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V rukou držíte již 25. číslo magazínu 
a to značí, že Vrchlabinky začínají 
třetí rok své existence. Máme radost 
z toho, že jak se vrší komínek již vy-
daných čísel, zvyšuje se i počet našich 
čtenářů. Největším oceněním naší 
práce je skutečnost, že předchozí 
červencové číslo bylo rozebráno za 
týden od svého vydání. Je pro nás 
výhodou, že ve Vrchlabí a jeho okolí 
žije mnoho úspěšných, šikovných, 
ale i svérázných či jinak čtenářsky 
zajímavých lidí, o nichž víme a kteří 
dříve či později neuniknou naší po-
zornosti. Funguje tu i řada podniků, 
které nabízejí místním lidem pracov-
ní uplatnění, ale též šíří dobré jméno 
našeho města do světa. Konají se 
tu kulturní a sportovní akce, které 
tvoří tmel zdejší pospolitosti. Zkrát-
ka inspirace tu máme stále hodně. 
Za celou redakci Vrchlabinek bych 
chtěl všem našim čtenářům, sympa-
tizantům i obchodním partnerům 
poděkovat a ujistit je, že naše nad- 
šení nepolevilo a tužku máme stále 
ořezanou. Buďte s námi.
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ANKETA

Jan Černoš, pedagog a malíř

Karolína Maříková, 
hotelové služby

Jan Přikryl, 
obsluha sport baru

Kateřina Smetanová, 
lektorka angličtiny

Letošní léto vnímám koneč-
ně zase jako léto mého dět-
ství situované do podhůří 
hor. Teploty do 30 stupňů, 
obden větší či menší bouřka 

a dost vláhy. Za mě po čase zase ideální stav.

S letošním letním počasím 
jsem zatím velmi spoko-
jený, protože po více než 
třech letech se letní počasí 

opět dostalo do normálu, co se týká srážek. 
Nemusíme se tolik obávat, že by přišlo takové 
sucho, které nás poslední léta sužovalo. Jedno 
mínus však letošní vlhké počasí má, je moc sli-
máků a já jako amatérský zahrádkář se s těmito 
„škůdci“ musím potýkat po stovkách denně. 

Patřím mezi minoritu mi-
lovníků tropických teplot. 
Ale posledních pár let nám 
dost přálo, a zdejší příro-

da na takové počasí není zvyklá. Letošní léto 
je typické proměnlivým počasím a dostatkem 
srážek. V pořádku.

Líbí se vám léto?

S počasím letošního léta 
jsem spokojená. Když byl 
COVID a zůstali jsme doma 
v karanténě, příroda nám 

vysílala sílu v podobě přívětivého slunečné-
ho počasí. Ve chvíli, kdy se naše životy začaly 
vracet do běžného každodenního (hektického) 
života, počasí se mírně pokazilo a všechny nás 
překvapuje neobvyklé množství srážek. Za 
mne zajímavá symbolika, co říkáte?

ULICE DOBROVSKÉHO | AREÁL MORZINSKÉ KAPLE VRCHLABÍWWW.LETNI-KINO-VRCHLABI.CZ 

VRCHLABÍ
PROGRAM

SRPEN

8.8. 
SOBOTA V SÍTI DOKUMENTÁRNÍ

ČESKO | 2020 | 100 MIN | + 15LET

V TRIPSI VYSTOUPÍ TŘI PSI ČESKÉHO STAND UPU!

TOMÁŠ MATONOHA, PETR VYDRA

A IVA PAZDERKOVÁ! | 18:00
6.8.
ČTVRTEK NA STOJÁKA LIVE
5.8.
STŘEDA CHLAP

NA STŘÍDAČKU
KOMEDIE
ČESKO | 2020 | 109 min

1.8.
SOBOTA 3BOBULE KOMEDIE

ČESKO | 2020 | 101 min

PÁTEK

7.8. SNĚŽNÝ KLUK
ANIMOVANÝ | KOMEDIE | RODINNÝ | USA | 2019 | 97 min | DABING

14.8.
PÁTEK

15.8.
SOBOTA JOKER

21.8.
PÁTEK ADDAMSOVA

RODINAANIMOVANÝ | KOMEDIE | RODINNÝ

USA | 2019 | 87 MIN | DABING

19.8. 
STŘEDA PŘES PRSTY KOMEDIE

ČESKO | SLOVENSKO

2019 | 101 min

29.8. 
SOBOTA LASSIE SE VRACÍ

26.8.
STŘEDA 3BOBULE KOMEDIE

ČESKO | 2020 | 101 MIN

28.8.
PÁTEK K2 VLASTNÍ CESTOU

DOKUMENTÁRNÍ | ČESKO | 2020 | 93 MIN

ABSTINENT DRAMA
ČESKO | 2019 | 83 MIN

12.8.
STŘEDA HLEDÁ SE YETTI

ANIMOVANÝ | KOMEDIE | RODINNÝ | USA | 2019 | 95 min | DABING

KRIMI | DRAMA | THRILLER

USA | 2019 | 122 MIN | DABING 

22.8.
SOBOTA DIVOKEJ BILL 

KONCERT 

DOBRODRUŽNÝ | RODINNÝ | 2020 | 100 MIN | DABING
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ŽELEZÁŘSTVÍ  
JOSEF ŠÍR
Vrchlabí • Nádražní 1432  
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autobusové  
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Nově 
zrekonstruovaná 
prodejna

www.extool.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Navštivte naši nově zrekonstruovanou prodejnu a eshop

nový  
katalog 
zdarma
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, 
FOTO: ARCHIV JANY PLODKOVÉ

Nejraději bych žila ve skleníku
O tom, že si Jana Plodková pořídila chalupu v Krkono-
ších, jsem se dozvěděla od rodinných známých, kteří 
s její chalupou sousedí. Vyprávěli, jak je Jana velmi pří-
jemná a milá. Jejich slova mohu jen potvrdit. Komuni-
kace s Janou byla opravdu jedna radost. 

Pocházíte z nedalekého Jičína. Máte ještě k tomuto 
městu nějaké vazby?  
Stále tam mám rodiče a kamarády ze školy. Český 
ráj je srdce mých kořenů, ať jsem, kde jsem. Je prav-
da, že příliš často tam nejezdím, ale je to nesmaza-
telná stopa a vazba do konce života.

V Jičíně jste absolvovala Lepařovo gymnázium. Jaká 
byla Jana Plodková studentka? 
Hm, studentka. Učila jsem se dobře, nebudu lhát. 
Někdy mi to šlo samo od sebe, někdy jsem musela 
trávit čas šprtáním. U nás doma platilo pravidlo: 
Nejdřív práce a pak koláče. Takže ze školy domů 

HEREČKA

udělat úkoly, naučit se a pak teprve bylo pré. Ne-
měla jsem s tím žádný problém, zkrátka jsem to re-
spektovala. Nijak mě to neomezovalo a vůči škole 
to bylo v pořádku. Na gymnáziu už to samozřejmě 
bylo náročnější – více učiva, více informací, které 
jsme museli znát. Ale mě to bavilo. Bavilo mě se 
vzdělávat. Některé předměty mi tehdy přišly zby-
tečné, jako třeba dějepis, ale dnes se naopak stále 
častěji vracím do historie a dohledávám to, co jsem 
zapomněla nebo nevěděla. Myslím, že studium je  
u mě nekončící proces. 

Následovalo studium na JAMU. Co vás vedlo ke stu-
diu na umělecké škole? Jaké jste měla do té doby zá-
jmy a zkušenosti s herectvím? 
Od sedmé třídy jsem chodila do dramatického 
kroužku v Jičíně do K-klubu k Martinu Zajíčkovi. 
Moc mě to bavilo, ale dokud mě Martin neponoukl 
k tomu, ať to zkusím profesionálně, tedy hlásit se 
na herectví, nikdy by mě to asi nenapadlo. V osmé 
třídě jsem to zkoušela na konzervatoř. Dostala jsem 
se do druhého kola a dál už ne. Byl to pro mě ale 

signál, že tudy by ta cesta mohla jít. Šla jsem tedy na 
gympl, který poskytoval všeobecné vzdělání, žád-
nou specializaci, což mi vyhovovalo. Během těch 
čtyř let jsem se víceméně připravovala na přijímač-
ky na JAMU nebo DAMU. Chodila jsem tancovat, 
zkoušela hrát na kytaru, učila se noty, chodila na 
zpěv. Dělala jsem tedy vše, co by se mohlo v oboru 
hodit. Jiná cesta pro mě nebyla. A vyšlo JAMU. 

Dnes jste velmi úspěšnou a obsazovanou herečkou. 
Je přesto role, kterou byste si ráda zahrála, ale ještě 
jste neměla příležitost? 
Žádnou specifickou roli v hledáčku nemám. Každá 
postava, která mi přijde do cesty, je zajímavá a pro 
mě objevná. Ale už ze zkušeností vím, že nejzají-
mavější jsou ty, které žily či dokonce žijí. Baví mě 
hledání si informací, snaha co nejvíce se připodob-
nit. Takže pokud nějaká role, tak ta, která nevznik-
la ve fantazii, ale má reálné základy.
 
Koho si z vašich hereckých kolegů vážíte po profesní 
stránce? 
To těžko říct. Je to každý, kdo nehledě na slávu  

a počet sledujících dělá svou práci s láskou, nadše-
ním a poctivostí, což je naštěstí velká většina. Ale 
koho nesmírně ráda při práci pozoruji, je Bolek Po-
lívka. Možná to nedokážu přesně popsat, ale jeho 
nekonečný příval improvizace, hravosti a lehkosti 
je mi velkou inspirací.
 
Pokud si najdete čas a zajdete si do divadla či na film 
jako divák, dokážete se od své profese oprostit, nebo 
se neubráníte hodnocení hereckých výkonů? 
Bohužel se nedokážu na divadlo a film dívat s od-
stupem. Jelikož jsem toho součástí a vím, jak věci 

Jana Plodková

Narodila se 5. srpna 1981 v Jičíně. Vystudovala 
zdejší Lepařovo gymnázium, poté absolvova-
la JAMU. Dnes je jednou z nejobsazovanějších 
českých hereček.

BIO



fungují, vidím to. Vidím, kde to funguje a kde ne. 
Ale naštěstí o celkový požitek nepřicházím. Emoce 
stále fungují. Buď se mě dílo dotkne, či jen projde 
kolem mě. 

Máte chalupu v Krkonoších. Jak dlouho a proč právě 
tady?
Je to celé náhoda. Zhruba tři roky jsme s Filipem, 
mým partnerem, hledali místo, kam bychom mohli 
jezdit a kde bychom se realizovali jinak, než se re-
alizujeme v Praze. Pořád to nebylo ono. Najednou 
se objevilo tohle místo. Ačkoliv to byla láska na 
první pohled, z finančních důvodů jsme si řekli, že 
do toho nepůjdeme. A chalupa zmizela z nabídky.  
O rok později se objevila znovu a už nebylo co řešit. 
Filip měl vidinu truhlaření a já zahrady. Plány do 
budoucna jsou samozřejmě velkým hnacím moto-
rem. Nebude to místo jen pro nás, ale i pro rodinu, 
přátele… Zkrátka takové místo setkávání.
 
Sousedů kolem vás příliš není, ale přesto (a možná  
i právě proto) - jak vás místní lidé přijali? 
Mám dojem, že jsme si padli do oka, ale to říkám 
pouze ze svého hlediska. Mně je s nimi dobře. Prv-
ní seznámení se vzdálenějším sousedem proběhlo 
tak, že jsme zapadli v zimě s autem do škarpy. Šla 
jsem do vesnice, uviděla traktor a dvě holky. Vy-
táhly tatínka z tepla domova a nastartovaly traktor. 
Byl to zážitek. Šla jsem vítězně po silnici, za mnou 
jel traktor a já věděla, že jsme tady správně. 

Na vašem Instagramu zveřejňujete čas od času fot-
ky z chalupy. Můžeme tam vidět Janu Plodkovou 
v houpací síti s knížkou v ruce, ale také třeba Janu 
Plodkovou, která drží v ruce kosu. Kolem chalupy 
je bezesporu spousta práce. Která z nich je pro vás 

zároveň relaxací a kterou radši přenecháte vašemu 
partnerovi? 
Chalupa je nezmar. Pořád je co dělat, i když tře-
ba reálně není potřeba. Když jedeme pouze na 
víkend, snažíme se udělat, co je potřeba. Na dru-
hou stranu se k tomu nenutíme. Někdy chceme 
jen ležet a nic nedělat. A to si taky dovolíme! Ale 
mě to pobíhání kolem moc baví. Tu něco vyplít, tu 
posekat, něco upéct, zatopit a den je pryč. Večer 
pak ležíme v posteli, unavení a šťastní. Manuální 
práce je pro nás nejzdravější způsob, jak se udržet 
pohromadě. Samozřejmě těžší práce, jako je kopá-
ní nebo třeba tahání konví, přenechávám Filipo-
vi. Mám ale ráda, když ty věci děláme spolu. On 
vykope díru a spolu do ní zasadíme strom. Je to 
radost, když můžeme sdílet. 

Vím, že ráda čtete. Co nejraději?  
Mám ráda životopisy – Havla, Madeleine Albri-
ght i Karla IV. Vidíte, ta historie mi do života leze. 
Však ne nadarmo se říká, že když chceš pochopit 
budoucnost, musíš znát minulost. Nebo tak nějak. 
Mám ráda romány. Z poslední doby mi neunikla 
vynikající Elena Ferrante, teď jsem dočetla Radku 
Třeštíkovou a její poslední knihu Foukneš do pěny, 
kterou jsem načetla i jako audioknihu, a rozečtenou 
mám knihu Vzdělaná, což je opět skutečný příběh. 
Léto ke čtení vyzývá, tak se těším, až si zase lehnu 
do sítě, a pokud neusnu, všechno přečtu. 

Najdete si čas i na výlety po okolí?
Chodíme spíš na procházky v blízkém okolí. Filip 
občas jezdí na kole. Kdysi jezdil na kole skoro zá-
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vodně, má to v nohách. To já raději na něho po-
čkám v té houpací síti. Za tu dobu, co tam jsme, 
jsme prošmejdili nedaleká místa kolem nás. Také 
jsme vyjeli na Medvědín. Zbytek Krkonoš máme 
stále před sebou.

Na vaší terase pěstujete květiny. Máte nějakou ob-
zvláště oblíbenou? 
Denivku. Je překrásná a jedlá. Každý rok se tě-
ším, až vykvete a dám si ji do salátu nebo jen tak 
schrupnu ke snídani. Miluji levanduli. Je obsypaná 
čmeláky a včelami. Mám radost z celé terasy. Je to 
taková moje nabíjecí stanice mezi pražskými stře-
chami. Do vázy mám ráda pivoňky, jemně růžové. 

A nějakou, kterou si plánujete pořídit?
Já bych nejradši měla všude samé kytky. Vlastně 
bych asi nejradši bydlela ve skleníku. V Praze často 
chodím do botanické zahrady v Troji nebo na Slu-
pi. To je krása. Všude zeleno, barevno, teplo, to je 
sen. Kdybychom měli větší byt, navýšila bych po-
čet banánovníků a ibišků.
 
Váš partner je optik. Všimla jsem si, že vy sama čas-
to nosíte extravagantní brýle. Sdílíte tedy jeho nad-
šení? Jsou to dioptrické brýle, nebo se jedná pouze  
o módní doplněk? 
Sdílím jeho nadšení, je to jeho práce, kterou má 
rád, a musím říct, že je v ní dobrý. Nejlepší! Je to 
můj kluk, tak to můžu říct. Navíc nevidím dobře 
do dálky, takže se mi ta jeho profese hodí. Ovšem 
není to tak, že každý den si vyberu brýle v obchodě  
a jdu. Mám dvoje oblíbené dioptrické, které nosím 
a nějaký čas je neměním. Líbí se mi, jak Filip s brý-
lemi nakládá. Mluví o nich jako o emocích. Nejsou 

to jen brýle, je to doplněk, který vás vyjadřuje. 
Může ovlivnit vaše působení na okolí i váš dojem 
ze sebe. Je to dioptrická alchymie. Ne všechno vám 
sedne. Ne všechno s vámi splyne. A s tím vším si 
Filip a jeho kolegové hrají. 

A sleduje on divadelní představení a filmy, ve kte-
rých účinkujete?  
Sleduje. Zajímá ho to. Když už po čas zkoušení  
v divadle, které trvá zhruba dva měsíce, poslouchá 
mé každodenní malé prohry, radosti, hořkosti, sám 
je zvědavý na výsledek. U filmu to platí totéž. Jsou 
to střípky, které nosím domů. Když to pak vidí po-
hromadě, je překvapený. 

Když jsem si o vás hledala informace, častokrát jsem 
narazila na vaše přízvisko „módní ikona“. Jaký vztah 
tedy máte k módě? 
Móda je hra, je to opět komunikační nástroj. Móda 
o mně něco vypovídá, proto si s ní ráda hraji. Ex-
travagantnější období mám za sebou, spíš teď 
sázím na kvalitní a příjemný materiál a jednodu-
chost. Zdali to stále splňuje módní ikonu, netuším, 
podstatné pro mě je, že se v tom cítím dobře. Je to 
zajímavý proces. Kdysi jsem pořizovala věci kvůli 
okolí, aby to bavilo ostatní, teď myslím čistě jen na 
sebe a na svůj pocit. 

Kterého českého i zahraničního návrháře si vážíte  
a jeho tvorba je vám blízká? 
Milovala jsem Vivienne Westwood. Stále ji ob-
divuji, ale můj vkus se umírnil. Dávám přednost 
českým návrhářům, například Jakubu Polankovi či 
Kateřině Geislerové. Je to také tím, že náš pracovní 
vztah přerostl v přátelství. 

Náš rozhovor je určený pro magazín Vrchlabinky. 
Navštívila jste již Vrchlabí? 
Ve Vrchlabí jsem kdysi byla na víkend, který jsem 
vyhrála v soutěži. Takže Vrchlabí znám. Trochu 
se za tu dobu změnilo, to je pravda, ale rozhodně 
k lepšímu. Hráli jsme tam i se Zábradlím dva roky 
zpátky.
 
Na závěr mám pro vás kvízovou otázku! Víte, který 
úspěšný film jednoho našeho světově proslulého re-
žiséra se ve Vrchlabí točil?
Je to trochu kvíz, ale jediný náš světově proslulý 
režisér je Miloš Forman. Pokud je to správně, tak 
se jedná o některý z jeho českých filmů… a na to 
už použiji Google… Hoří, má panenko! No vidíte, 
to jsem nevěděla.

HEREČKA
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Snažíme se městu Vrchlabí  
a jeho okolí co nejvíce prospívat

Rozvoj závodu Vrchlabí je dobrým důkazem toho, že 
podnikání v tomto regionu je pro nás i pro něj ve-
lice přínosné, říká vedoucí závodu ŠKODA AUTO ve 
Vrchlabí Ing. Ivan Slimák, Ph.D. Ve velkém rozhovoru 
pro Vrchlabinky bilancuje, jak jím řízený závod zvládl 
koronavirovou epidemii, a vypočítává projekty, na 
kterých se ŠKODA AUTO ve zdejším regionu podílí.

Společnost ŠKODA AUTO na jaře letošního roku 
zastavila kvůli pandemii koronaviru výrobu ve 
všech svých závodech v České republice na šest 
týdnů. Jaký dopad bude tato odstávka mít na cel-
kovou letošní produkci závodu ve Vrchlabí, který 
vyrábí převodovky? 
K odstávce výroby jsme přistoupili velmi důsled-
ně, protože na prvním místě byla ochrana zdraví 
našich zaměstnanců a jejich rodinných příslušní-
ků. Jsme rádi, že jsme i za pomoci Odborů KOVO 
Vrchlabí a díky mimořádné obětavosti a ukázně-
nosti kolegů vše zvládli, za což bych rád vyjád-
řil velké poděkování. V závodě Vrchlabí jsme od 
transformace v roce 2012, kdy jsme se přeorien-
tovali na výrobu technicky náročných automa-
tických převodovek DQ200 s přímým řazením, 
navyšovali každý rok výrobní kapacitu a takový 
byl plán i letos. Odstávka výroby ovšem ovlivnila 
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naši produkci v první části roku. Abychom situaci 
z prvního pololetí zvládli co nejlépe, zavedeme ve 
druhé polovině roku takzvané flexibilní směny, 
takže věřím, že se nám letošní plán nakonec po-
daří dosáhnout.

Chystá se nebo už proběhla nějaká změna v počtu 
zaměstnanců?
Změny v oblasti personálního obsazení se dějí 
prakticky neustále, ale není to tak, že by korona-
virus ohrozil pracovní místa kmenových zaměst-
nanců závodu ve Vrchlabí. Spíše naopak: za první 
pololetí jsme přivítali několik nových kolegů, po 
prázdninách k nám nastoupí noví učni, kteří už  
u nás absolvovali odborný výcvik během studia.

Co se během doby odstávky dělo ve vrchlabském 
závodu a v jakém režimu se nacházeli zaměstnanci?
Zaměstnanci byli brzy po vypuknutí pandemie 
doma a dostávali 70 procent platu, později dokon-
ce 75 procent. Kolegové z administrativy pracova-
li z domova, pokud to bylo potřeba, a do závodu 
docházeli jen ti, jejichž přítomnost byla skutečně 
nezbytná. Během odstávky jsme sice nemohli vyrá-
bět převodovky, ale s chodem závodu souvisí celá 
řada dalších činností, které bylo potřeba zajistit.

Jak jste strávil dobu epidemie vy osobně? Jak vypa-
dal váš pracovní den a jeho organizace?
Myslím, že pro každého to byla zcela nová situ-
ace, která vyžadovala hodně trpělivosti a dost 
vynalézavosti, jak se s nečekanými překážkami 
vyrovnat. Technické možnosti dnešní doby jsou 
ovšem mimořádné, a tak jsme byli každý den  
v kontaktu s kolegy a nejužším vedením a řešili 
jsme vše, co bylo potřeba. A to nejen z hlediska 
chodu závodu, ale také jsme pečlivě plánovali 
bezpečné spuštění výroby.

Měl jste během doby odstávky výroby více času na 
své blízké či koníčky, nebo vám tato doba naopak 
přinesla ještě větší pracovní zatížení?
Jsem zvyklý vše dělat naplno a to platí pro práci  
i odpočinek. Myslím, že pro vysoké pracovní nasa-
zení je potřeba také umět vypnout a dobře vyvážit 
čas věnovaný práci a rodině či zálibám, a to nejen 
během nouzového stavu. Nicméně v mém přípa-
dě bylo stále potřeba zařídit mnoho důležitého ve 
spolupráci s koncernem Volkswagen, takže nemo-
hu zrovna říct, že bych se někdy ráno vzbudil s tím, 
že nevím, co budu celý den dělat (úsměv).

Co si z tohoto vypjatého období odnášíte jako člověk, 
ale i jako vrcholový manažer?
Víte, až teprve ve vypjaté situaci poznáte naplno 
své okolí a dost možná i sám sebe. Ukázalo se, že 
umíme být velmi spořádaní, mimořádně si cením 
zodpovědnosti všech lidí nejen u nás v závodě, ale  
i v celé České republice. Myslím, že je to poučení 
pro všechny v tom smyslu, že když se spojíme, ur-
číme si jasné cíle a stanovíme adekvátní pravidla, 
dokážeme věci, o kterých bychom dříve ani netuši-
li, že je můžeme zvládnout.

Zapojili se vaši zaměstnanci do vybraných projektů, 
které si kladly za cíl zamezit šíření koronaviru, či 
aktivně podporovali lidi stojící „v první linii“? O jaké 
projekty šlo?
To byl další úžasný rozměr této situace, která 
mnohé negativně zasáhla. V našem závodě vím  
o řadě kolegů, kteří než aby doma seděli a stě-
žovali si nebo propadali skepsi, pomáhali okolí. 
Každý podle svých možností a schopností. Jed-
na pracovnice z výroby je vyučená švadlena, tak  
v domácích podmínkách ušila nepočítaně látko-
vých roušek: nejprve pro známé, pak pro nemoc-
nici v Jilemnici, kde byl nedostatek ochranných 
pomůcek, později dokonce dodala další i do Mla-
dé Boleslavi, do dětského domova a domova se-

niorů. Další kolegové působí ve volném čase jako 
dobrovolní hasiči, a tak pomáhali v regionu napří-
klad s distribucí dezinfekce. 

Výroba ve Vrchlabí a v dalších českých závodech 
ŠKODA AUTO se rozeběhla opět v pondělí 27. dubna 
ráno. Jak vypadaly první dny po jejím obnovení a jak 
rychle se podařilo obnovit veškeré procesy v rámci 
vrchlabského podniku včetně výroby?
Aby byla zajištěna maximální možná ochrana 
zdraví, zavedla automobilka po dohodě s Odbory 
KOVO rozsáhlý soubor více než osmdesáti bezpeč-
nostních opatření pro všechny oblasti automobil-
ky. Zaměstnanci byli například povinni nosit při 
práci roušku nebo respirátor, pravidelně si dezin-
fikovali ruce a pracovní nástroje a udržovali mezi 
sebou dostatečné rozestupy. I díky tomu výroba 
postupně naběhla tak, jak jsme očekávali, a po celo-
závodní dovolené zahájíme výrobu dokonce v ještě 
vyšším tempu než dříve.

Přejděme k aktuálním novinkám. Nedávno vaše spo-
lečnost uvedla, že Vrchlabí jako první závod společ-
nosti ŠKODA AUTO na celém světě bude mít ještě do 
konce tohoto roku uhlíkově neutrální výrobu. Jak se 
vám toho podaří docílit?
Musím říci, že to je fenomenální úspěch, za nímž 
ale stojí ne desítky, ale stovky větších či menších 
kroků, opatření a návrhů, díky nimž se nám po-
daří dosáhnout takového úspěchu. Základem byla 
mnohokrát oceněná transformace závodu v roce 
2012, kdy jsme přešli na moderní, efektivní a eko-
logické technologie výroby, které přinesly zásad-
ní úspory například v oblasti vytápění. Závod ve 
Vrchlabí ovšem prochází průběžnou modernizací  
a zavádíme dostupné pokrokové technologie. Dů-
ležitou součástí přechodu na uhlíkově plně neutrál-
ní výrobu je zajištění elektrické energie výhradně  
z obnovitelných zdrojů.

Jak tuto zprávu vnímáte jako šéf podniku, který do-
sáhne jako první této mety?
Nejen jako šéf, ale také jako místní patriot jsem 
skutečně pyšný. Takového cíle nedosáhnete přes 
noc, nemůžete si ho abych tak řekl koupit tím, že 
vyměníte kotel, žárovky v kancelářích a kolegům 
doporučíte, aby šetřili energiemi. Je to dlouhodobá 
cesta plná komplexních kroků a rozhodnutí, které 
ale znamenají dlouhodobý přínos všem, protože 
přinášejí úsporu nejen z hlediska financí, ale také 
životního prostředí. A navíc, nezní to úžasně, když 
můžeme my tady ve Vrchlabí prohlásit, že místní 
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Zleva: Soňa Mašková, ředitelka Domova pro seniory Vrchlabí, Jan Sobotka, senátor a starosta města Vrchlabí,  
Ivan Slimák, vedoucí závodu ŠKODA AUTO Vrchlabí, Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královehradeckého kraje.

výrobní závod je svým ekologickým provozem 
vzorem pro ostatní průmyslové podniky nejen  
v České republice, ale minimálně v celé Evropě?

Další významnou novinkou je zpráva, podle níž vrch-
labský závod udělal další krok k výrobě s využitím 
technologií Průmyslu 4.0. Je jím automatické objed-
návání nových dílů určených pro obráběcí linky CNC, 
při kterém nové díly k CNC strojům dodává automa-
tický robot řízený senzorickou technologií internetu 
věcí. Co si od této novinky slibujete?
Technologie Průmyslu 4.0 pro nás nejsou novin-
kou. Již od roku 2015 používáme v závodě koope-
rující roboty, které namontovaly již více než 7 mili-
onů dílů a výrazně přispěly ke zlepšení ergonomie 
na pracovišti. Nový systém objednávání dílů má 
mimořádný přínos například i v bezpečnosti prá-
ce. Již není potřeba, aby se zaměstnanci logistiky 
pohybovali v oblasti výrobních zařízení, protože 
veškeré dodávky dílů k obráběcím linkám CNC 
probíhají automaticky. 

Opusťme nyní brány vašeho závodu. ŠKODA AUTO 
je největší zaměstnavatel ve Vrchlabí a okolí. Jak 
hodnotíte zdejší pracovní trh a zručnost a technic-
kou vyspělost zdejších zaměstnanců? Jak jsou vy-
baveni jazykově?

Považuji za velký úspěch, že naprostá většina za-
městnanců závodu ve Vrchlabí je místních, a to  
z řady důvodů. Předně tak mají v regionu zajiště-
nou práci, což se odráží i v životní úrovni a rozvoji 
dalších obchodů a služeb. Samozřejmě je to také 
důkaz toho, že na Vrchlabsku vždy byli pracovi-
tí lidé, kteří vynikají vynalézavostí a technickou 
zručností. Nároky na uplatnění ovšem rychle ros-
tou, doba se mění rychleji než kdykoli dříve. Proto 
jako největší zaměstnavatel v regionu hodně in-
vestujeme do rozvoje vzdělávání, od nejmenších 
dětí až po studenty středních a odborných škol, 
spolupracujeme také s univerzitami. A protože 
základem úspěšného rozvoje v dnešním globalizo-
vaném světě je i znalost cizích jazyků, spolupracu-
jeme společně s vedením města Vrchlabí na novém 
konceptu rozvoje jazykových schopností.

Předpokládám, že z vaší pozice největšího zaměst-
navatele máte i těsné kontakty s vedením města 
Vrchlabí. Jak vypadají vaše vztahy a jak vy často ko-
munikujete s představiteli města?
S městem máme dlouhodobě velmi dobré vzta-
hy, pravidelně se setkáváme, například hned po 
uvolnění nouzového stavu jsme pozvali zástupce 
radnice do závodu, abychom pana starostu a jeho 
spolupracovníky seznámili s opatřeními a cho-

dem firmy. Brzy se uvidíme při předání dalších tří 
vozů ŠKODA OCTAVIA, které najdou uplatnění 
v sociálních službách ve městě a okolí. Oblastí 
spolupráce je celá řada, podílíme se na rozvoji 
infrastruktury, bezpečnosti, také vzdělávání, jak 
jsem již řekl, ale rovněž sportu nebo kultury. I le-
tos jsme například podpořili oblíbenou akci Vrch-
labské hudební léto. 

Jste spokojen s podmínkami, které vrchlabská radni-
ce spoluutváří pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti 
do budoucna, nebo zde vidíte nějaké rezervy?
Rozvoj závodu Vrchlabí je myslím dobrým dů-
kazem toho, že podnikání v tomto regionu je pro 
nás přínosné, a na oplátku se snažíme městu i jeho 
okolí prospívat, jak je to jen možné. Máme dlou-
hodobě tak dobré vztahy, že když vidíme příleži-
tost ke zlepšení, vždy se sejdeme, abychom našli 
cestu. V současnosti jde například o zmíněný roz-
voj jazykového vzdělávání, z něhož by měli mít 
přínos jak lidé, tak podniky v okolí, a tím i město 
Vrchlabí. Jako významný podnik z pohledu celé 
České republiky vytváříme také podmínky pro 
rozvoj našeho regionu ve spolupráci se zástupci 
kraje či vlády. Pravidelně se účastníme schůzek 
s hejtmanem Královéhradeckého kraje ohledně 
aktivit průmyslové zóny ve Vrchlabí, jednáme se 
zástupci ministerstev průmyslu či financí ohledně 
státních dotací na rozvoj infrastruktury ve Vrchla-
bí a jeho okolí. Podnikáme kroky k zajištění opra-
vy silnic, přispěli jsme k budování kruhových 
objezdů, důležitým projektem byla také výstavba 
nového mostu přes Labe. Dalším příkladem může 
být vybudování fotbalového stadionu a nových 
běžeckých tratí s umělým zasněžováním a osvět-
lením a tak dále. Aktivně spolupracujeme při vý-
znamných návštěvách představitelů státu, jako 
byl prezident nebo náměstek ministra průmys-
lu, často jsou ve městě i zástupci univerzit. Díky 
tomu je Vrchlabí také často v médiích.

Zapojují se vaši zaměstnanci do některých společen-
sky zodpovědných nebo prospěšných aktivit?
I to je naprosto samozřejmou součástí naší obchod-
ní činnosti a je přirozené, že když většinu našeho 
personálu představují místní, mají o akce tohoto 
typu velký zájem. Již přes deset let ŠKODA AUTO 
vysazuje v České republice strom za každý proda-
ný automobil, tento projekt se rozběhl dávno před 
problémy se suchem a kůrovcovou kalamitou,  
a ukazuje se, jak byl prozíravý a přínosný. Velká 
část sazenic zapustila kořeny právě na Vrchlab-

sku, zejména v Krkonošském národním parku, 
kde dobrovolníci z řad zaměstnanců každý rok 
vysázejí tisíce stromů. Letošní plán je pomoci 
okolním lesům vysázením téměř 40 000 nových 
dřevin. Na podzim opět vyrazíme do lesa v rámci 
akce Čisté Krkonoše.

Otázka na závěr: Jakou věštíte budoucnost automo-
bilovému průmyslu v České republice, a především 
vrchlabskému závodu, v jehož čele stojíte?
Kéž bych uměl věštit (úsměv)! Jako technik a ma-
nažer mohu ovšem vycházet z faktů a ta říkají, 
že zájem o automobily celosvětově roste. Vozy 
už nejsou symbolem jisté životní úrovně, ale také 
svobody. Automobily přispívají významnou 
měrou k rozvoji hospodářství či zaměstnanosti 
a země nebo regiony, kde jsou závody z oblasti 
automobilové výroby, jsou ekonomicky silné. Je 
ovšem potřeba zajistit, aby budoucí rozvoj byl 
dlouhodobě udržitelný a ekologický, aby negati-
va nepřevážila nad přínosy. Jak ukazuje příklad 
našeho závodu ve Vrchlabí, investice do moder-
ních technologií a zodpovědný přístup můžou 
vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji, který 
zajistí jak zaměstnanost a hospodářskou prospe-
ritu, tak ochranu a rozvoj okolí. Věřím, že naše 
cesta může být příkladem i pro další podniky  
v České republice.
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Chemické léky
nemoci tlumí, 
bylinky je řeší

Začalo to jako pouhé hledání zdravější alternativy  
k marketingovým sladkým nápojům pro sebe a svou 
rodinu, Alice Sušková pak ale ve výrobě přírodních 
Babiččiných sirupů bez konzervačních látek našla 
zálibu i způsob obživy s přidanou hodnotou – dává 
lidem možnost léčit tělo i duši přírodní cestou, tak 
jak to dříve dělávaly naše babičky. A co může být víc 
než věnovat se naplno tomu, co vás baví, když navíc 
i těšíte chuťové pohárky všech kolem a přitom jim  
i pomáháte od neduhů? Není divu, že Alice rozdává ve 
stánku se svými vlastnoručně vyrobenými sirupy ke 
každé lahvi i milý úsměv.

Představte nám prosím vaše sirupy.
Začali jsme se věnovat sirupům bez konzervačních 
látek, silným koncentrátům. Naše doporučené ře-
dění je 1:20 a všechny sirupy jsou vyráběné unikát-
ní metodou – za studena, po celou dobu přípravy 
se nesetkávají s vysokou teplotou – nejsou uvařené. 
Jakostní látky včetně vitamínů zůstávají v co nej-
větší míře zachované. Vzhledem k cenové situaci 
jsme se rozhodli, že budeme pracovat s bílým cuk-
rem, i když bychom měli jiné představy. Máme je-
den druh sirupu s třtinovým cukrem a pak se také 
věnujeme výluhům (to už nejsou sirupy), kde není 
obsažen žádný cukr, nebo máme jako sladidlo sté-
vii. Stévie je bylinka, která sladí několikanásobně 
víc než cukr a nemá téměř žádnou kalorickou hod-
notu, takže ji mohou i diabetici. Problém diabetu 
je čím dál aktuálnější, takže se věnujeme i tako-
výmto produktům. V našem sortimentu se v sezo-
ně nachází 40 druhů sirupů – jak s bylinkami, tak  
i s ovocnou složkou. 

Kde berete bylinky? Sbíráte si je sami?
Snažíme se. Máme spoustu svých – jsou to dary 
přírody, ale určitě nejsme soběstační ve všem. 
Před těmi devíti lety, když jsme začínali, jsme sku-

VÝROBKYNĚ SIRUPŮ

tečně jeli jen z našich bylinek, ale to jsme měli tři 
nebo čtyři druhy. Rozvoj firmy vás vede k tomu, 
že se začnete rozhlížet i po exotičtějších příchutích. 
Na stánku vždy říkám, že děláme příchutě možný  
i nemožný – v těch ‚nemožnějších‘ máme napří-
klad kurkumu nebo chilli. Chilli si pěstujeme 
sami, ale kurkuma nám tady samozřejmě neroste. 
Bereme ale suroviny od ověřených dodavatelů. 
Co se dá z přírody posbírat, to posbíráváme, ať je 
to aronie, černý bez, kopřiva, lípa… Naše sirupy 
se dají pít, ale dají se i jíst – ty ovocné se hodí i do 
ovesných kaší, do jogurtů, na palačinky, ovocné 
knedlíky. Sirup chilli je skvělý na grilování, rakyt-
ník v kombinaci s kozím sýrem nebo k sýru co- 
ttage. Sirup z růže se může použít třeba do zmrzli-
nových pohárů, kurkuma do zeleninových salátů 
jako zálivka. Skutečně to využití je široké.

Kdo všechno se na výrobě Babiččiných sirupů podílí?
Já.

Jenom vy?
Manžel dělá chilli sirup, protože já jsem na chilli 
alergická. Samozřejmě mu nemohu upřít podíl 

– manžel mi pomáhá, naloží auto, sbíráme 
spolu i s dcerou bylinky, ale co se receptur 
týče, tak jsou moje unikátní – moje duchovní 
vlastnictví.

Věnujete se tomu ve „volném čase“, nebo už 
naplno?
Před zhruba pěti lety jsem si musela sáhnout 
do svědomí, jestli to chci dělat jen jako při-
výdělek, nebo úplně naplno. Naskytla se na-
bídka práce, která se za normálních okolností 
neodmítá, ale když přišlo na konečné rozhod-
nutí, tak jsem si uvědomila, že chci dělat přes-
ně to, co teď dělám. V současné době není prá-
ce, která by mě od tohoto zviklala. Baví mě to.

Jak jste vlastně začali? Jak vás to napadlo?
Já jsem trojnásobná babička, mám dvě dcery – 
jednu dospělou a jednu teenagerku – a úplně 
se mi nelíbí, že sice všude říkají, že by se mělo 
žít zdravě, ale ve škole mají samé sladkosti. 
V marketech, v reklamách – všude vidíte jen 
komerční zboží a děti nedokážou rozlišit, co je 
dobré a co ne. Tak jsme zkusili udělat pár siru-
pů, které bychom mohli pít doma. Najednou 
jsme zjistili, že to nevychází vůbec dráž než 
sirupy z obchodů, a víte, co si do toho dáte. 

Začali jsme tedy pro sebe, a když ostatní zjis-
tili, že je to dobré, tak chtěla širší rodina a pak 
už nás okolí začalo nabádat, abychom to za-
čali prodávat. Co jsme vyrobili, jsme si i sami 
prodali. Dodávali jsme i do Krkonošských be-
dýnek – spolupráce trvala několik let. 

Zpočátku jsme neměli ani webové stránky, ani 
e-shop. Dnes už to všechno máme. V současné 
době si pohráváme i s myšlenkou dodávání do 
zdravých výživ. Snažíme se ale stále mít ty si-
rupy pod kontrolou, aby nedošlo nikde k jejich 
kontaminaci. Proto jsme váhali dlouho, jestli jít 
cestou větší distribuce. Až koronavirus nás na-
vedl na novou cestu. Lidé se hodně „přelili“ na 
internet a my bychom to neměli zaspat, takže 
jsme e-shop vytvořili. Distribuce do zdravých 
výživ teprve nastane, první „vlaštovka“ nás 
čeká ve Vrchlabí – jde o nově otevřený obchů-
dek farmářských a regionálních potravin Fabio 
Ochutnejte region u náměstí. Nemáme ale po-
třebu se objevovat všude, abychom neztratili 
atraktivnost, takže budeme vždy dodávat v ka-
ždém městě maximálně do jednoho obchodu.

Moji právní poradnu nedávno navštívila paní s dotazem, 
který může být zajímavý pro širokou veřejnost. Jedná se 
o bytový dům o čtyřech bytových jednotkách s malou 
zahrádkou.

Paní, která se přišla poradit, vlastní čtvrtinu nemovitos-
ti - domu, přičemž každý ze spoluvlastníků užívá jeden 
z bytů. Spoluvlastníci jsou příbuzní, ale dům má hlukově 
špatně vyřešené stěny a stropy, a tak dochází k častým 
konfliktům. Paní by ráda byt, tedy svůj čtvrtinový podíl  
v domě, prodala. Její dotaz byl: Potřebuji souhlas ostat-
ních spoluvlastníků domu? Mám podíl nabídnout nejdří-
ve spoluvlastníkům? 

Souhlas nepotřebujete a nabízet nemusíte. Tato úprava 
je platná od 1. 7. 2020, novelou zákonem 63/2020 Sb.,  
§ 1124 a § 1125 Nového občanského zákoníku. Změny 
tohoto paragrafu jsou ilustrativní přehlídkou zmatečné  
a nepromyšlené práce při schvalování zákonů, které pod-
statně ovlivňují náš život. 

Původní úprava Nového občanského zákoníku 89/2012 
Sb. zrušila předkupní právo spoluvlastníků upravené  
v Občanském zákoníku z roku 1964 a posílila, dle mého 
soudu, správně právo vlastníka - nakládat co možná nej-
volněji se svým majetkem.

Iniciativou poslanců se však neuváženě schválila a od  
1. ledna 2018 se stala účinnou novela č. 460/2016 Sb., 
která opět zavedla obecné předkupní právo spoluvlastní-
ků k podílu na nemovité věci. Bylo zcela naplněno heslo: 
„Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky.“ Usta-
novení způsobilo neuvěřitelné problémy spolumajitelům 
garáží u bytových komplexů, spolumajitelům menších by-
tových domů a bylo administrativně náročné a... A tak se 
zase měnilo. Návrh novely rušil jen část předkupním práv. 
Naštěstí poslanecký pozměňovací návrh změnil novelu 
zákona tak, že k 1. 7. 2020 jsme tam, kde jsme byli.

Kdo může, pomůže
Právní poradna Kláry Sovové



 
Jak vlastně vznikl název „Babiččiny sirupy“?
To vzniklo asi za tři minuty. Protože já jsem ba-
bička a já je dělám. Je to také určitá poklona našim 
babičkám, protože kdo nemá babičku, teprve ví, 
co mu chybí.

Jak tedy teď vypadá vaše rutina?
Teď je třeba Řemeslnické léto, tak je to trošku 
náročnější. Od rána do půl páté prodávám a pak 
jedu na výrobnu. Jelikož nejsme žádná průmyslo-
vá velkovýroba, připravuji sirupy průběžně. Ne-
jsou to dávky po 100 kusech, ale třeba jen po 15–20 
lahvích. Ta doba macerace je také různá od něko-
lika hodin po několik dnů. Co bych určitě nikdy 
nechtěla, je, že bychom změnili způsob přípravy, 
třeba začali zkracovat maceraci, abychom vyho-
věli větší poptávce. Každá bylinka má svůj čas. 
Stejně tak, jako se sbírají v různou denní hodinu, 
za různé vlhkosti, tak se i macerují různou dobu.

Máte 40 druhů, který z nich je největší „trhák“ nebo 
„vlajková loď“?
Nejprodávanější je malinový sirup, protože ma-

linu má rád každý – děti i dospělí. Velkou kon-
kurencí je jahodový sirup. Jahody jezdím sbírat 
do Lhoty pod Libčany – tam je jahodová farma. 
V letošním roce ji máme přihlášenou do Potravi-
ny a potravináře Královehradeckého kraje. V roce 
2018 jsme tuto soutěž vyhráli v kategorii nápoje se 
sirupem aronie s brusinkou, minulý rok jsme jej 
vyhráli právě s malinou, a protože jsme soutěživí, 
tak to letos zkoušíme do třetice. Přihlásili jsme tři 
sirupy: jahodu, limetku se zázvorem a kopřivu. 

Máte ke každé bylince povídání, na jaké neduhy je 
určená?
Legislativně vůbec nemůžeme uvádět léčivé 
účinky bylinek, protože dle nařízení Evropského 
parlamentu žádný léčivý účinek nemají. Ale ať si 
každý inteligentní člověk udělá svůj názor. Tak-
že buď samostudium, nebo se ještě můžete podí-
vat na náš web babiccinysirupy.cz. Na e-shopu 
už to ale bohužel uvedené být nemůže – tam je 
to striktně zakázané. Dnes vše řeší růžová nebo 
modrá tabletka. Kdo ale chce jít jinou cestou, tak 
si ji najde. I lidé v seniorském věku už komuniku-

jí přes internet, objednávají, čtou, vědí o nás. Na 
webovkách máme uvedené akce, kde se budeme 
pohybovat, a ti lidé za námi přijdou. Mladí zase  
u stánku hlásí, že si při čekání ve frontě o nás už 
vše našli na internetu. Lahve jsou opatřené QR 
kódy, které vás odkáží vždy na webovky na ten 
konkrétní sirup, co vás zajímá – nemusíte nic 
dlouze hledat. I to je přínos moderní technologie. 
Takže jsme takové moderní Babiččiny sirupy.

Chodí se lidé ptát, co jim na jejich neduhy pomůže?
Chodí, ptají se. My musíme být opatrní v tom, že 
nejsme lékaři a nesmíme říct: Neberte léky, berte 
bylinky. Každý člověk se musí sám rozhodnout. 
Kdo to chce zkusit bylinkou, jsme tu pro ně.

Na co lidé nejvíce hledají lék? 
Většinou na stres, močové cesty u žen, hledají 
i zdravější formu pochutiny pro děti. Starší lidé 
zase přijdou a vědí, že na lepší spánek funguje 
meduňka, levandule. My vlastně čerpáme od se-
niorů. Oni si často vzpomenou, že v dětství jim 
jejich babička dávala mateřídoušku na kašel. Dřív 
ty léky nebyly tak dostupné. Dnes si lidé na všech-
no okamžitě něco zobnou.

Jsem přesvědčená, že chemický lék pouze tlumí, 
kdežto bylinky řeší.

Dnešní doba je hodně uspěchaná. Co nám tedy po-
může třeba právě na stres?
Na zklidnění je ta meduňka, pak máme v sorti-
mentu i dvě čínské bylinky; nejzdravější potravi-
nu světa kustovnici čínskou „goji“ a „schizandru“ 

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí 
od 1. července do 30. září.

Klientské centrum Trutnov  I  Horská 634

• Péče o zdraví více než 1 300 000 našich klientů

• Více než 750 000 000 Kč za rok 
vynaloženo na prevenci z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských center

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických 
zařízení po celé ČR

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin denně zdarma

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Díky všem

trutnoviny_148x105_2020.indd   1 04.06.2020   9:53

klanoprašku čínskou, která je pro lidi v depresích 
nebo pro ty, kdo trpí jarní únavou, kdy nevíte, jak 
se nastartovat.

Je dobré poslouchat své vnitřní hodiny. Třeba po 
Vánocích, kdy je organismus zanesený, protože 
se nekontroloval, je dobré udělat si očistnou kúru  
z ostropestřce. Je to detoxikační kúra, která odlehčí 
játra. My ho pro maximální účinek děláme bez cuk-
ru. Pak je výborná očistná kúra kopřivou. Každá 
doba přináší na očištění těla nějakou bylinku. Když 
je člověk unavený, je potřeba řešit imunitu, zkusit 
tělo očistit nějakým detoxikačním procesem.

Jak vypadá v praxi taková detoxikační kúra? Jakým 
způsobem máme užívat sirupy pro očistu našeho 
organismu?
Zase musím být opatrná – nejsem lékař, takže ne-
mohu nic naordinovat. Ale jako prevenci můžete 
třeba sirupy ředit a zařadit do pitného režimu, 
udělat si limonádu, osladit si jimi čaj, a pokud 
chcete řešit něco akutně, můžete zvolit koncent-
rát takzvaně „na husto“. Je na každém, jaká forma 
mu vyhovuje. Právě třeba ten ostropestřec můžete 
pít v průběhu dne, nebo si ho dát ráno na lačno, 
kdy léčivá složka silymarin organismus rozprou-
dí a odlehčuje játra. Silymarin má ale hraniční 
teplotu 40 °C, takže sirup z ostropestřce teď v létě 
nedělám. Ve výrobně nebo tady venku sice 40 °C 
není, ale v autě by mohlo. A když chceme, aby 
něco fungovalo, tak je potřeba to dělat pořádně.

Na závěr, máte pro nás nějaké motto? 
„Babiččiny sirupy patří do každé chalupy.“
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před krajskými volbami
Za dva měsíce půjdeme znovu k volbám. Ve dnech 2. a 3. října budeme rozhodovat o tom, kdo usedne na další 
čtyři roky v krajském zastupitelstvu. Proč bychom měli jít hlasovat? Protože kraj sice na první pohled nevypadá  
v očích voličů jako důležitá instituce, ale ve skutečnosti má výrazný vliv. Potvrzením je  i suma peněz, o níž kaž-
doročně rozhoduje. Jen pro letošek počítá Královéhradecký kraj s výdaji přes 5 miliard korun.

DALŠÍ HLASOVÁNÍ SE BLÍŽÍ

Značná část peněz směřuje do zdravotnictví, kon-
krétně letos přes 644 milionů korun. Řídí totiž pět 
klíčových nemocnic (Trutnov, Dvůr Králové, Ná-
chod, Jičín a Rychnov), zdravotnickou záchrannou 
službu, léčebny dlouhodobě nemocných (Opočno), 
rehabilitační ústavy (Hostinné), ozdravovny a další 
zdravotnická zařízení.

Kraj se musí starat také o silnice. Patří mu 94 ki-
lometrů silnic II. třídy a 2394 kilometrů silnic III. 
třídy. Aktuálně mimo jiné plánuje opravy v hra-
deckých Věkoších, mezi Rudníkem a Hostinným, 
ve Dvoře Králové nad Labem a mezi Kostelcem 
nad Orlicí a Čermnou nad Orlicí. Celkový krajský 
rozpočet na dopravu pro letošní rok počítal s in-
vesticemi do nich ve výši 1,42 miliardy korun.

Klíčovou věcí je rovněž doprava. Kraj stanovuje 
rozsah základní dopravní obslužnosti na svém 
území, objednává regionální autobusové a vlako-
vé spoje. Například od jara 2021 zaplatí Králové-
hradecký kraj za desetileté období za autobuso-
vou dopravu 7,7 miliardy korun. V současné době 
probíhá tendr na zajištění vlakové dopravy od 
prosince 2021.

Školství, to je další oblast, nad kterou má kraj vel-
kou moc. Je zřizovatelem několika základních škol, 

Nejvyšší představitel kraje. Z výkonu funkce 
je odpovědný zastupitelstvu kraje a zastupuje 
kraj navenek. Pro úkony, které vyžadují schvá-
lení zastupitelstvem či radou, musí mít jejich 
pověření. Poslední čtyři roky byl hejtmanem Jiří 
Štěpán z ČSSD. Před ním byli dvakrát hejtmany 
Pavel Bradík z ODS (2000 až 2008) a Lubomír 
Franc z ČSSD (2008 až 2016). 

KDO JE HEJTMAN

ale především řady středních škol, učilišť či gymnázií. Rozhoduje 
o jejich rušení či slučování. Naposledy například spojil do jednoho 
subjektu gymnázia ve Vrchlabí a Hostinném nebo střední zdravot-
nickou školu a obchodní akademii v Trutnově. Pro letošní rok je  
v rozpočtu kraje vyhrazeno na školství přes 402 milionů korun.

Zajišťovat musí kraj také sociální služby, například domovy se-
niorů a ústavy sociální péče. Financování sítí sociálních služeb 
ho letos vyjde na 251 milionů korun. Momentálně kraj začíná  
s výstavbou tří nových domovů pro seniory v Borohrádku, Opoč-
ně a Tmavém Dole. Modernizaci plánuje v domově důchodců  
v Žacléři. Dojde tak k navýšení o 210 sociálních lůžek, celkem má 
kraj pro seniory 2500 lůžek. Kraj rovněž vydává obecně závazné 
vyhlášky nebo vyhlašuje referenda. Krajské zastupitelstvo může 
také předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně nebo návr-
hy na zrušení právních předpisů Ústavnímu soudu. 

Koho a jak volit
V říjnových volbách se bude rozhodovat o tom, kdo usedne ve 
45členném krajském zastupitelstvu. Hejtmana, podobně jako 
starostu v obecních volbách, pak zvolí ze svých řad zastupitelé. 
Obvykle se jím stává představitel koalice, která má většinu křesel  
v krajském zastupitelstvu a která tvoří radu.

Z kandidátek může volič vybrat jednu politickou stranu, hnutí 
nebo koalici. Kroužkováním může udělit až čtyři preferenční hla-
sy. Do zastupitelstva se dostanou subjekty, které získají aspoň 5 % 
hlasů. Krajské zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však 
jednou za tři měsíce. Platně usnášet se může pouze za přítomnosti 
nadpoloviční většiny všech členů. K přijetí usnesení, rozhodnutí 
nebo volbě je též potřebná nadpoloviční většina všech členů zastu-
pitelstva. Zasedání jsou veřejná.

· Kraje vznikly 1. ledna 2000, první volby do krajských zastupi-
telstev se konaly 12. listopadu 2000. 

· V Česku máme čtrnáct krajů, jedním z nich je hlavní město 
Praha s postavením a pravomocemi obce a zároveň kraje.

· Volby do krajských zastupitelstev se konají každé čtyři roky. 

· Volby do zastupitelstva hlavního města se konají spolu  
s obecními volbami a podle jejich volebního systému.

· Souběžně s krajskými volbami se 2. a 3. října koná první kolo 
senátních voleb na Trutnovsku, Hradecku a Rychnovsku.

VÍTE, ŽE...

KRAJSKÉ VOLBY
2020
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V říjnu letošního roku se uskuteční volby do Sená-
tu. Volit se bude ve třetině senátních obvodů (v 27  
z 81) a v rámci Královéhradeckého kraje se tyto volby 
uskuteční v obvodech 39 – Trutnov, 45 – Hradec Krá-
lové a 48 – Rychnov nad Kněžnou. Zvolený senátor či 
senátorka bude zastupovat svůj obvod v horní parla-
mentní komoře dalších šest let. Řekněme si o Senátu 
a jeho úloze něco více.

Postavení Senátu je upraveno Ústavou České re-
publiky, která byla schválena Českou národní 
radou 16. prosince 1992. Nicméně první volby do 
Senátu proběhly až v listopadu 1996 a od té doby 
se každé dva roky konají volby ve třetině obvodů. 
Senát je nerozpustitelný.

Jak se volí?
Do Senátu se volí na základě všeobecného, rov-
ného a přímého volebního práva prostřednictvím 
dvoukolového většinového systému. Počet kandi-
dátů v daném obvodě není omezen. Senátorem je 
zvolen takový kandidát, který v prvním kole volby 
získal alespoň 50 procent hlasů. Pokud se tak nesta-
ne, do 2. kola postupují dva kandidáti s nejvyšším 
počtem získaných hlasů a senátorem je pak vítěz 
tohoto volebního souboje. Kandidátem na senátora 
může být každý občan, který nejpozději v druhý 
den voleb dosáhne věku nejméně 40 let. 

Pravomoci
Senát disponuje zákonodárnou iniciativou, a může 
tedy Poslanecké sněmovně předkládat vlastní ná-

vrhy zákonů. Předseda Senátu vyhlašuje termín 
konání voleb prezidenta republiky. Horní parla-
mentní komora schvaluje soudce Ústavního sou-
du a na návrh Senátu jmenuje prezident republi-
ky předsedu Úřadu na ochranu osobních údajů. 
Senát může podat k Ústavnímu soudu žalobu na 
prezidenta pro velezradu a společně s Poslaneckou 
sněmovnou přijímá usnesení, že prezident nemů-
že vykonávat ze závažných důvodů svůj úřad.  
V době, kdy je rozpuštěna Poslanecká sněmovna, 
přebírá Senát pravomoc přijímat zákonná opatření 
ve věcech, které nesnesou odkladu.

Stanoviska k zákonům
V rámci legislativního procesu se Senát zabývá 
zákony, které mu postoupí Poslanecká sněmovna. 
Jeho stanoviska mohou mít tuto podobu:

1) Schválení – V takovém případě je zákon postou-
pen k posouzení prezidentu republiky.
2) Zamítnutí – Návrh zákona míří zpět do Po-
slanecké sněmovny a ta může zamítnutí Senátu 
přehlasovat většinou všech poslanců (minimálně 
101 hlasy). Senát však nemůže být za žádných 
okolností přehlasován u ústavních a volebních 
zákonů, zákonu o styku obou komor parlamentu, 
jednacího řádu senátu či některých mezinárod-
ních smluv.
3) Vrácení zákona s pozměňovacími návrhy – Zá-
kon se vrací do Poslanecké sněmovny, která nej-
prve hlasuje o znění zákona navrženém Senátem. 
Pokud toto znění není přijato prostou většinou 
(přítomných) poslanců, hlasuje se znovu o návrhu 
v původním znění navrženém Poslaneckou sně-
movnou a zákon je případně schválen nadpolovič-

DALŠÍ HLASOVÁNÍ SE BLÍŽÍ

Senát je 
pojistkou 
demokracie

SENÁTNÍ VOLBY
2020

ní většinou hlasů všech poslanců. Pokud poslanci 
nepřijmou senátní a ani nepotvrdí svoji původní 
verzi, zákon z legislativního procesu vypadává.
4) Vyjádření vůle se zákonem nezabývat – Tímto 
stanoviskem se považuje zákon za přijatý.
5) Nevyjádření se – Pokud se senátoři nevyjádří 
k návrhu zákona do 30 dní od chvíle, kdy jim byl 
postoupen Poslaneckou sněmovnou, považuje se 
zákon za přijatý.

Významnými politickými záležitostmi, o kterých 
Senát nehlasuje, jsou hlasování o důvěře či nedů-
věře vládě a schvalování státního rozpočtu.

Mocenská protiváha
Odlišnost volebního systému a nemožnost být  
v některých ohledech přehlasován Poslaneckou 
sněmovnou činí ze Senátu významnou ústavní in-
stituci a jakousi pojistku demokracie.  
 
Je to dáno i tím, že po většinu doby jeho exis-
tence bylo složení Senátu významně odlišné od 

Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu ve-
směs vítězili kandidáti stran či hnutí, která stála  
v opozici vůči vládě. Obecně lze říci, že ve vol-
bách do Senátu voliči vyvažovali politický systém 
a nechtěli dopustit veškerou koncentraci politické 
moci v zemi v rukou jedné strany nebo jednoho 
mocenského tábora. 
 
Kvůli této odlišnosti ve složení obou komor je bez 
konsenzuální shody široké politické reprezenta-
ce takřka vyloučeno změnit volební systém, vy-
psat referendum (například o vystoupení z EU či 
NATO), zavést přímou volbu starostů či hejtmanů 
či zrušit samotný Senát.
 
V čele Senátu Parlamentu České republiky do-
sud stálo šest osobností: Petr Pithart (KDU-ČSL), 
Libuše Benešová (ODS), Přemysl Sobotka (ODS), 
Milan Štěch (ČSSD), Jaroslav Kubera (ODS)  
a současným předsedou je Miloš Vystrčil (ODS). 
Vedení komory, které odráží sílu a zastoupení 
jednotlivých klubů, se volí každé dva roky na 
základě dohod senátorských klubů.
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Tělocvična není 
v dezolátním 
stavu

Ohlédnutí 
za církevními 
svátky

Na straně 11 Petr Dědek říká – citujeme: „Je tady 
například tělocvična vedle Sporťáku v dezolátním 
stavu.“ Vedení TJ Spartak se domnívá, že P. Dědek 
má na mysli tělocvičnu stojící vedle baru Sport-
klub, Tyršova 783, a z toho důvodu poskytujeme 
následující informaci:

Celá budova je majetkem Tělocvičné jednoty Sokol 
Vrchlabí a TJ Spartak Vrchlabí ji od roku 2007 užívá 
jako nájemce. Od tohoto roku jsme na budově pro-
vedli následující opravy:

·  nová podlaha (palubka hala) 650 tisíc Kč
·  nová velkoplošná okna (hala) 300 a 350 tisíc Kč
·  oprava a zateplení všech střech 1.316 tisíc Kč

Církev československá husitská, která se schází ve 
Vrchlabí k bohoslužbám v Kapli Černínů-Morzi-
nů, si připomněla v neděli 5. července 2020 spo-
lečně svátky slovanských věrozvěstů Cyrila a Me-
toděje a památku Mistra Jana Husa. 

Po bohoslužbách položila Rada starších (na sním-
ku) květiny k Husově soše, která již několik let 
zdobí prostranství před bývalou Černínskou 

KRÁTKÉ OHLASYNOVINKY Z VRCHLABSKA

·  úplná rekonstrukce sociálních zařízení a šaten 
893 tisíc Kč 
·  výměna oken do Tyršovy ulice (protihluková) 
a všech dalších oken 355 tisíc Kč
·  rekonstrukce a modernizace zařízení kužel-
ny 700 tisíc Kč, segmentová dráha, šatny a WC  
300 tisíc Kč 
· nutné opravy v suterénu budovy (rozvody 
vody, odpadů) 550 tisíc Kč
·  výměna ventilů u všech radiátorů 100 tisíc Kč 
·  výměny schodišť a vstupních dveří 100  
a 50 tisíc Kč
·  letos zrealizujeme výměnu osvětlovacích těles  
v tělocvičně za úsporná LED 320 tisíc Kč 

Celková hodnota provedených oprav od roku 2007 
je 5.984 tisíc Kč

Zmíněnou tělocvičnu pravidelně využívají spor-
tovci TJ Spartak, žáci škol a další zájmové skupiny 
z řad veřejnosti a jednorázově i žáci hokejového 
klubu. Jen TJ Spartak má 1 310 členů, z toho mlá-
deže je 765 členů v 16 sportovních oddílech. Vzhle-
dem k výše uvedenému se vedení TJ nedomnívá, 
že tělocvična je v dezolátním stavu.

Mgr. Petr Jireš, předseda TJ
Ing. Zdeněk Brebera, ředitel TJ

Winter Classic 
ve Špindlerově Mlýně
Hokejový tým HC Stadion Vrchlabí se utká  
s mužstvem Kladna (za které nastoupí i jeho hrající 
majitel Jaromír Jágr) v duelu pod širým nebem ve 
Špindlerově Mlýně v rámci Winter Classic. Utkání 
se uskuteční v pátek 11. prosince a o den pozdě-
ji bude akce pod sjezdovkou ve Svatém Petru na 
provizorně postaveném stadionu s tribunami pro 
7500 diváků hostit extraligový duel Mountfieldu 
Hradce Králové s pražskou Spartou. 

hrobkou ve Vrchlabí. Autorem působivé, zhruba 
metrové Husovy sochy je Matěj Skavroň a nese 
prostý, ale krásný název „Pravda neshoří“. Díky 
tomuto počinu je i Vrchlabí prostřednictvím Hu-
sitského muzea v Táboře vedeno na seznamu 
měst, které zdobí Husův pomník. Všem, kteří se 
akce zúčastnili, děkujeme.

Vladimír Hraba, farář

Bezhotovostní platby 
za parkování
Na zpoplatněných parkovacích plochách s par-
kovacím automatem ve Vrchlabí je možné využít 
bezhotovostní platby pomocí mobilní aplikace 
MPLA. Každý parkovací automat byl doplněn  
o informační letáček o velikosti A5, na kterém jsou 
uvedeny možnosti zadání platby prostřednictvím 
MPLA. Touto novinkou odpadla mimo jiné povin-
nost chodit si doplatit parkovné, pokud si majitelé 
vozů nestihli včas vyřídit svoje záležitosti. 

Koncert k výročí vzniku Jilemnice 
V pátek 14. srpna od 19 hodin se uskuteční slav-
nostní poutní koncert spojený s oslavou 670. výročí 
první písemné připomínky města Jilemnice. Na 
programu bude hudba českých a světových mistrů 
a žestě, tympány a varhany v akusticky skvělých  

a krásných prostorách zcela nepochybně zajistí zce-
la mimořádný prožitek. 

Pohádková stezka na Benecku
Chcete prožít pohádku na vlastní kůži? Projděte 
si naši pohádkovou stezku, kde na vás bude če-
kat čert, čarodějnice, princezna a mnoho dalších 
pohádkových bytostí. A když zvládnete všechny 
úkoly a nástrahy, čeká na vás pěkný dárek. Takto 
zvou pořadatelé na Pohádkovou stezku, která se 
na Benecku otevře ve středu 19. srpna od 10 hodin 
dopoledne. Start je u místního Obchodu a dílnič-
ky pro šikovné ruce. Vychází se od 10 do 13 hodin. 
Startovné je 80 korun za dítě. 

Flerjarmark ve Vrchlabí
Poslední prázdninovou sobotu 29. srpna se na 
vrchlabském náměstí Míru uskuteční tradiční 
Flerjarmark. Na velkém prostranství u kostela se 
představí švadlenky, keramici, drátenice, šperkař-
ky, kreslířka a ilustrátorka přímo z Vrchlabí, vý-
robce designového dětského i dámského oblečení, 
košíkářka, výrobce bytových dekorací a spousta 
dalších originálních tvůrců. Pokud nebude pršet, 
nebudou chybět dětské dílničky. „K prodeji bude  
i plno dalších věcí pro školáky: obaly na flétnu, 
noty, peněženky na karty na obědy, na peníze, oba-
ly na knihy, pytlíky i kapsáře a také malovaná trič-
ka a oblečení do školy i do školky pro děti, pro ma-
minky i pro paní učitelky,“ dodávají organizátoři.

Francouzské šansony ve Fořtu
Klasické francouzské šansony a písně současných 
frankofonních zpěváků zazní v sobotu 15. srpna od 
18 hodin v kostele Nejsvětější trojice ve Fořtu. Pub-
liku se představí Martina Forejtková (zpěv, klavír) 
a Kateřina Prokešová (zpěv, violoncello). Koncert 
pořádá Spolek pro kostel Fořt a NOS DAMES, 
vstupné na něj je dobrovolné.

Mezinárodní noc pro netopýry
Správa KRNAP a Česká společnost pro ochranu 
netopýrů pořádají v sobotu 29. srpna akci Meziná-
rodní noc pro netopýry. Před vchodem do vrchlab-
ského zámku bude probíhat zábavný program pro 
děti, přednáška, ukázka odchycených netopýrů  
a poslech netopýřích hlasů pomocí ultrazvukové-
ho detektoru. Začátek je v 19 hodin. (jš)

Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. reaguje 
na rozhovor s Petrem Dědkem, který byl publikován 
 v červencovém vydání magazínu Vrchlabinky.



Výrobky ARGO-HYTOS jsou při 
výstavbě silnic i výrobě pečiva

V několika předešlých vydáních jsme vám dali na-
hlédnout do historie společnosti ARGO-HYTOS s.r.o., 
představili jsme vám některé naše výrobky i firmu 
samotnou.

Jistě se mnozí někdy zamysleli nad tím, kde naše 
výrobky, které putují do celého světa, nachází své 
uplatnění. Vždyť málokdo z nás najde doma něja-
ký stroj nebo zařízení, na kterém by se leskl výrob-
ní štítek naší vrchlabské továrny. A přesto se naše 
produkty často nacházejí blíže, než si většina z nás 
umí představit.

Je to proto, že my nevyrábíme auta, traktory, sta-
vební nebo obráběcí stroje, tedy to, co lidské oko 
běžně zaregistruje ve svém okolí nebo na pracovi-
šti. Ale právě v těchto a dalších složitých celcích se 
můžeme shledat s různými komponenty vyrobe-
nými u nás ve Vrchlabí, ať slouží u nás v Krkono-
ších, nebo třeba v Austrálii.

Hydraulika v kuchyni
A můžeme začít v třeba v kuchyni. Přiznám se, že 
mám rád dobrý štrúdl. Upéct ho neumím, ale vím, 

ARGO-HYTOS S.R.O.

z jakých surovin se obvykle peče. Celá řada výrob-
ců listového těsta, které je základem, ho vyrábí na 
lisech, které pohání hydraulická jednotka od nás. 
Asi by nás hospodyňky nepochválily, pokud by 
jeho tloušťka byla nestabilní. A nejen ony, ani náš 
náročný švýcarský zákazník by nebyl spokojený.  
A pak že nejde dohromady „špinavá hydraulika“ 
a potravinářský průmysl. Vždyť bez hnětacích, vy-
krajovacích nebo tvarovacích strojů českého výrob-
ce, jejichž srdcem jsou naše nerezové hydraulické 
agregáty, bychom si neužili křupavého pečiva. 

K tomu, aby mohly být nejen tyto pochutiny vyro-
beny, je nutné, aby zemědělci vyprodukovali celou 
škálu plodin. Tušíte, co spojuje traktory Fendt, Ze-
tor, New Holland a další? Není to ani barva, ani 
společný nadnárodní majitel. Správně, jsou to naše 
komponenty! Umožňují řadit, řídit, brzdit nebo 
ovládat připojené stroje a nářadí. Je jedno, jestli se 
jedná o dražší stroj, nebo Mercedes mezi traktory 
– německý Fendt. Ve všech musí naše ventily nebo 
bloky fungovat stejně spolehlivě. Však se zeptejte 
našich kolegů z montáží bloků, kolik jim již prošlo 
„Fendtů“ rukama. Ani bez dalšího přípojného ná-
řadí by naši zemědělci nepřipravili půdu, nezaseli, 
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případně nesklidili svoji úrodu. A tyto „mašiny“ 
by zase nefungovaly bez našich „dílů“. 

Hydraulické bloky 
pro bagry či vibrační válce
Ano. I na pole se musí dojet po nějaké cestě. Ne-
musí to být zrovna naše nejstarší dálnice, o které 
koluje řada velmi zdařilých vtipů. Jeden z nich pra-
ví, že tato dálnice je největší výstavou stavebních 
strojů. Strojů, které vyrábí naši zákazníci. Nebo si 
aktuálně vzpomeňme na rekonstruovanou ulici 
Komenského, kterou máme blízko. Věřím, že kro-
mě nepříjemností s rekonstrukcí spojenými jste si 
všimli řady strojů, které pracovaly s často větším 
nasazením než někteří pracovníci. Namátkou jme-
nuji bagry, vibrační válce nebo finišery (pokladače 
asfaltu). Jsme hrdí na to, že můžeme expedovat 
zejména naše hydraulické bloky na výrobní linky 
světové elity ve svém oboru. 

Nakonec i ta ulice nebo chodník se pravidelně 
uklízí nebo se seká tráva na přilehlých prostran-
stvích. Potkáváme tak různá komunální vozidla 
nebo sekačky. Naše ventily a bloky umožňují 
pohyb stroje, roztáčí motory zametacích kartá-
čů, umožňují nasávání smetí do jeho útrob nebo 
vysýpání plných košů. Naši zákazníci jsou jak  
z tuzemska, tak ze zahraničí. 

Pokud se budete někdy chtít přiblížit ke hvězdám 
nebo alespoň natřít nebo opravit střechu, může se 
vám hodit mobilní zdvihací plošina. Ta vás díky 
naší proporcionální technice plynule dopraví 
přesně tam, kam byste jinak nedosáhli. Řeknete 
si, proč si takový stroj pořizovat, vždyť je drahý. 
Máte pravdu, lze si ho jednoduše půjčit. I my jsme 
si ho půjčili, když jsme vyvíjeli kompletní pohon-
nou část. Naším blokem ovládáme jak řízení, tak 

pojíždění nebo vysouvání ramene s pracovníky. 
Máte strach, že byste s takovým strojem nemohli 
pracovat třeba na Stavidlovém vrchu? Nebojte se, 
i na to výrobce myslel a dal nám za úkol vymyslet 
řešení, abyste si mohli na kopci opravit třeba oka-
py. Povedlo se. Pan kolega Čadan, duchovní otec 
projektu, by mohl vyprávět o ladění plošiny na po-
lygonu Tatry, protože jsme v našem okolí nenašli 
dostatečně velký kopec vhodný k testování.
 

V zahraničí 
se na nás mohou spolehnout
A kde se berou všechny ty dílce a dílečky, ze kte-
rých skládáme naše ventily, bloky nebo agregáty? 
Vyrábí se na různých druzích obráběcích strojů.  
A že jich máme pěkné stádečko. Jenže porovná-
me-li naše šoupátko třeba rozvaděče, které váží 
pár gramů, třeba se soukolím vlaků, které váží 
několik tun, je to jako David a Goliáš. Přesto jsou 
to obojí rotační součástky. Princip stejný, velikost 
strojů značně odlišná. A právě díky umu kolegů  
v ARGO-HYTOS CZ vyprojektovat pohony na 
míru a díky rozmanitosti našeho portfolia můžeme 
pohánět našimi hydraulickými agregáty tak odliš-
ná zařízení.

Věřím, že se mi ve zkratce povedlo nastínit, kde 
všude se lze s výrobky firmy ARGO-HYTOS s.r.o. 
setkat. Jejich uplatnění je široké. Jsme hrdí na to, 
že již dávno neplatí, že zejména zahraniční part-
neři kupují české výrobky jen proto, že jsou levné. 
Implementují je do svých systémů proto, že jsou 
spolehlivé a často přináší něco navíc. Je to zejmé-
na díky našim zaměstnancům, kolegům, kterým je 
třeba znova poděkovat.

Jan Vaníček, vedoucí oddělení prodeje CZ+SK



JIŘÍ ŠTEFEK, PETR TICHÁČEK, 
FOTO: JIŘÍ V. NOVOTNÝ

Nesmíte se koukat dozadu, 
ale jít dopředu

V každém městě či vesnici žije alespoň jeden člověk, jehož život je natolik svérázný, neuchopitelný a barvitý, 
že ho znají snad všichni. Ve Vrchlabí je takovým člověkem Vladimír Márinka, kterému nikdo neřekne jinak než 
Mário. Příběhy o něm se povídají už po generace, a to i stovky kilometrů daleko od Krkonoš. Při setkání s námi 
jedno jeho vyprávění střídalo druhé a v autentické syrovosti před námi ožily historky o jeho životních eskapá-
dách z posledního půlstoletí.   

Asi nebude nijak přehnané, když řekneme, že tě zná 
takřka celé Vrchlabí. Ať už jako svérázného chlapíka 
s barvitou či kontroverzní minulostí, nebo jakousi 
místní legendu opředenou mnoha zkazkami a příbě-
hy. Co si o tomto označení myslíš a jak ho vnímáš?
Co na to mám odpovědět? Vím, že některý lidi 
říkají, že jsem legenda. Když potkám školku, tak 
malý děti na mě pokřikují „ahoj, pane Márinka“. 
Působí na to na mě kladně.

Kolik ti je vůbec let?
71.

MÍSTNÍ LEGENDA

Co momentálně děláš?
Nedělám nic, jsem v důchodě. 

Jaký to je být v důchodě?
No krásný, co vám budu povídat. Užívám si.

Jak vypadá tvůj běžný den?
Lítám po všech čertech, mám plno dětí. Některý za 
mnou přijedou.

Takže jsi takový hodný dědeček, který chodí s vnouč-
ky na zmrzlinu?

Kdepak. Ještě by chytly nějakej chrapot a bylo by 
to na mě (smích).

Ty už jsi ve Vrchlabí takový pamětník. Jak hodnotíš 
změny, kterými město prošlo za posledních třicet 
let?
Vrchlabí roste do krásy a je čím dál krásnější.  
S tím, jak to tu vypadalo kdysi, to je srovnání nebe 
a dudy. Koukal jsem na starý film Vánice o tom 
pošťákovi, co se točil i tady u nás. Tehdy bylo 
Vrchlabí šedivý a špinavý. Na tom filmu jsme spo-
lupracovali, když jsme házeli sníh proti vrtulím  
a dělali tu vánici. 

Když už jsme u filmů točených ve Vrchlabí, tak jsme 
se dočetli, že jsi účinkoval i jako komparsista, když 
tady na Střelnici Miloš Forman točil film „Hoří, má 
panenko“.
To byla nádhera, to bylo peněz. 

Popiš nám, jak to tehdy vypadalo.
Nevím, jestli jsme tehdy dostávali 28 nebo 30 korun 
za den. Pivo bylo grátis. A když jsem byl v záběru, 

tak jsem si za tu gáži mohl koupit dvousedadlový-
ho pionýra. V záběru jsem byl nakonec asi třikrát. 
Tancovali jsme tam, nebo jsem se válel pod stolem. 
Domů jsem si tehdy ještě přitáhl takovýho slona, 
mám ho doma doposud.

Jak dlouho probíhalo natáčení filmu?
Byly to zhruba dva měsíce. Potom tam v Hořejším 
Vrchlabí podpálili Rálišovu chalupu. Filmaři to 
tehdy koupili snad za 15 tisíc. Museli to pořádně 
počvachtat benzinem, protože to nechtělo chyt-
nout. Při tom filmu se tehdy zažilo srandy habaděj.  

Ve Vrchlabí se snad již po celé generace vypráví his-
torka, jak jsi v zámeckém parku vypustil ptáky z kle-
ce. Jak to tehdy bylo?
To bylo v roce 1977. Šel jsem z Kotle (někdejší ho-
tel Krakonoš, pozn. aut.) a jdu v parku okolo ptačí 
klece. Tam se vychčiju a ono to tam začalo řvát, ať 
je pustím ven. 

Ptáci na tebe řvali, ať je pustíš ven?
No jasně. Pro mě to byla maličkost otevřít zámek. 

28



31

www.hildinganders.cz

Skladník - pracovník expedice

Co od tebe očekáváme:
• samostatnost a zodpovědnost
• fyzická zdatnost
• ochota pracovat ve dvousměnném provozu
• řidičský průkaz sk. B
• základní znalost PC 

Co tě čeká:  
• příjem zboží z výroby
• nakládka a expedice zboží do logistického centra
• 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 
• možnost závodního stravování či stravenky + firemní bonusy a akce

 
 Bližší informace Vám poskytne Marcela Spilková  tel.: +420 734 392 188,
Strukturovaný životopis zasílejte na email: 
marcela.spilkova@hildinganders.com

Sídlo společnosti:  Roztoky u Jilemnice 215, 512 31

Společnost Hilding Anders Česká republika a.s.
přední výrobce matrací, lamelových roštů, 
postelí a lůžkovin hledá kandidáty na pozice
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Hnedka mně to vlítlo do ksichtu a bylo to 
venku. Tak jsem se tam posadil vedle voliéry 
a začal chrápat. A šel kolem četník Eda Tichý 
a povídá: „Copak tady děláte?“ Tak jsem mu 
to řekl a že čekám, až se vrátěj. „Tak pojďte  
s námi,“ povídá četník. Nechali mě na esenbár-
ně vychrápat a druhej den bylo vyšetřování. 
„Kde jste byl?“ Říkám, že v Kotli. „Co jste dělal 
u ptačí klece?“ Říkám, že jdu kolem a slyším, 
jak ty ptáci řvou: „Márinko, pusť nás.“ Esenbá-
ci na to hned: „To vám poradili vaši kumpáni?“ 
Říkám jim, že ne, že to říkali havrani. Že jsem 
měl třináct let doma kafku a učil jsem se pta-
čí řeč. Hned se šli za roh vyšklebit. A když se 
vrátili, tak povídají: „Co vám havrani slíbili?“ 
Prej že si chtěj jen protáhnout brka a hned se 
zase vrátěj. A vy jste mě mezitím sebrali. Zase 
bylo šklebení.

Jak pokračovalo vyšetřování? 
Přišel za mnou psychiatr a položil naproti 
mně kámen a cihlu. Říká: „Rozeznáte to?“ Ří-
kám, že to je šutr a cihla. Tak hned do stroje 
datlovali „vysoce inteligentní, zodpovídá za 
svoji trestnou činnost“. „Jakou trestnou čin-
nost?“ ptám se. Pokud jde o havrany, to já 
chytnu nový. „A kde je chytnete?“ Říkám, že 
Franta Novotný má takové vysoké ohrádky  
a tam se havrani slétávají, tak něco vybereme. 
Tak jsme je i chytli a spisovatelka Marie Kubá-
tová pak napsala knížku „Rozhovor s kame-
nem“ a v tý knížce jsem se dočetl, že jsem do-
stal pokutu čtyři stovky pod podmínkou, že 
ty ptáky chytnu. A že jsem si lehl na lavičku  
a poslouchal jsem, kolik mi kukačka odkuká  
v nápravným zařízení za tento čin.

Historka s vypuštěnými havrany není jediná, 
která se k tobě váže. Jiná hovoří o tom, že když 
jsi byl ve vězení, tak jsi četl dopisy svým spo-
luvězňům.
Jo, to souhlasí. Jednou za mnou přišel jeden 
cigán a říká, že mu přišel dopis a že neví, co  
s ním má dělat. Že mu ho mám přečíst. A já na 
to: „Ty neumíš číst?“ Tak jsme šli za roh, aby 
nás neslyšeli ostatní, a on mi strčil do uší prsty. 
Celej dopis jsem mu přečetl a on u toho brečel. 
„Krásný, že? Můžeš jí odepsat?“ A já na to, že 
jsem nic neslyšel a nevím, o čem to bylo (smích).

Prý jsi během výkonu trestu vyráběl i falešný 
zub z propisky.

MÍSTNÍ LEGENDA
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Měl jsem takovou čínskou tužku, která měla ohnu-
tej zobáček a špatně to psalo. Tak jsem to odšrou-
boval a tam byla taková chromová trubička. A zase 
nějakej jeden cigán na mě koukal a říká: „Co to je?“ 
A já mu na to odpověděl, že je to stříbro, ale ať to 
nikomu neříká. Za chvilku přiběhl, za kolik mu to 
prodám. Dej mi kilo a je to tvoje. Co s tou trubič-
kou budeš dělat? A on na to, že prý má kamaráda 
a to je zubař. On měl takový jemný zoubky a ten 
zubař mu tam ty trubičky narval, ustřihl nějakýma 
nůžkama a pak to ohnul. A cigán teď chodil, že má 
stříbrný zub. A když ho potom propustili, tak mu 
to vypadlo i se zubem.

Řada tvých historek se odehrává ve vězení. Za co 
ses dostal do křížku ze zákonem, a tudíž do basy?  
Dělal jsem v ČSAD a tehdy mi chlapi nějak řekli, že 
peníze budou v sobotu nebo snad až další týden. 
Mně se tehdy nechtělo čekat, tak jsem si v pátek 
pro ně došel a sebral jsem celou pokladnu. Bylo to 
klasifikovaný jako rozkrádání majetku v socialistic-
kém vlastnictví. Za to jsem seděl čtyři roky v base 
v Plzni na Borech. 

Zpět k tvým příběhům. Prý jsi v minulosti fungoval 
i jako hlídač ovcí.
No jasně. Přišel jsem do Pivovarský a tam jistý Fero 
Bednár povídá: „Čoveče, jdu do kriminálu.“ To tě 
mám jít jako vyprovodit? „Potřebuji pohlídat dvě 
ovečky.“ No klidně, ke mně si můžeš dát i krávu. Já 
mám velký palouk nad Teslou, zahradu 4 x 5 met-
rů. Nicméně tehdy jsme měli v lomu u Herlíkovic 
akci, soudek od rána. Večer před tím jsem přivezl 
berana, kterýho jsme měli domluvenýho od jiného 
chovatele. Tak jsme to tam osmahli a kluci říkali, 
že je škoda, že nemáme ještě jednoho. A já na to, 
že mám nějaký dvě ovce v Dolním Dvoře. Ostatní 

na to, že prý jdeme na ně. Skočili jsme do embéčka 
s řezníkem Frantou Novotným a jeli jsme pro ně. 
Ovce tam byly, ale po střihu. Pro sebe si říkám, to 
nevadí, vždyť je to na rožeň. Tak jsme je dovezli 
zpátky a snědli. No ale Fero přišel za tři měsíce  
a ptal se, kdy mu vrátím ovečky. Tak mu říkám, že 
je to špatný, že se snědly. Tak se to řešilo u soudu. 
Tam se mě ptali, jestli jsem je snědl, a já na to, že 
jsme je kolektivně snědli. Udělal jsem kolektivní 
odhad a poradili jsme se, kolik ty ovce stojí. Tak 
jsem poslal Ferovi za ovečky tisíc korun. Soudce  
v Trutnově na to, že pokud je to zaplaceno, tak je 
to z jeho pohledu vyřízeno a ať oba vypadneme. 

Teď z jiného soudu. Řada rodin ve Vrchlabí si tě zvala 
jako Mikuláše.
Jo, dělal jsem ho přes padesát roků. Když mně bylo 
patnáct, tak jsem si tady od faráře půjčil roucho 
a košili. Když jsem ho šel potom vrátit, tak u něj 
na faře byli četníci, že se tam prý ukrývala nějaká 
vysílačka. Bylo tam veliký vyšetřování. Tak jsem 
utekl a od té doby mi to roucho zůstalo. Loni jsem 
už nechodil a dost lidí bylo smutnejch. Zažili jsme 
toho hodně. Taky se nám stalo, že jsme popadli ně-
jakého spratka, dali jsme ho do pytle a jeli výtahem 
dolů s tím, jako že jede do pekla. Kluk tam chvíli 
ječel, pak bylo ticho a najednou ohromný smrad. 
On se nám v tom pytli pokadil. 

Kde jsi po celý život pracoval?
Měl jsem asi 25 zaměstnání, většinou jako řidič, ba-
grista nebo jeřábník. Bylo to všude možně. Tady ve 
Vrchlabí, ve Špindlu nebo v Praze u vodních sta-
veb. Naposledy jsem dělal tady vedle sídla policie  
s tím jeřábem. Pak jsem odešel do Německa.

MÍSTNÍ LEGENDA
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Prý ses živil i jako taxikář?
Když jsem se vrátil z Německa, tak jsem fungoval 
osm let jako taxikář. Při tý práci člověk taky zažil 
mnoho historek. Například naložil jsem dvě ně-
mecké báby u Labutě. Jedné bylo okolo 80 a té dru-
hé snad 90. Jel jsem s nimi k Neťukovi pro kytky 
a pak jsem s nimi jel na hřbitov. Na hřbitově jim 
otevřeli jejich rodinnou kapli a já jim říkal, že na ně 
počkám a jak jim to asi dlouho bude trvat? Ony mi 
na to řekly, že můžu jet, že ony dnes přespí u rodi-
čů. Já koukal jak blázen. Furt mně to vrtalo hlavou, 
kde to je „u rodičů“, takže nejspíš nakonec zůstaly 
v kapli až do rána. Jinak jezdit autem mě hodně 
bavilo, jezdil jsem i pro automobilku z Mladý Bo-
leslavi. Do Německa nebo do Itálie. Například do 
Oberhausenu 860 kilometrů tam, předal jsem tam 
takový dva balíčky, nějaký šroubečky či co a hned 
jsem zase jel zpátky.   

Na co nejraději ve Vrchlabí vzpomínáš?
Na všechno. Byla spousta legrace. Tehdy jsem se 
například vsadil, že na Prvního máje půjdu na tri-
bunu lidu u Labutě. Já se večer vsadil v hospodě  
o tři stovky. Druhý den jsem ani nevěděl, že 
jsem se vsadil. Ráno mně to připomněli, dal jsem 
si panáka na kuráž a vyrazil jsem. Prodral jsem 
se na tribunu a postavil jsem se vedle nějakýho 
Rusa, aby na mě četníci nemohli. Rusovi říkám 
„zdrástvuj tavaryšč“ a už to bylo moje. Přede 
mnou defilovali děti, milice a lidi z fabrik, všichni 
křičeli „ať žije První máj“ a já jim mával nazpět 
a volal „nazdar“. Najednou se tam nachomejtl 
Štěpánek, předseda národního výboru, a vyštěkl: 
„Márinka, kdo ho sem vůbec pozval?“

K tobě a tvé image patří klobouk. Jak jsi na to přišel?
To je dlouho, to už mám asi třicet let. Mně se klo-
bouk líbí. Přece nebudu nosit rádiovku. Kdysi jsme 
si ji vzali s tím, že půjdeme do průvodu na První-
ho máje. Vyjížděl jsem dole na čističce odpadních 
vod s tím, že budeme reprezentovat Ingstav Brno.  
A tam nám někdo řekl, že si musíme vyrobit nějaký 
plakát nebo transparent. Tak jsem si vzal polysty-
rén a tam jsem napsal „Ingstav zdraví První máj“. 
Pak jsme byli u Karla Absolonovýho naproti Ry-
bárně, tam jsme něco vypili a najednou se na ulici 
udělalo místo. Haranti a milice zmizeli, a tak jsme 
tam vlezli. To bylo velký haló. 

Ve svém vyprávění jsi zmínil hned několik starých 
vrchlabských hospod. Ještě mezi nimi nebyla pivnice 
na Radnici. Tam jsi taky chodíval?

No jasně. Často jsme tam chodili a někdy jsme tam 
ukončovali naše vejlety. A stalo se, že občas jsme 
už neměli skoro žádné peníze. Kámoš Franta pak 
řekl: „Na nic nehleď“ a hodil účet za sebe do radi-
átoru. Viděla to číšnice, strašně láteřila a hned na 
nás poslala výčepního. Ten oddělal radiátor a vy-
padla tam na ně celá fůra lístků, i dost zežloutlých 
a starých. Takže to tam házel kdekdo. A Franta tam 
jeden takto vypadlý účet vybral a říká, že „tenhle je 
náš, měli jsme dohromady dvě piva“. 

Jak jsi svoji svéráznou životní filozofii uplatňoval při 
výchově svých dětí?
Já jsem se pětkrát oženil a vždycky, když se začalo 
ječet, tak jsem vypadl z baráku. 

Kolik máš dětí?
Šest.

Jak komentovali na zdejším národním výboru tvoje 
časté sňatky?
To bylo takto. Já se ženil dvakrát v Lipštátě, dva-
krát tady ve Vrchlabí a jednou v Jilemnici. Jsem to 
střídal, abych byl nenápadnej.

A ještě něco na závěr. Co bys vzkázal místním lidem? 
Třeba jak by měli tady žít?
Vrchlabí a všechny Vrchlabáky mám rád. Řada 
lidí tady nadává na Sobotku a já bych řekl, že se 
snaží a že mu fandím. Zkrátka žijte na plný kule, 
nedělejte si žádný starosti. Nesmíte se koukat do-
zadu, ale jít dopředu.
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Vrchlabí bude v mezinárodní 
klubové rugby soutěži Euro XIII’s

Vrchlabský rugby tým Mad Squirrels bude v příštím 
roce reprezentovat Českou republiku v rámci nové 
evropské klubové soutěže Euro XIII’s. Soutěže se zú-
častní celkem 16 týmů z evropských měst.

Jednotlivé zápasy se odehrají v únoru a březnu 
příštího roku. „Rozlosování ještě neznáme. Jedi-
né, co víme, je, že semifinále a finále proběhne ve 
španělské Valencii, z které pochází zakladatelé 
soutěže a sponzoři soutěže,“ říká trenér vrchlab-
ského týmu David Lahr. Možnými soupeři jsou 
například Birmingham Jaguars z Anglie, Rotter-
day Pitbulls z Nizozemí, North Brussels Gorillas 
z Belgie, Edinburgh Eagles ze Skotska a další. 
První kolo se odehraje 6. a 7. února 2021.

RUGBY

„Když mi na počátku karantény volal Tiziano 
Francini, italský trenér a manager, který byl na-
příklad jedním z trenérů italského týmu na World 
Cupu, s tím, že vymysleli formát soutěže včetně 
financování, myslel jsem, že jde o vtip. Vůbec jsem 
tomu nevěřil,“ říká David Lahr. Připouští však, že 
netuší, zda se vrchlabští představí svým fanouš-
kům i doma, protože se hraje systémem „kick out“.

Lahr si je jist, že Vrchlabí může postavit velice sil-
ný tým. „Jádro týmu chceme udělat vrchlabské, 
doplněné o TOP hráče z Hradce Králové, Chru-
dimi, nebo individuálně i jiných klubů, plus hráče  
z draftu, u kterých věřím, že nám toho na tréninku 
předají hrozně moc,“ uzavírá. (jš)

Novým automobilem ŠKODA OCTAVIA COMBI budou 
jezdit za svými klienty pracovníci Diakonie Českobra-
trské církve evangelické - středisko Světlo ve Vrchla-
bí. Poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb na 
Vrchlabsku a Jilemnicku totiž uspěli se svým projek-
tem v grantovém řízení Nadace NROS a společnosti 
ŠKODA AUTO.

Pro pomáhající subjekty připravila automobilka, 
jako největší poskytovatel mobility v České repub-
lice, hned sto vozidel s cílem posílit dostupnost 
zdravotních a sociálních služeb, a to i v odlehlých 
lokalitách, kde péče chybí. Přes Nadaci rozvoje 
občanské společnosti pak organizace posílaly své 
žádosti. Zájem byl obrovský.

Z vrchlabské Diakonie napsali projekt, který byl 
zaměřený na Ranou péči, což je jeden ze čtyř typů 
služeb, které poskytuje. „Je to služba pro rodiny, 
které mají děti do sedmi let. Většinou jsou to děti 
s opožděným vývojem, mentálním postižením, 
poruchou autistického spektra,“ vysvětloval ředi-
tel Diakonie ČCE - středisko Světlo Tomáš Hawel. 
„Jedná se o terénní službu, kterou poskytujeme  
v okruhu 60 kilometrů od Vrchlabí. Díky tomu, že 
se nám navýšila kapacita a potřebnost této služby, 
potřebovali jsme další dopravní prostředek, kte-
rým obsloužíme tady to velké území,“ dodal.

Doposud čítal vozový park vrchlabské Diakonie 
pět automobilů, ovšem ani jeden svým způsobem 
nevlastnila. „Přeci jenom jsme nezisková organi-
zace a získat volné prostředky na to, abychom si 
koupili auto, je pro nás takřka nemožné,“ podotkl 
Tomáš Hawel. Se svými spolupracovníky tudíž 
možnost, jak získat dopravní prostředek, velmi 
uvítal. „Věříme, že děláme dobrou službu, tak jsme 
i věřili, že by to mohlo dopadnout. Samozřejmě to 
ale pro nás bylo příjemné překvapení,“ usmál se, 
když se dozvěděli, že patří mezi úspěšné žadatele.

Ke slavnostnímu předání klíčů od nového vozu  
za necelých 900 tisíc korun s veškerými prvky bez-
pečnostně-komfortní zóny, naftovým motorem 
či automatickou převodovkou došlo 23. července  
v trutnovském Autostylu, který je autorizovaným 
prodejcem vozů značky ŠKODA AUTO. Diakonie 
ve Vrchlabí funguje od roku 1992. V loňském roce 
zajišťovala služby pro 150 klientů.

Diakonie získala nové auto

AUTOSTYL

37komerční sdělení

Horská 579, 541 01 Trutnov | Tel.: +420 499 309 111
www.autostyl.eu
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„Jez to maso, nebo ti ho seberu,“ pobízí k jídlu 
naše malá svého mladšího bratra a přitom mlsně 
šermuje vidličkou nad jeho talířem. Měli jsme to-
tiž k večeři zbytky moravského vrabce ještě od 
oběda, což je – prasátko, hmmm, mňam, mňam, 
prasátko, jak říká náš „Otesánek“. Přičemž Ote-
sánka bych ani nemusela dávat do uvozovek, pro-
tože naše malá je skutečně velký jedlík – labužník, 
jak říká naše babička. 

Když jsme si naši holčičku vezli domů z porodnice, 
měla jsem prsa nalitá tak, že bych ukojila paterča-
ta. Ovšem po pár dnech přisátí toho malého upí-
ra jsem k mateřskému mléku musela přidat ještě 
Sunar. Takže odsávačka mohla jít po týdnu zpátky 
do krabice. S prvním příkrmem nebyl vůbec žádný 
problém. Jedna lžička, dvě, tři… Po desáté lžičce 
už jsem musela běžet přihřát další nášup. Ještě že 
se naše malá narodila na podzim, protože po pár 
měsících by se nám už v kombinéze a fusaku ani 
nevešla do kočáru. 

Na každé kontrole u doktorky či doktora jsem sly-
šela vždy to samé: „Taková pěkňoučká holčička  

NA POKEC

a tak hubená maminka.“ Naše „pěkňoučká“ holčič-
ka měla totiž faldy, za které by se nemusel stydět 
ani panáček Michelin. „Buďte ráda, maminko, že 
tak pěkně papá, aspoň, až bude nemocná, tak bude 
mít z čeho brát.“ A já byla ráda. Jen do doby, kdy 
moje záda vypověděla službu kvůli dennodenní-
mu nošení batolete těžkého jako pytel brambor. 
 
Skončila jsem na pohotovosti na kapačkách. Z ko-
lotoče doktoři – injekce – rehabilitace jsem vystou-
pila jen díky řízení osudu, kdy jsem se dostala do 
rukou jedné šikovné fyzioterapeutky, která mne 
znovu rozpohybovala. Díky bohu, rozpohybovala 
se pak konečně i naše malá. Ta si totiž uměla říci 
o jídlo ještě dříve, než se postavit na vlastní nohy, 
přičemž s tím druhým si dala docela načas.

Naše malá labužnice by se zkrátka nejraději celý 
den něčím ládovala. Začíná to již ráno, když se jako 
duch připlíží do ložnice a pofňukávajíc vyčkává  
u mé postele, dokud se nevzbudím. Jakmile se mi 
tepová frekvence vrátí opět do normálu, protože se 
její postavy s dlouhými vlasy po rozlepení očí vždy 
leknu, táži se Co se děje? Odpověď bývá nasnadě: 
„Maminko, já mám hlad.“ Při obědě si většinou 
řekne o přídavek polévky a někdy i o druhý. Poslé-
ze doplňuji jednotlivé komponenty druhého jídla 
podle toho, v jakém pořadí ubývají, a na závěr ještě 
kompůtek. U večeře si pak pomlaskává na zbytcích 
od oběda, pokud nějaké zbudou, nebo na čemkoliv 
jiném. Důležité je, aby to bylo vždy promazané do-
statečně silnou vrstvou másla.

Není potom divu, že naše malá princezna chodí 
kadit třikrát denně, přičemž její výtvor mám pak 
kolikrát problém spláchnout. K řezníkovi už se  
s našimi dětmi pomalu bojím chodit. Jakmile se no-
sem přilepí k pultu a dvouhlasně křičí: „Páreček, 
páreček, páreček,“ řeznice se nad nimi slituje a do-
stanou každý do ruky po jednom párku zdarma. 
Hanbou se propadám, protože to pak vypadá, jako 
kdyby doma nedostaly týden najíst. 

Na výlety musíme mít v batohu dostatečnou zá-
sobu sušenek a ovoce. Nedej bože, když není po 
cestě kde zakoupit zmrzlinu. Zmrzlina je vlastně  
v očích našeho Otesánka jakýsi barometr toho, jak 
se celý výlet vydařil. Když doma společně chys-
táme dárečky pro paní učitelky do školky, tak mi 
naše labužnice klade na srdce, abychom hlavně 
nezapomněly na paní kuchařku Libušku – asi ne-
musím dodávat proč…

Otesánek

Ochutnejte výjimečnost točené zmrzliny řemeslné 
výroby, pouze z přírodních surovin.

F A R M Á Ř S K Á 

Z M R Z L I N A

Nesrovnatelná 

chuť
bez chemie

Sorbety
z pravého ovoce

Zmrzlinové 

shaky

Domácí výroba
tradiční i exkluzivní zmrzliny

Zdarma
vzorky jednotlivých příchutí

Krémové

zmrzliny

Zmrzlikafe

Od 1. 8. do 14. 8.
máte možnost ochutnat 

vzorky jednotlivých příchutí.

Pražská 57 / vedle Peugeota / Vrchlabí 
Otevřeno po – so: 11 – 18 hod.

Á Ř S K Á 

Z M R Z L I N A

N O V Ě  
O T E V Í R Á M E




