhnula. Ta ho ale pouze odhodila. Údajně byl  
v klinické smrti, z níž se však probral. Příště vy-
skočil ze čtvrtého patra – dopadl na trabant, zde-
moloval mu střechu, ale sám vyvázl jen s něko-
lika šrámy. Dále si podřezával žíly, „odhazoval“ 
tramvaj, pokoušel se oběsit… Pokaždé bez fatální 
újmy! Proto se mu říkalo „fext“ (fext znamená 
strašidlo, které nelze běžným způsobem zabít).

V dubnu 1995 opustil na propustku léčebnu  
v Dobřanech. Naposledy byl viděn na nádraží  
v Praze. Nasedl do vlaku a od té doby, jako by 
se po něm zem slehla. Dohadů je spousta. Někteří 
tvrdí, že žije v zahraničí, jiní, že zemřel. Každo-
pádně živého ho už nikdo neviděl a ani jeho tělo 

se nenašlo. Zmizel. Třeba to tak on sám chtěl, kdo 
ví. Možná někde doposud píše a dívá se do tmy, 
která je tak barevná…

„Dívej se do tmy, je tak barevná“
Je vítr Tvé vlasy vlají
jako pirátská vlajka
den odezněl jako zvon
je čas loupit
nevinná srdce dívek a duhu nad nimi
je čas se vrátit
do nekonečna pekla které nikdy neodezní
obrovská matčina ústa
a draví ptáci kteří z nich vylétají
aby mi vyklovali vnitřnosti
mně železnému rytíři
který vyhrál bitvu
nad lučním koníkem
a vším co se mi postavilo do cesty
písečné přesypy hrady z kostek
Tvůj dech mne smetává z těchto míst
do kraje kde si děti hrají se lvy
a kde lze políbit žraloka
máš tolik jmen
a přece jsi bezejmenná
znám Tě líp než zimu která přichází
jsi skrytá ve vločkách které mi roztávají na dlani
když se objevíš slepí prohlédnou a vidomí 
oslepnou a pak je pořád tma

UKÁZKA Z BÁSNĚ

Karel Šebek je na snímku v brýlích.
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Ona a On

Byla to láska na druhý pohled.
Ona nic netuší, On na ni dozírá přes její tablet.

Dny plynou – On už je nervózní, 
jestli snad Ona není mimózní.

Ona pak po roce oči své zdvihne, 
v tom spatří jeho, jak to s ním švihne.

On leží na zemi ve vlaku v metru, 
Ona se rozhlíží a volá o pomoc.

Telefon v ruce, sluchátka v uchu. 
Nikdo se nezvedne, 

všichni jsou hluší, slepí jako noc.

Byla to láska na druhý pohled,
Ona ho podpírá, vede pod lékařský dohled.



Měsíce plynou – Ona a On randí,
plánují svatbu, budoucnost, počet svých dětí.

Ona a On se vášnivě milují,
do domku na periferii už se stěhují.

Ona se stará o děti a domácnost, 
On chodí do práce od ledna do Vánoc.

Ona se bojí o něj i o děti, 
On se bojí o budoucnost a dělá mu to starosti.

Ona buduje z domu hrad,
On rozšiřuje své portfolio o vinohrad.

Práce, povinnosti, vyčerpání,
na lásku už není čas, už není žádné milování.



Děti odlétly z hnízda za oceán,
studium, kariéra, zní to jako dobrý plán.
Ona ztrácí na kráse, on nabírá na váze.
Ona chce sex, on chce svou milenku,

ona o ní ví, on nemá tušení ani na chvilku.

Roky plynou a vrásky přibývají.
Ona a On už spolu nekomunikují.
Milenka vzhlíží se v čínské váze, 
a při tom přihlíží rodinné zkáze.

Ona opouští svoji svatyni,
při tom myslí na tu čubku,
jak chodí po její kuchyni.

Chtěla by dětem s dětmi pomoct, 
musí však do práce, nemá toho mnoho.



Pak přišel strach – krach na burze. 
Byla to rána, úplná exploze.

Milenka stojí v pozoru,
ještě že zná heslo od trezoru.

Naplní všechny své Louis Vuittony,
žádná šméčka! – jenom originály.

Byla to rychlá práce se zipem,
zmizela jak pára nad hrncem.

Kde bylo peněz, zlata a stříbra, 
není nic, jenom prázdný dům a exekuční výzva.

Poprvé od jejich rozvodu, 
chtěl by být znovu po jejím boku.

Ale třikrát běda, 
Ona už pro něj místo ve svém srdci nemá.



Ona visí hodiny na Skypu, on visí na větvi ve větru.
Poslední naděje, odlet za oceán,

rozplyne se, je ten tam.
„Pochop to!, mami.“

Větší dům, kroužky a rovnátka pro děti,
to nepůjde bez druhé hypotéky.

Chtěla jen rodinu mít, skončila sama.
On chtěl jen bohatý být, je z něj hrouda masa.

Roky plynou a hřbety se ohýbají.
Ona dožívá v najaté garsonce, 

On leží pod drnem a spí sladce.


Ona se vzbudí celá zpocená, 
,,Panenko, co pak se ti zdá?“

„Ale nic, blbosti!“ Utře si čelo.
,,O čem pak, můj milý, tobě se snilo?“

On se tak usměje: ,,O tobě, ty můj drahoušku,
jak máš na sobě tu průhlednou košilku.

NA POKEC




