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Editorial 
Vůle něco dělat

JIŘÍ ŠTEFEK / šéfredaktor
Dosavadní průběh letošní zimy mnoho lidí zklamal. Zatímco  
v minulých letech po Vánocích na blátě přece jen nějaký „pořádnější“ 
sníh napadl, letos to už bude spíš jen zbožné přání. Nebýt zasněžovací 
techniky, lidé by mohli nechat své sjezdovky i běžky doma ve sklepě. Pří- 
prava a úprava terénu pro zimní sportovní vyžití je však velice náročná. 
Stojí za ní mnoho mravenčí práce, kterou nikdo skoro nevidí, ale pova- 
žuje ji jaksi za samozřejmou. V tomto čísle přinášíme článek o běžeckém 
okruhu ve Vejsplachách. V rámci České republiky jde dnes takřka o rari- 
tu. Co stojí za tím, že se mohou Vrchlabáci denně až do tmy prohánět 
v bílé stopě? Dobrý nápad, nadšení a dobrovolná dřina. A především 
vůle něco dělat. Obdobnou vnitřní výbavu má i Veronika Teplá ze 
spolku TAMAR, která stála u zrodu knihobudky a dalších projektů, 
jež mají zdejší lidi přimět setkávat se a tvořit tak tmel společnosti. Ta- 
kové lidi tu potřebujeme jako sůl.
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Luděk Khol, náměstek ředitele 
Správy KRNAP

Milan Dejmek, vinárník

Ivona Čivrná,  
ředitelka DDM Pelíšek

Dominik Zdržálek, fotbalista

Letošní zima se mně fakt nelí-
bí – nejsem nijak aktivní lyžař, 
ale pro má vnoučata nemůžu 
připravit téměř žádné zimní 

radovánky. Ani zajít do sroubku na zahrádku, za-
topit si tam v krbu a dát si u ohně dýmku se mně 
nějak nechce, když si ani nemůžu proházet cestu 
ke dveřím.

Tento způsob zimy zdá se býti 
poněkud nešťastný, a to nejen 
z důvodu, že žiji a podnikám  
v krkonošském lyžařském regi-
onu, kde sníh tak trochu potře-

bujeme „všichni“ – tedy lyžaři, obchodníci, turisté 
i majitelé skiareálů, ale též kvůli dětem a přírodě. 

Kdysi dávno, když jsem se bro-
dila po městě přes hromady 
mokrého sněhu, kaluže a závě-
je, říkala jsem si, proč nepadá 

sníh od Herlíkovic dál do hor… Dnes jsem ráda, 
když Krakonoš trochu pocukruje a zimu to alespoň 
vzdáleně připomíná.

S letošní zimou jsem celkem 
spokojený. Já osobně sníh kro-
mě hor moc nemusím. Vyho-
vuje mi, že není sníh ve měs-
tech, vypadá to jako na jaře a za 

sněhem to mám kousek na hory. Ideál!

ANKETA

Jak se vám líbí letošní zima?
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, FOTO: MICHAL HAVLÍČEK

V hudbě si nejvíc vážím svobody, 
ta je pro mě nejdůležitější 

Bubeník Adam Jánošík je člověk, který zažil slávu, ale 
i pád z výšin na tvrdou zem. O své minulosti i součas-
nosti mluví otevřeně a přímo. Na rozhovor s Adamem 
jsem se těšila. Tušila jsem, že si budeme rozumět,  
a mé  tušení se nadmíru vyplnilo. 

Přečetla jsem si, že muzikantem jsi chtěl být odmala. 
Co si pod tím „malem“ mám představit? 
Vinylovou sbírku mých rodičů jsem miloval oprav-
du už jako maličký kluk. Rodiče mi říkali, že sotva 
jsem mluvil, snad teprve ve třech letech, byl jsem 
schopný vlézt za nimi v noci do postele a vyžado-
vat, aby mi pustili nějakou desku. Svůj první veřej-
ný koncert jsem měl už ve svých šesti letech!

Jakou hudbu jsi v tomto věku měl rád?
Nejraději prý Katapult. Když už jsem trochu povy-
rostl a naučil se číst, přehraboval jsem se s nadše-
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ním v deskách. Určitě nejzásadnějším zlomem pro 
mě bylo objevení desky Black Sabbath, konkrétně 
Heaven and Hell.  Byla to nějaká makedonská edi-
ce. Překvapivě tedy ne deska s Ozzy Osbournem, 
ale s Ronnie James Dioem. Dodnes ji mám schova-
nou. Zaujal mě už obal – takové čtyři „máničky“… 
Pustil jsem si ji a okamžitě mě úplně uchvátila! Už 
tenkrát jsem měl hned jasno, co budu chtít jednou 
dělat!

Učil ses hrát na nějaký hudební nástroj, nebo jsi jen 
platonicky obdivoval populární muzikanty? 
Osm let jsem chodil na piano. Nejdříve v Žatci  
a od čtvrté třídy v Hostinném. Učil jsem se i na 
bicí, ale měl jsem smůlu – často jsme se stěhovali 
a v Hostinném nebyl žádný učitel, který by mě na 
bicí mohl učit. Dva roky jsem hrál u pana učitele 
Farského na bubny i na perkuse. Díky němu jsem 
se dostal k dechovce i symfonickému orchestru. Já, 
dvanáctiletý „cvrček“ jsem hrál ve čtyřicetičlen-

ném souboru s (proti mně) starýma „páprdama“. 
To byla pro mě drahocenná zkušenost! Díky tomu 
jsem se naučil číst noty a také různé muzikantské 
fígle. Dál už jsem na bicí vlastně samouk. Jen asi 
rok jsem se ještě učil soukromě u Branka Križka.

Říkáš, že první veřejné vystoupení jsi měl v šesti le-
tech. Při jaké příležitosti to bylo a jak na něj vzpo-
mínáš?
Moc si to už nepamatuji, byl jsem přeci jen ještě 
malý. Vím jen, že to mělo spojitost s hudebkou  
v Žatci – ta škola měla vlastní hudební soubor, ja-
kousi dětskou dechovku. Hráli jsme tenkrát lidem 
v prvomájovém průvodu. Od té doby jsem vystu-
poval na piano na různých přednesech a podobně.

Několik let jsi působil po boku Michala Hrůzy v kape-
le Ready Kirken. Jak k této spolupráci došlo?
Jak došlo k naší spolupráci? Přes ženskou! Zkusím 
ti to ve zkratce popsat. Bylo mi asi sedmnáct. Se 
svojí tehdejší holkou jsme šli v Hostinném na Por-
ciunkuli. Vystupovala tam kapela Ready Kirken, 
kterou tenkrát ještě skoro nikdo neznal. Strašně 

moc se mi jejich vystoupení líbilo. Hráli takový 
grunge, mělo to ohromný drive! Byl jsem nadšený 
a své slečně jsem říkal, že s touhle kapelou budu 
jednou hrát. Pochopitelně mi nevěřila a brzy na to 
zapomněla (když jsem jí to po letech připomněl,  
o ničem nevěděla). Uplynul čas, přišla jiná slečna. 
Jednoho krásného dne jsme spolu leželi na gauči 
a ona se mě zeptala, jestli si může pustit jednu ka-
pelu, se kterou kdysi zpívala. Vytáhla CD Ready 
Kirken. Bylo to nějaké oficiální demo, tak jsem si 
při poslechu listoval a našel tam telefonní číslo. 
Když přítelkyně usnula, napsal jsem na to číslo 
SMS zprávu: „Až budete hledat bubeníka, dejte mi 
vědět.“ Volali mi za deset minut! Dohodli jsme se, 
že přijedu do Pardubic na zkoušku. Tak jsem začal 
hrát v Ready Kirken.

A z druhé strany – proč vaše spolupráce skončila?
To je složitá otázka. Navíc se mi pohled na celou 
záležitost časem trochu upravoval. Hráli jsme spo-
lu dlouho, skoro deset let, natočili jsme čtyři desky. 
Po čase jsme se s Michalem začali rozdělovat. On se 
odstěhoval z Pardubic, na koncerty jezdil po vlast-

ROZPIS ZÁPASŮ
ÚNOR
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ní ose, byl hodně egoistický, každý z nás měl najed-
nou jiný pohled na to, jak co dělat. Michal a já jsme 
stáli každý na jiné straně barikády. Později jsem 
ale poznal, že nás hodně ovlivnil jeden ze členů 
kapely, veliký manipulátor. Michala jsme vyhodili 
a musím naplno říct, že i já jsem byl na straně těch 
vyhazovačů. Stalo se. Vydal jsem ještě jednu desku, 
ale přesto, že mě to stále ještě královsky živilo, pře-
stalo mě působení ve skupině naplňovat. Hudba je 
pro mě dar, neumím ji dělat jen pro mamon. Raději 
jsem šel prodávat do skateshopu trenky. Naštěstí 
jsme s odstupem času byli schopni si to s Micha-
lem vyříkat a stali se z nás přátelé asi i větší, než 
když jsme spolu hráli. Dnes už to vidím pozitivně. 
Myslím, že nám všem to vlastně pomohlo. On má 
kapelu, s níž si lépe rozumí, kluci z Ready Kirken 
také hrají dál a i já jsem dnes asi hudebně nejšťast-
nější, jak jsem kdy byl.

Co bylo dál?
Dál? Pád z veliké výšky. Myslel jsem si, že když 
jsem odešel z tak známé kapely, je otázkou jen krát-
ké doby, než mi někdo zavolá, že shání bubeníka. 

Jenomže plynuly měsíce a mně nikdo nevolal. Asi 
bude něco pravdy na tom, že když člověk nežije 
v Praze, ztratí důležité kontakty. Nikdo si na mě 
prostě nevzpomněl. O tom, co bude dál, rozhodla 
zvláštní shoda událostí. A jedna z nich byla hrozně 
smutná. Můj kamarád Alan Vejr, který s kapelou 
Ready Kirken jezdil jako technik a ve Vrchlabí měl 
kapelu Skapollo, zemřel. Jeho smrt mě strašně sra-
zila. Nesl jsem ji opravdu těžce. Nechal jsem si pro 
vzpomínku na něj vytetovat na ruku písmeno A. 
Řekl jsem si, že co jiného bych pro něj mohl udělat, 
než hrát s jeho kapelou. Stalo se tak a myslím, že se 
nám docela dařilo. Kluci byli takoví pankáči, snow-
boarďáci a travkaři, samozřejmě, že mě to všech-
no museli naučit. Po čase se i tato kapela rozpadla  
a založili jsme jinou – Lucky Losers. 

A kdy jsi začal hrát s The Atavists?
Souběžně s Lucky Losers. S většinovým autorem  
a leadrem kapely Adamem Krofianem jsme se 
znali dlouho dlouho předtím. Jednou jsme s Lucky 
Losers hráli v Praze v Crossu, když tam Adam při-
běhl. Naposledy jsem si ho pamatoval s dlouhými 

vlasy a při těle. Na náš koncert ale přišel „ohák-
nutý“ celý v černém a o polovinu hubenější. 
Bavili jsme se spolu a on mi řekl, že zakládá 
kapelu. Poslechl jsem si demo a moc se mi to 
líbilo. Ze začátku jsme se domluvili, že mu jen 
nahraju ve studiu desku. Nakonec se mi ale 
dema, kde byly bubny nahrané v počítači, líbi-
la natolik, že jsem ho já, bubeník, přemlouval, 
ať je tam nechá! Potom jsem v The Atavists hrál 
jen na záskok a nakonec se vše seběhlo tak, že 
jsem tam zůstal. 

Kapela The Atavists hraje, řekla bych, under-
groundovou muziku. Jak bys ji ty sám charakte-
rizoval? 
Taky to tak cítím. Nerad ale zařazuju cokoli do 
škatulek. Věříme, že máme specifický „ksicht“, 
který je ovlivněný starou americkou surfovou 
muzikou a určitě bluesovými kořeny. Všichni 
milujeme rock and roll jako takový, se vším 
všudy. Hrajeme tak, jak nás to baví. Já sám si 
v hudbě vážím nejvíc svobody, ta je pro mě 
asi nejdůležitější. Na české, hlavně té main- 
streamové scéně mě moc mrzí, že mnozí při-
stoupili na hru českých rádií a zabydleli se ve 
svých komfortních zónách a jen plní to, co se 
po nich chce. Produkty místo artu. Osobně 
tomu říkám hudební komunismus. I když nás 
mnozí odrazují, snažíme se s naší kapelou vy-
rážet hrát za hranice, sehnat lepší zahraniční 
management. Jsem snílek. V tom jsme si s Ada-
mem podobní. Chceme to zkusit. Motivuje mě 
to jít dál. Je mi líto, že u nás nemáme žádného 
Davida Bowieho nebo Franka Zappu, a nikdo 
se o to ani nesnaží. Přitom tu je spousta talentů. 
Proto si vážím lidí, kteří dělají věci po svém.

Kapele The Atavists složil poklonu i Luboš Pospí-
šil. Znáte se s ním osobně? Jaká další slova a od 
koho vás pohladila na duši? 
Ne, s Lubošem Pospíšilem se bohužel osobně 
neznáme. Jeho pochvaly si ale moc vážím. To 
je pro mě opravdu velká odměna. Zrovna tak 
je hezké vědět, že naším velkým fanouškem je 
i Michal Pavlíček.

Potěšilo tě jistě i získání sošky Anděla, a to hned 
ve dvou kategoriích. Co takové ocenění pro mu-
zikanta znamená?  
Každého ocenění si vážím. Je fajn, že Andě-
ly volí akademici. Názorů mnohých z nich si 
opravdu považujeme. V konkrétních krocích to 

www.vzpravy.cz
VychodoceskaTelevize
@vychodoceska.televize

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

BUBENÍK
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znamenalo, že jsme se tím dostali do povědo-
mí spousty lidí, pořadatelů, pomohlo nám to  
k více koncertům. Ceny Anděl mají svou váhu. 
Každopádně jsme si to užili.

Ve videoklipu k písni „Waiting For You“ je v hlav-
ní roli Stanislav Zindulka. Jak na natáčení s ním 
vzpomínáš? 
Při vzpomínce na Stanislava Zindulku mě úpl-
ně mrazí. Byl to úžasný člověk. Máme společ-
ného známého, Pepu Mikásku, který uvádí ve 
vrchlabském Divadelním klubu představení  
a pomáhá naší kapele. Pohybuje se také v pro-
středí filmových produkcí, takže nám nejen 
zprostředkoval spolupráci s panem Zindul-
kou, ale také natočil klip. Pan Zindulka byl  
s námi dva dny, seznámil se s písničkou, s jejím 
textem. Vyšel nám ve všem maximálně vstříc, 
byl to naprostý profesionál. Připomínal mi 
mého dědu. Málo mluvil, ale přitom vysílal jas-
né signály. Bohužel byl náš klip jednou z jeho 
posledních rolí. Vzpomínám na něj s láskou  
a je mi velikou ctí, že jsem měl možnost s ním 
pracovat a alespoň na chvíli se dotknout jeho 
vesmíru.

Hudební sláva má ovšem i své stinné stránky.
Spoustu stinných stránek. Dnes už vím, že nut-
ně se nemusí stát nic, pokud si to od začátku 
nastavíš dobře. Z mé pozice alkoholika byl tou 
nejstinnější stránkou alkohol. Hudební svět je 
plný nekonečné série večírků, alkoholu, drog… 
Tou největší nástrahou je ale mozek kaž- 
dého člověka. Jednoduše – nesmíš se z toho po-
dělat. Pokud to vše děláš s pokorou a srdcem 
na dlani, jsi relativně v bezpečí.

Co bylo pro tebe hlavním impulsem dostat se ze 
závislosti na alkoholu?
Dostal jsem strach, že všechno ztratím. Ro-
dinu a časem asi i kapelu. Bohužel a zároveň 
bohudík jsem se už dostal do fáze, kdy jsem 
se netěšil ani na hraní. Nemohl jsem se dočkat 
první benzínky… Upadal jsem do obrovské 
apatie, bylo mi jedno, jestli se ještě ráno vzbu-
dím. Nepomáhaly mi ani myšlenky na děti, 
nepomáhalo mi nic. Naštěstí moje žena Lucie 
měla se mnou obrovskou trpělivost. Přes moji 
kamarádku jsem půjčoval Frantovi Černé-
mu do filmu Úsměvy smutných mužů svoji 
bundu. Lucka si už se mnou nevěděla rady, 
tak ji napadlo, že by mě mohla přes kama-

BUBENÍK
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rádku z produkce Jiřinu Šimkovou zkontaktovat 
s Josefem Formánkem, autorem knižní předlohy  
k tomuto filmu. Domluvily nám tedy setkání. Ji-
řina mě tam přivedla už přiopilého. Chodili jsme 
s Josefem po Náplavce a on mi říká: „Tak poví-
dej!“ Nevěděl jsem o čem. „Začni třeba tím, kolik 
jsi toho už dneska vypil.“ Přiznal jsem se, že jsem 
měl asi šest piv a dva panáky. Ptal se mě dál a já 
mu popravdě odpovídal, v ničem jsem mu nelhal. 
Najednou se zastavil, podívali jsme se na sebe a já 
v jeho očích viděl Boha. A to nepotřebuju k živo-
tu kostely ani žádnou organizovanou víru, i když 
nejsem ateista. Okamžitě jsem věděl, že lítám  
v obrovském průšvihu a během dalších dvaceti 
minut, kdy jsme seděli v Mánesu v kavárně (on na 
kávě a já na dalším pivu), telefonoval do léčebny, 
aby mě tam přihlásil. Dál jsem si to už zařizoval 
sám, byl jsem rozhodnutý. Rukou dáním jsem Pe-
povi musel slíbit, že se nevzdám a léčbu dokon-
čím. Nastupoval jsem 18. prosince 2018, takže už 
více než rok úspěšně abstinuju. Někdy je to lehčí, 
jindy těžší. 

Adam Jánošík (41)

Adam Jánošík se narodil 16. července v roce 
1978 v Žatci. Studoval na vrchlabském gym-
náziu a jazykové škole v Trutnově. Působil jako 
bubeník v kapelách Ready Kirken, Skapollo 
nebo třeba Lucky Losers. V současné době je 
členem skupiny The Atavists, která v březnu 
2019 získala Ceny Anděl za Objev roku a Nej-
lepší album v kategorii rock.

BIO

BUBENÍK

Muzikantské prostředí k bohémství a řízení se hes-
lem „sex, drogy, rock’n’roll“ přímo svádí. Nezvažo-
val jsi, že by ses do muzikantského světa raději už 
nevrátil, obětoval ho, a tím snížil riziko „sklouznutí“  
k závislosti znovu? 
To bych se asi upil! Vlastně první, co mi v Kosmo-
nosech řekli, bylo, že budu muset přestat hrát. 
Hned jsem chtěl odejít. Zastavili mě a v průběhu 
léčby, kdy poznali, co pro mě muzika znamená, 
mě učili, jak se v hudebním světě s mojí diagnózou 
pohybovat. Musím na tom pracovat pořád. Snažím 
se nikde moc nepřespávat. Někdy mi hrozně chybí 
zajít si s ostatními po vystoupení na pivo. Někdy 
bych si moc přál zajít na tři piva nebo si alespoň 
jednu Plzeň dát ke kachně. Vím ale, že nesmím. 
Ve svém okolí mám spoustu inspirace u lidí, kte-

ří si něčím podobným také prošli. Zvládají to oni, 
zvládnu to taky. Celý život se mi radikálně otočil  
a stojí mi to za to! Dokonce jsem svoji diagnózu za-
čal mít i rád, protože mě posouvá dopředu. 

Jak jsi vnímal samotný pobyt v léčebně? Kdysi jsem 
byla v Kosmonosech navštívit kamarádku, která se 
pokusila o sebevraždu, a měla jsem pocit, že já bych 
se v tom prostředí cítila ještě hůř. 
To byla určitě na dvanáctce! Pro mě to paradoxně 
byla jedna z nejhezčích životních etap. Otevřela 
mi oči a změnila pohled na lidské hodnoty. Doká-
žu se radovat z maličkostí. Třeba když jsem mohl 
jít poprvé sám ven, nezamířil jsem do města, do 
supermarketů, ale do lesa. A byl jsem šťastný. 
Léčba byla skvělá, jsou tam úžasní terapeuti, od-
borníci, profesionálové. Stále tam jezdím na pě-
tidenní posilovací pobyty a vždy se těším. Mám 
tam pocit jako u maminky v bříšku – nemůže se 
mi nic stát, nástrahy čekají až venku za branou. 
S kapelou jsme se rozhodli každým rokem vě-
novat výtěžek z jednoho koncertu právě léčebně  
v Kosmonosech. V rámci svých možností se o pro-
blematice alkoholismu snažím mluvit i na veřej-
nosti. Nedávno jsem byl v kriminále v Odolově, 
brzy pojedu na Bory.

Jaká to pro tebe byla zkušenost?
Hrozně jsem se toho bál. Už jsme se bavili o mojí 
„výřečnosti.“ Není snadné mluvit o svých poci-
tech, ale já to vnímám jako vyjádření svého „děku-
ji“. Možná tím někomu i pomůžu.

Jak tuto celou „cestu“ vnímali ostatní z kapely?
Naučil jsem se hrát ve všech svých stavech. V tom-
to ohledu jsem nezklamal, byl jsem jako robot. Moji 
léčbu kluci kvitovali, využili to období k odpočin-
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ku. Měli za tu dobu dva koncerty, které za mě 
odehrál Vojta Douda z kapely Krucipüsk. Dě-
kuju mu. Větší problém jsem měl s návratem. 
Musel jsem si zvyknout na nový život. Někdy 
jsem měl pocit, že hraju sám proti třem. Chybě-
ly mi noci po představení, kdy kluci šli popít, 
zatímco já jel domů. 

Sleduješ počínání místních vrchlabských kapel? 
Sleduju – a s nadšením. Vážím si každého, kdo 
dělá autorskou muziku.

A konkrétně?
Cémuršámur, to je legenda undergroundu, 
nebo nová hudební dvojice 2.0.

Prý jsi prodával gramofonové desky. Máš gra-
mofon? 
To byla skvělá práce. Vinyly miluju! Gramo-
fon samozřejmě mám. Většinou si nepouštím 
desky k nějaké práci, ale sednu si a poslech si 
užívám. A moc rád si je kupuju. Už ten otvírací 
rituál mě baví. 

Jakou hudbu posloucháš?
Dnes, při procházce se psem, jsem poslouchal 
PJ Harvey z roku 2016 a potom Pearl Jam – No 
Code a poslední desku Nicka Cavea Ghosteen.

Při chystání otázek jsem důkladně prozkoumala 
tvůj facebookový profil, a tak vím, že jsi ve čtvr-
tek 9. ledna v 7:23 poslouchal právě Nicka Ca-
vea. Plánuješ jet v květnu na koncert?
Jirka Štefek měl pravdu, ty jsi fakt profesionál! 
To víš, že to plánuju! Moc rád bych na něj jel. 
Snad mi do toho nic nepřijde. 

Máš syna i dceru. „Potatili“ se? Už jsi u nich zpo-
zoroval hudební talent a nadšení? 
Toníkovi je deset a Apolence šest let. Oba jsou 
na svého tátu pyšní. Zdá se, že Apolenka by 
mohla tíhnout k hudbě a hlavně k tanci, ale To-
ník je zatím spíš sportovec. Více ho to táhne ke 
kopačkám a mně to nevadí. Nejsem typ rodiče, 
který si potřebuje dokazovat své ambice na dě-
tech. V čemkoli, co je bude bavit, je podpořím. 
Dojímají mě jejich školní besídky, stejně jako 
třeba Toníkův gól.

Nebál by ses o ně, kdyby nakonec vstoupili do 
hudebního světa?
Nebál. Při správném uchopení je svět krásný.

BUBENÍK
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Zdražení vody pro vrchlabské domácnosti, k němuž 
došlo od Nového roku, bude z pohledu peněženky 
konečného spotřebitele trvat jen do konce letošního 
dubna. Od začátku května totiž bude každý odebra-
ný a spotřebovaný kubík vody dokonce levnější než  
v loňském roce. Stane se tak ale jen díky poklesu sazby 
daně z přidané hodnoty (DPH) na vodné a stočné z 15 
na 10 procent. I přes spotřebitelsky líbivý pokles ceny 
je podle místní vodárenské společnosti u vrchlabského 
vodovodního potrubí co zlepšovat. Potýká se totiž se 
zastaralou infrastrukturou, častými haváriemi a znač-
nou ztrátovostí vyrobené vody.

Na začátku uveďme konkrétní čísla. Rada města 
Vrchlabí na svém zasedání 18. prosince loňského 
roku schválila úpravu cen vodného a stočného 
s platností od 1. ledna 2020 v následující podobě: 
cena vodného včetně DPH bude za jeden metr 
krychlový činit 45,15 Kč a cena stočného 38,30 Kč. 
Celková konečná cena, za kterou v této době Měst-
ské vodovody a kanalizace Vrchlabí (MěVaK) bu-
dou prodávat kubík vody finálním odběratelům, 
bude činit 83,45 Kč. Oproti ceně v roce 2019 tak 
vzrostla cena jednoho kubíku vody (včetně DPH) 
o 3,52 koruny. Dodejme, že MěVaK je příspěvková 
organizace města Vrchlabí, která ve své produkci 
nekalkuluje se ziskem a finální cenu pro konečné 
spotřebitele schvaluje rada města. Potvrzení koneč-
né ceny je tedy rozhodnutím ryze politickým.

Od 1. května začne v Česku platit nová daňová 
úprava, která přesune v rámci soustavy DPH vod-
né a stočné ze stávající 15procentní do 10procentní 
sazby. V návaznosti na to poklesne finální cena ku-
bíku vody ve Vrchlabí na 79,82 Kč včetně DPH a ten 
tak bude o 11 haléřů levnější než loni. Tato zpráva 
je nepochybně spotřebitelsky příznivá, přesto ve-
dení Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí 
varuje, že současná cenová úroveň zpomaluje po-
třebnou zásadní opravu rozsáhlé vodohospodář-
ské infrastruktury, která o sobě dává vědět častými 
haváriemi, vysokou ztrátovostí vyrobené vody, ale 
i případy, kdy dochází během dodávek vody (a je-
jímu transportu v potrubí) ke zhoršení její kvality.

VODÁRNA

Jaký je stav infrastruktury? Podle Petry Vrabcové, 
ředitelky Městských vodovodů a kanalizací Vrch-
labí, řešili technici v loňském roce téměř čtyři de-
sítky poruch a havárií na potrubí, které způsobily 
přerušení dodávek vody. „Průměrná ztrátovost 
vody, která je vyrobená k odběru pro konečné spo-
třebitele, v loňském roce v naší síti činila 39 pro-
cent, přičemž průměrná hodnota v Česku je okolo 
20 procent. Jinými slovy: téměř čtyři z deseti litrů 
vody, které jsou vyrobeny a upraveny ke konečné-
mu odběru či konzumaci, se k finálnímu spotřebite-
li ani nedostanou a vyjdou vniveč,“ říká Vrabcová. 
Podle ní je vodárenská infrastruktura dlouhodobě 
nedofinancována a řešením by byly mnohem větší 
investice do ní, čímž by se přispělo k menším ztrá-
tám a navíc by se eliminovalo riziko rozsáhlejších 
havárií v budoucnosti, které by si pak vynutily 
značné jednorázové investice. Rekonstrukce vodá-
renské infrastruktury je však komplexní problém, 
protože se dotýká i různých typů oprav ulic nad 
potrubím. A i na tyto účely pak míří prostřed-
ky, které jsou v rozpočtu vyčleněny primárně na 
opravu vodovodní sítě. V takové situaci je jedním  
z možných dalších zdrojů na tyto investice i rostou-
cí finanční spoluúčast spotřebitelů.

Starosta města Jan Sobotka vidí celou situaci ve 
světlejších barvách. „Dle mého je stav naší vo-
dárenské infrastruktury na velmi dobré úrovni. 

Kanalizace je nová, vodovody se průběžně rekonstruují, čistírna 
odpadních vod je po nedávné rekonstrukci. Také úpravna vody 
prodělala v loňském roce rekonstrukci za 80 milionů korun. Nej-
důležitější je, že jsme z hlediska výroby pitné vody zcela nezávislí, 
máme jí dostatek,“ říká. „Někde jsou problémy s vodovody, které 
byly budovány v období socialismu, ale v žádném případě nejsou 
problémy s kvalitou vody,“ dodává.

Podle Sobotky město Vrchlabí při stanovování ceny vodného  
a stočného hodnotí celkovou situaci a hlavně dopad na domác-
nosti a firmy. „Na základě návrhu MěVaK Vrchlabí se posuzuje 
opodstatněnost nákladů, cena ostatních vodáren, sociálně přijatel-
ná cena a podobně,“ říká Sobotka. Vrabcová namítá, že podniku 
jde o maximální efektivitu nákladovosti a že při stanovování ceny 
„je potřeba posuzovat pouze naše podmínky a naši nákladovost“. 
„Nekoukala bych k sousedovi, který má jiné podmínky,“ říká ředi-
telka. I starosta připouští, že „náklady na investice do vodárenské 
infrastruktury rostou, a tak i stát pro nás doporučuje sociálně přija-
telnou cenu přes 100 korun za metr krychlový“. A protože Vrchlabí 
drží cenu vody pro konečné spotřebitele na uzdě (a relativně da-
leko od zmíněné stokorunové částky), musí zbytek nákladů jejímu 
výrobci dotovat. „V současné době to je okolo 10 milionů korun 
ročně,“ uvedl Sobotka. Ředitelka MěVaK Petra Vrabcová spočítala, 
že aby docházelo k optimálnímu rozsahu investic do obnovy infra-
struktury a byly pokryty všechny provozní náklady, musel by se 
kubík vody ve Vrchlabí prodávat za 118 korun bez DPH.

Každý správce vodovodní infrastruktury musí dle zákona ročně 
investovat do její obnovy dvě procenta z její celkové hodnoty. Tato 
hodnota ve Vrchlabí činí přes dvě miliardy korun, a investice by 
tudíž měla činit minimálně přes 20 milionů korun. Město podle 
Sobotkových slov tento požadavek plní a podle schváleného plánu 
obnovy vodovodů a kanalizací do vodárenské infrastruktury in-
vestuje ročně 22 milionů korun ročně. I investice, které v současné 
době dává MěVaK každoročně do oprav, považuje starosta za do-
statečné. „Jedná se o částky okolo 4 milionů korun. K tomu město 
ještě splácí úvěr z akce Čisté horní Labe (zhruba 24 milionů korun) 
a v rámci investiční výstavby bude letos město investovat do vo-
dovodů a kanalizací okolo 25 milionů korun,“ vypočítává starosta. 

Ředitelka MěVaK Petra Vrabcová deklarované částky ani investice 
města nikterak nezpochybňuje, jen si podle svých slov není jista, 
„zda tato částka pro obnovu bude dostačující vůči množství po-
třebných oprav a rekonstrukcí vodohospodářského majetku.“ Sna-
ží se proto každoročně přimět radu města, aby jí umožnila zvýšit 
cenu více, čímž by získala prostředky na masivnější obnovu infra-
struktury. Učinila tak i v závěru loňského roku, kdy se schvalovaly 
nové ceny na letošní rok. „Nepochodila jsem v plné výši, kterou 
jsem požadovala,“ říká Vrabcová. „V této chvíli není nutno razant-
nější navýšení ceny vody, protože stav naší infrastruktury je stabi-
lizovaný. Úprava ceny bude probíhat v nejnutnější výši,“uzavírá 
starosta Jan Sobotka.

Vrchlabská 
voda pod lupou
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Králem roku 
je Aleš Kisý

Redakce Trutnovinek již potřetí udělila Ceny Trutno-
vinek. V hlavní kategorii - Král roku 2019 - zvítězil 
handicapovaný atlet na vozíku Aleš Kisý.

Čtyřnásobný paralympionik z Trutnova, který 
vrhá koulí, se loni na podzim v Dubaji stal poprvé 
v kariéře mistrem světa. „Byl to pro mě asi nejná-
ročnější rok, co jsem kdy zažil. Tréninku jsem věno-
val strašně moc času a energie. A nejen já, ale i lidé, 
kteří se kolem mě pohybovali. Celá sezona přišla 
i na velké peníze, ale naštěstí se to zúročilo tím ti-
tulem,“ uvedl 39letý sportovec a k ocenění dodal: 
„jsem rád, že budu mít tu možnost se titulem Král 
roku honosit celý letošní rok. A doufám, že mi při-
nese i nějaká jiná pozitiva. Sportovci s handicapem 
potřebují medializaci. Je pro nás důležitá“.

V prvním ročníku ankety se Královnou roku 2017 
stala běžkyně Eva Vrabcová Nývltová, za rok 2018 
převzal Téčko, které váží 2,5 kg, měří 33 centimet-
rů a bylo vyrobené z nerezové oceli v trutnovské 
firmě KASPER KOVO, houslista Lukáš Červený.

Kromě hlavní kategorie letos porota, sestavená  
z členů redakce a osobností města Trutnova, uděli-
la ještě další tři ceny. Jako Událost roku 2019 zvolila 
otevření Střediska volného času Trutnov, Objevem 
roku se stal mladý kajakář Matouš Beier a Zvláštní 
cenu za mimořádný přínos v oblasti historie a pe-
dagogiky získal In memoriam Vladimír Wolf.

CENY TRUTNOVINEK
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Letošní zima se chová jako umanuté dítě. Zkrátka se 
rozhodla, že neobdaří zdejší kopce a pláně žádnou 
pořádnou sněhovou pokrývkou. A pokud ano, tak jen 
několika centimetry, které však během několika dní 
roztají. Nebýt sněhových děl, lyžaři by mohli nechat 
odpočívat své náčiní ve sklepě.  Ale protože tu sněho-
vá děla jsou a s nimi i jedinečný nápad, jak se posta-
vit případným nepříznivým podmínkám, a společně  
s tím též buldočí vytrvalost, mohou si Vrchlabáci a lidé  
z blízkého okolí vychutnávat zážitek v bílé stopě. Kaž- 
dý den. A od rána do večera. 

Každý řidič, který v zimě přijíždí do Vrchlabí po 
silnici od Hrabačova nebo po obchvatu od Dol-
ní Branné míří na Špindlerův Mlýn, si nemůže 
nevšimnout lyžařského areálu, který se rozkládá 
ve Vejsplachách na prostranství vedle místního 
fotbalového stadionu. A to ani v situaci, kdy si 
Paní zima postaví hlavu a nezasype krajinu bílou 
peřinou. Zde se totiž – i navzdory klimatickým 
rozmarům – stále míhají malé i velké postavičky 
na běžkách. A užívají si opravdové zimní spor-
tovní radovánky. 
 
Na obdobný zážitek si lidé ze zbytku republiky 
mimo vrchlabský region a návštěvníky Krkonoš 
mohou nechat zajít chuť. Vybudovat něco po-
dobného je totiž mimořádně těžký úkol a toho 
se může zhostit jen člověk, který má k lyžování 

více než srdeční vztah, je mimořádně vynalézavý 
a umí překonat jakékoliv překážky. A tím je ve 
Vrchlabí Roman Charvát, otec biatlonistky Lu-
cie Charvátové, který se stal pomyslnou hybnou 
silou nového lyžařského areálu a jemuž mohou 
místní lidé vděčit za to, že si mohou každý den 
od rána do 20 hodin kdykoliv protáhnout svoje 
pérka v bílé stopě. 
 
Prahistorie nového areálu ve Vejsplachách sahá 
až do roku 2009, kdy parta příznivců a nadšenců 
lyžování dala dohromady z různých zdrojů a do-
tací první prostředky, za které se pořídila rolba 
a sněžné dělo, a začal se postupně tvořit profil 
areálu. V následujících letech se vždy technické 
zázemí postupně rozšiřovalo a zvětšovaly se tím 
i možnosti pro lyžaře. Pokud se vyvedlo počasí  
a napadlo potřebné množství sněhu, bylo možné 
běžeckými stopami propojit vrchlabské Vejspla-
chy i s okolními obcemi.
 
Areál postupně získával na oblíbenosti a popu-
laritě. Na přilehlém parkovišti je v těchto dnech 
v exponovanou denní dobu těžké najít prázdné 
místo, jezdí sem lidé z okolních vesniček a měs-
teček. Mladí sportovci mají kde trénovat, čas od 
času se tu konají závody.
 
Udržet areál v provozu stojí značné úsilí a přede-
vším peníze. „Zásadní je pro nás příspěvek měs-
ta Vrchlabí, bez něj by to prostě nešlo. Pak něco 

dají sponzoři a naši kamarádi. Když se v zimě 
upravují tratě do okolních obcí, tak něco přispějí 
i tamní starostové. Část prostředků do rozpočtu 
získáme i prodejem známek, které si mohou ná-
vštěvníci zakoupit, a tím nás podpořit,“ vypočí-
tává Charvát. Přesto je podle něj rozpočet kaž- 
doročně našponovaný a provozovatelé areálu 
by uvítali i větší zapojení velkých vrchlabských 
firem a podniků. „Nabízíme tady volnočaso-
vé vyžití, díky kterému jsou jejich zaměstnanci 
odpočinutí, vysportovaní a v dobré kondici, což 
se určitě projevuje i na jejich pracovních výko-
nech,“ vysvětluje.
 
O bezproblémový chod areálu se stará desítka 
lidí, z nichž většina jsou „důchodci v uvozov-
kách na hlavní pracovní poměr“. A na nudu 
si stěžovat nemohou. Pokud nenapadne sníh, 
věnují se obsluze sněhových děl či každý den 
upravují celou běžeckou stopu. Pokud by se 
tak nestalo, trať by zmrzla v „rozoraném“ stavu  
a druhý den ráno by byla v takovém stavu, že by 
byla zdraví nebezpečná.

 
Bude-li letošní zima taková, jako ve svých prv-
ních týdnech, příznivci běžeckého lyžování přes-
to nemusí smutnit. Lyžařská stopa pro ně bude 
připravena každý den. Každý návštěvník areálu 
by si však měl uvědomit, že provozovat takový 
okruh není samozřejmostí a že funguje jen díky 
financím od města a sponzorů a především díky 
píli, nadšení, obětavosti a elánu hrstky nadšen-
ců. Ti si pak ode všech proto zaslouží minimálně 
velké poděkování a respekt.

Zážitek v bílé stopě

LYŽAŘSKÝ STADION
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Pochází z Hořic, studovala a pracovala v Praze, Helsinkách a Bruselu. Když Česká republika v roce 2009 před-
sedala EU, pohybovala se v blízkosti premiéra a ministrů české vlády. Řídila web předsednictví, za který ob-
držela v Paříži mezinárodní cenu, a nadchla tehdejšího premiéra pro on-line chaty s novináři. Poté pracovala 
v osobní nadaci J. Šmejce a P. Kellnera, kde vedla internetové projekty. Před několika lety se Veronika Teplá  
s rodinou přestěhovala do Vrchlabí. A nezůstala stát úplně stranou. Zapojila se do spolkových aktivit, je člen-
kou Okrašlovacího spolku, TAMAR a spoluorganizátorkou vrchlabské knihobudky. V rozhovoru pro Vrchlabinky 
jsme rozmlouvali o životě ve Vrchlabí, o její cestě do Krkonoš i plánech na letošní rok.

Jak ses dostala do Vrchlabí?
Celkem klasickou cestou: přivdala jsem se. S man-
želem jsme sice po studiích na vysoké škole dlouho 
bydleli v Praze, ale otázka přestěhování k horám 
na čerstvý vzduch tu byla tak trochu vždycky. 
Když jsme pak čekali třetí dítě, rozhodli jsme se, že 
po šestnácti letech ve velkoměstě tohle bude přesně 
ten moment. Koordinace a logistika se třemi malý-
mi dětmi se mi zdála na malém městě jednodušší.

Předpokládám, že během oněch šestnácti let jste 
sem pravidelně jezdili, takže jsi věděla, do čeho 
jdete. Přece jen, jedna věc je přijet na víkend, kdy je 
všechno „hezké a sluncem zalité“. 
Vím, kam míříš. Znám hodně lidí, kteří prodělali 
ten moment jakéhosi vystřízlivění. Já se toho ale 

nebála. Vyrostla jsem v desetitisícovém městě, 
takže jsem všechna potenciální negativa tušila. Ži-
vot na malém městě může být samozřejmě trochu 
„ponorkový“. Praha, i když je nádherná, mi ale 
fakt nechybí. A nepostrádám ani svět velké poli-
tiky a zahraniční cesty vládním speciálem. Teď je 
pro mě absolutní prioritou rodina, podporování 
manžela v jeho zastupitelské práci, rýpání v za-
hrádce a pikniky v přírodě, kdy ze stolu pravidel-
ně krade jídlo náš zlobivý pes vipet Tim, takové 
moje čtvrté dítě (smích).  

Jak bys srovnala život mladé matky s dětmi ve velko-
městě a ve městě velikosti Vrchlabí?
Všechno je tady jednodušší. To, čeho jsme se před 
stěhováním nejvíc obávali, bylo odříznutí dětí od 
kvalitního vzdělání. V Praze jsme bydleli v pří-
jemném, až sousedském místě na Praze 6, kde jsou 

ty nejlepší školy a školky. Zajímá mě navíc 
Montessori pedagogika, která mimochodem 
není žádným módním výstřelkem, protože její 
principy fungují už skoro 100 let a vzdělávali 
se v ní i budoucí britští králové William a jeho 
syn George. Nadchla jsem se tedy pro před-
stavu, že takové předškolní vzdělání dopře-
jeme dětem. Nutno ale říct, že zaplatit třem 
dětem dobrou Montessori školku v Praze je 
trochu mimo možnosti běžné rodiny. A třeba 
tohle se přestěhováním do Vrchlabí vyřešilo. 
Přímo tady sice Montessori školka není, v Ji-
lemnici ale je. A je skvělá.

Přesuňme se nyní k tvým aktivitám v rámci 
Vrchlabí. Z nejznámějších je spolek TAMAR. 
Zkus představit, co dělá.
Spolek TAMAR vznikl v roce 2012, ještě před-
tím než jsem se do Vrchlabí přestěhovala. Za-
ložily ho čtyři úžasné vrchlabské maminky, 
které chtěly věci měnit. Chtěly prosazovat 
aktivity vytvářející přátelské prostředí pro 
rodiny a spojovat schopné a ochotné lidi, aby 
mohly vzniknout další důležité projekty. Mě 
jako členku přizvaly v době našeho stěhování 
do Vrchlabí a já se nadšeně zapojila. 

A jak se spolku v realizaci projektů daří?
Udělal velký kus práce. Prvním výrazným 
projektem bylo vybudování nádherné Ote-
vřené farní zahrady plné stromů, s jezírkem 
i pirátským dětským hřištěm. Schází se tady 
hlavně mladé rodiny, zahradou prošly stov-
ky dětí. Další výrazný projekt vznikl z vášně 
všech zakladatelek spolku, a tou je čtení. Tak 
se zrodilo Vrchlabské knihobraní. Ve spolu-
práci s Krkonošským muzeem jsme zájemcům 
prodávaly darované knížky od veřejnosti za 
symbolickou cenu. Ohlas byl velmi dobrý  
a každé knihobraní vyneslo pěknou částku na 
dobročinné účely. A tak se připravila půda 
pro náš poslední počin – městskou knihobud-
ku. Přičemž impuls šel hned ze dvou směrů: 
od TAMAR, ale hlavně také ze skvělého Knih-
kupectví K+T u Krumlů. Takže v mé osobě, 
protože s tímto knihkupectvím spolupracuji 
a jsem i členkou TAMAR, došlo k propojení 
všech představ a záměrů. Knihobudku vyro-
bil na zakázku šikovný Petr Šuba a Vrchlabá-
ci ji mohou využívat od června 2019. Spolek 
TAMAR má také svůj stánek každoročně na 
oblíbeném Food Festivalu. 

Nepěstujeme jen stromy,  
ale taky komunitu

PODNIKAVÁ MÁMA

Advokátní
poradna

Odpověď: Ačkoliv je někdy opravdu potřebné vzít 
si úvěr, je vždy nutné číst vše, co je součástí smlou-
vy nebo jejich podmínek. Snadno se pak stane, že 
člověk něco přehlédne, často i tzv. rozhodčí doložku. 
Na základě té jsou rozhodovány spory tzv. rozhodci 
– soukromými osobami, které rozhodují věci namís-
to soudu. Pro určení, kdo má být rozhodcem, existují 
jasná pravidla. Pokud nejsou tato pravidla dodržena, 
je rozhodnutí rozhodce (tzv. rozhodčí nález) neplatné. 
Pro smlouvy s rozhodčí doložkou platí, že v nich má 
být rozhodce určen přímo nebo má být uveden ale-
spoň konkrétní (transparentní) způsob jeho určení. 
Za transparentní nelze považovat zejména ujednání, 
že rozhodce bude jmenován ze seznamu vedeného 
právnickou osobou (nejde-li o Rozhodčí soud při Hos-
podářské komoře a Agrární komoře České republiky). 
Jestliže bylo právě takové znění rozhodčí doložky i ve 
Vašem případě, je rozhodčí doložka neplatná a ná-
sledně i celý rozhodčí nález. Rozhodčí doložky jsou 
neplatné také v případě, že jsou součástí všeobecných 
smluvních podmínek nebo pokud rozhodce mohla 
vybrat (určit) pouze úvěrová společnost. Jestliže byla 
na základě neplatného rozhodčího nálezu zahájena 
exekuce, je vedena protiprávně. Proti takové exekuci 
je třeba podat k exekutorovi návrh na její zastavení. 
Rozhodčím doložkám, rozhodčím nálezům a na jejich 
základě nařízeným exekucím se lze v mnohých přípa-
dech úspěšně bránit, stačí se jen důkladně informovat 
a plně využít prostředky, které právní řád na takovou 
obranu nabízí. 

Dotaz: Dobrý den, koncem roku 2012 jsem si vzala 
úvěr od nebankovní společnosti. Až později jsem si 
podmínky přečetla a zjistila, že případné spory ply-
noucí ze smlouvy nebude řešit soud, ale rozhodce 
jmenovaný nějakou neznámou společností. Nepovedlo 
se mi úvěr splácet podle mých představ a zanedlouho 
byl vydaný rozhodčí nález s tím, že mám celou částku 
zaplatit najednou a k tomu ještě výdaje na právníka 
úvěrové společnosti. Nevěděla jsem, co s tím, pení-
ze na zaplacení celého úvěru najednou jsem neměla  
a skončila jsem v exekuci. Chtěla bych se zeptat, zda je 
možné se proti tomu ještě dnes nějak bránit?

Mgr. Tomáš Bobek

Tel.: +420 778 008 968
E-mail: bobek@ak-mb.cz
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Zastavme se ještě u knihobudky. Jsou s ní spojená 
pravidelná čtení, že?
Ano. Nechtěli jsme do zámeckého parku jen posta-
vit krásnou skříň plnou knih. Stále nám v hlavě re-
zonovalo něco víc. Chtěli jsme, aby se místní potká-
vali. Aby byl další důvod sem přijít a dát se do řeči, 
sdílet. Knihobudky jsou geniální v tom, že v nich 
nejde jen o zvyšování gramotnosti nebo podporu 
čtení. Jejich zakladatel Todd Bol z USA je trefně 
přirovnával k živé vodě na kraji cesty. K důvodu se 
zastavit a dát se do řeči s někým, koho ani nezná-
te. A to je přeci nádherné. Proto vždycky říkám, že 
jen nenabízíme knihy nebo v případě Okrašlova-
cího spolku jen nepěstujeme stromy. Ale pěstuje-
me hlavně komunitu. A ta zase potřebuje mít svůj 
prostor. Místo k setkávání, o které společně pečuje, 
aktivity, na kterých se může podílet každý, nejen 
stále ta stejná úzká skupinka obdobně smýšlejících 
lidí. Jen tak to lidem přináší radost. Ne nadarmo  
z všemožných mezinárodních výzkumů vyplývá, 
že mezi nejvýznamnější faktory přispívající k osob-
nímu pocitu štěstí patří právě sousedské vztahy  
a pocit sounáležitosti s komunitou. Věřím, že oby-

vatelé města nebudou spokojenější jen díky beto-
novým megaprojektům a supermoderním sporto-
vištím. Šťastnými nás dělají hlavně vztahy kolem. 
A třeba knihobudka je dobrý začátek.  

Nebo třeba veřejná čtení pro děti a dospělé.
Přesně. Začali jsme s tím loni o prázdninách a orga-
nizátory čtení jsou Linda Kmecková, Jakub Kašpar 
a já. Ohlas byl nad naše očekávání. Pravidelně na 
čtení chodí mezi deseti až třiceti lidmi. A rozhodně 
to není jen o tom, že někdo čte a ostatní poslouchají. 
O knížce se diskutuje, sdílí se postřehy a zajímavé 
informace. Než jsme se na zimní měsíce se čtením 
přemístili do vrchlabských kaváren, četlo se venku 
přímo u knihobudky. Předčítači, kterých se nám 
spontánně hlásí čím dál víc, si obvykle připravili 
tematické občerstvení a nějakou aktivitu souvise-
jící s knihou. Atmosféra byla úžasná. Třeba Linda 
Kmecková při svém dramatickém čtení o „Karlí-
kovi a továrně na čokoládu“ rozdávala čokolády, 
ve kterých děti našly zlaté kupóny přesně jako  
v knížce, paní učitelka Jitka Anna Erlebachová zase 
pořádala imaginární narozeninovou oslavu jako  

v „Medvídkovi Pú“. Děti se neskutečně bavily  
a čtení vlastně i prožily. 

A plány knihobudky na tento rok? 
Rozjet chceme autorská čtení, hudební doprovody 
a třeba i nabídnout dalším městům pomoc při roz-
voji jejich sousedské knihovny. Oslovili nás z Trut-
nova i Hradce Králové. Také chceme do čtení zapo-
jit větší počet dobrovolníků, co nejvíc ten projekt 
otevřít. Například od vrchlabského pana starosty 
jsem četla minimálně dva příspěvky o jeho lásce 
ke knihám. Ovšem naše veřejná čtení, kterých už 
bylo ke 30, zatím nikdy nenavštívil. Tak jsme se ho 
rozhodli oslovit přímo jako předčítače a jsme rádi, 
že nabídku přijal. Na jeho čtení se můžete těšit 27. 
února od 18:00 v kavárně U Zvonu. Knihu nepro-
zradím, přijďte!    

A jak čtení propagujete, aby se o něm vědělo? 
To bývá oříšek. Zjistili jsme, že ve Vrchlabí se toho 
sice dost koná, ale pokud nejste členem nějaké své 
bubliny, nemusíte se o tom ani dozvědět. Když 
jsem sem před lety přišla, tak jsem z toho byla zma-
tená. Ideální by byla jedna internetová stránka.  

A tu by měl ideálně spravovat kdo? 
To je dobrá otázka. Původně jsem uvažovala, že to 
iniciuji já (smích). Největší zájem by na tom ale sa-
mozřejmě mělo mít město. Myslím, že to docela vy-
povídá o tom, jak se vedení města k takovým zdán-
livým drobnostem, které mohou zpříjemnit život 
ve Vrchlabí, staví. Řada takových věcí tady vzniká 
a funguje nezávisle na něm, nicméně z nich těží,  
a pokud se osvědčí, rádo se jimi pochlubí. Přitom 
pro ně nic moc neudělá. Skoro to vypadá jako 
záměr: když něco lidi chtějí, ať si to udělají sami.  
A protože řada lidí nemá chuť se s městem doha-
dovat nebo o něco prosit, raději si to opravdu udě-
lají sami. To je třeba případ skateparku. Pokud se 
nemýlím, tak poměrně velkou částku mezi sebou 
vybrali tatínkové těch dětí, když viděli, že se to ne-
hýbe a hrozilo, že se možná ani nedočkají. 

Několikrát jsi zmínila i vrchlabský Okrašlovací spo-
lek. O co jde? 
Miluji zahradničení, přírodu. A věřím, že pobyt 
venku významně prospívá našemu mentálnímu 
zdraví, o které se musíme starat se stejnou důleži-
tostí jako o to fyzické. A proto podpora projektů 
spojených právě se zelení je další aktivitou, které 
chci dát svoji energii a čas. Spolek vznikl teprve 
loni a stále přijímá nové členy.  Hlavním účelem je 

Veronika Teplá (37 let)

Vystudovala gymnázium v rodných Hořicích, 
odkud pokračovala na žurnalistiku na Fakultě 
sociálních věd UK v Praze. Hraje tenis, ráda 
fotí, vaří s dětmi, zahradničí a díky svým skan-
dinávským kořenům miluje severský design  
i kulturu. Je autorkou blogu „Cesta z (hlavní-
ho) města“, který byl nominován na „Blog roku 
2016“. Je vdaná, má tři děti.

BIO

přispívat k péči o veřejný prostor města a jeho okolí 
s ohledem na životní prostředí, historii a tradice. 
Mezi členy jsou velmi zajímavé osobnosti města 
všech generací, se kterými je radost se setkávat  
a generovat nápady.   

Jaké jsou plány spolku na letošní rok?
U Okrašlovacího spolku jsou velké plány s měst-
ským parkem. Tenhle úžasný kus relativně auten-
tické zeleně v dobré dostupnosti z centra města 
si zaslouží víc péče, než bohužel v minulosti měl. 
Pokračovat se bude s výsadbou zeleně i umisťo-
váním laviček na vhodná místa jinde po městě. 
A mým osobním velkým snem je komunitní za-
hrada. Tedy opět další místo k setkávání, sdílení 
a odpočinek a učení, ideálně v centru města. Ne-
stavme prosím pro tyto účely další barák nebo 
zamykatelná obří sportoviště, ale udělejme třeba 
něco takového. Věřím, že trávení času v zeleni 
hraje důležitou roli během dospívání dětí a po-
zitivně ovlivňuje jejich fyzické i mentální zdraví  
a pocit štěstí. I malý kousek přírody jako komunit-
ní zahrada může inspirovat všechny členy rodiny 
při společně tráveném času venku.    

Kde na všechny své projekty bereš energii a čas?
Od mala jsem taková velká organizátorka.  A mám 
podporujícího manžela, který je absolutně fan-
tastický táta. Naši kluci ho zbožňují, spoustu věcí 
okolo dětí zvládá líp než já (smích). Bez něho by to, 
myslím, nešlo. A nakonec na většinu akcí, jako jsou 
čtení nebo brigády v Otevřené farní zahradě, beru 
i své děti. Často s nimi některé nápady konzultuji, 
nebo na nich dokonce pracujeme společně. Můj nej-
starší syn třeba připravuje pro místní dětské rádio 
Kulíšek, které fantasticky vede Jana Tauchmanová, 
pravidelné reportáže o knížkách a knihobudce. 
Je fajn, že se můžou zapojit a vidí, že je nutné se  
o sousedské vztahy starat. Tím pádem není ten čas 
jen můj, ale je to čas, který smysluplně trávím spo-
lečně se svou rodinou.

PODNIKAVÁ MÁMA
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NOVINKY Z VRCHLABSKA

Přednáška o osudu Němcům 
zabavených památek
Do období po 2. světové válce, kdy došlo  
k odsunu německého obyvatelstva z českého 
pohraničí, zavede zájemce přednáška „Kon-
fiskované osudy“, která se uskuteční ve stře-
du 26. února od 17 hodin v historickém domě 
č. 2 Krkonošského muzea Správy KRNAP ve 
Vrchlabí. Přednášku povedou Kristina a Jan 
Uhlíkovi z Ústavu dějin umění Akademie věd 
ČR v Praze. 

Zemřel Josef Pištora,  
bývalý místostarosta Vrchlabí
Ve věku nedožitých 77 let zemřel v pondělí 13. 
ledna bývalý dlouholetý místostarosta Vrchla-
bí. Ve veřejných funkcích na vrchlabské radni-
ci působil od roku 1990. V letech 1990 až 1994 
byl členem rady města, od roku 1994 do 2006 
pak místostarostou. V letech 1991 až 1994 byl 
zároveň městským kronikářem.

Děti ze školek se učily lyžovat
Od začátku ledna probíhaly na Kněžickém 
vrchu týdenní lyžařské kurzy pro děti z vrch-
labských mateřských škol. I přes absenci pří-
rodního sněhu se podařilo zajistit důstojné 
podmínky pro první lyžařské krůčky budou-
cích velkých lyžařů. Každý týdenní program 
by zakončen karnevalovým rejem masek. 
Instruktoři byli s přístupem i výkony malých 
lyžařů spokojeni. „Naši svěřenci byli velice ši-
kovní a učenliví. Lyžovat se naučily i takové 
děti, které na začátku týdne na lyžích neuměly 
ani stát,“ pochvaloval si instruktor lyžařské 
školy Snowschool Vrchlabí František Zeman.

Nominace na Cenu ředitele 
Správy KRNAP
Již podesáté hodlá Správa Krkonošského ná-
rodního parku (KRNAP) udílením Ceny ře-
ditele Správy KRNAP vyzdvihnout konkrétní 
osobnosti, které svou prací, výkony či občan-
skými aktivitami představují či představovaly 
významný přínos pro Krkonošský národní 
park či Krkonoše jako region. Na ocenění 
může svého adepta navrhnout kdokoliv.(jš)

Vyšetření znamének  
je základ prevence 
rakoviny kůže

Jsme regionální onkologické centrum, které se za-
bývá kromě léčby i preventivní medicínou. Jako první  
v Královehradeckém kraji jsme pořídili unikátní diag- 
nostický přístroj pro celoplošné robotické skenování 
těla FOTOFINDER. 

Pro přesnou detekci nádoru  
používáme tzv. umělou inteligenci
Díky digitální dermatoskopii a videodermato-
mikroskopii vám nabízíme nejlepší metodu vy-
šetřování znamének a pigmentací celoplošným 
robotickým skenováním těla. Jedná se o tzv. mapo-
vání, kdy kamera přístroje zaznamená znaménka  
z celého vašeho těla, uchová je a jednou za rok pak 
vyhodnotí jejich změny. A právě proto je zaručeno 
včasné odhalení rizika vzniku rakoviny kůže.

MARK-MEDICO

ambulance klinické a radiační onkologie,  
Poliklinika Masarykův dům II, Palackého 256, 541 01 Trutnov

Tel.: +420 499 859 741 | Mobil: +420 734 609 501
E-mail: info@mark-medico.cz

www.mark-medico.cz

Pozor na melanom!
Melanom je zhoubný nádor z melanocytů – bu-
něk tvořících pigment kůže, způsobuje však až 75 
procent všech úmrtí spojených s rakovinou kůže. 
Jedná se zároveň o tumor s nejrychleji narůstající 
incidencí na světě. Nejvíce postihuje muže bělo-
chy. Průměrný věk pacienta s melanomem při 
stanovení první diagnózy je 56 let, přesto našemu 
nejmladšímu pacientovi je 12 let. Počet onemocně-
ní maligním melanomem se každých 10 let zvýší 

na dvojnásobek. V ČR připadá na 100 000 obyvatel  
12 až 14 nově hlášených melanomů.

Robotické celotělové digitální vyšetření znamének 
FOTOFINDER
∙ žádné vaše znaménko nám neunikne
∙ nepodceňujte prevenci rakoviny kůže
∙ nechte se vyšetřit včas
∙ provádíme celotělové robotické skenování  
  znamének
∙ jednou za rok vyhodnotíme a zachytíme změny  
  na povrchu celého těla, u rizikových pacientů 
  dvakrát ročně
∙ možnost příspěvku na úhradu z preventivních   
  programů zdravotních pojišťoven (informujte se  
   u své zdravotní pojišťovny)
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EVA VERNEROVÁ, 
FOTO: ARCHIV MILONĚ REZLERADělám, co mě baví!

Vrchlabák Miloň Armored Rezler začal s grafikou už ve 13 letech. Bavila ho a on se chtěl začít živit právě tím, co 
má ze všeho nejraději. Odjakživa ho bavila i hudba, sám ji kdysi také tvořil, a z toho přirozeně vyplynulo, že chtěl 
zkusit spolupráci s hudebníky. Nebál se na Facebooku oslovit umělce, kteří ho v hudební branži nejvíce zaujali, 
a nabídnout jim svou práci. Miloň Armored Rezler teď tvoří grafiku pro Kali Records a jeho dílo najdete nejen  
u nás, ale také na Slovensku, po celé Evropě, nebo také v Argentině a Nigérii.

Zlomový byl pro Miloně Hip Hop Kemp 2010. Už 
před ním se mu podařilo zkontaktovat některé 
umělce, kteří zde vystupovali. Na tomto hudebním 
festivalu se s nimi pak blíže seznámil ještě jako kla-
sický host – divák. Získal další kontakty a příštího 
ročníku Hip Hop Kempu v roce 2011 už se zúčast-
nil jako účinkující, který vytvořil grafiku na plakáty 
pro kapelu Indy & Wich. Z umělců se stali jeho přá-
telé. Mohl si tak akci vychutnat tentokrát i z druhé 
strany – z backstage.

Poté se objevil Kali. Řekni nám prosím, jak to začalo.
S ním jsem si chvilku psal, vyměnili jsme si pár 
zpráv a poprosil mě, jestli bych pro něj neudělal 
nějakou práci – obrázky na Facebook. Spolupra-
coval jsem i s dalšíma rapperama, kteří viděli moji 
práci. Kali začal být po nějaké době známější a sám 
mi pak zavolal. Netušil jsem, kdo volá, jen jsem 

GRAFIK

viděl předvolbu ze Slovenska. Poprosil mě o další 
grafiku, a to byl skvělý pocit! Spojil jsem se s ma-
nažerem Kali Records a brzy jsem dostal nabídku, 
abych se stal jejich dvorním grafikem. Tam už to 
začalo ve velkým. Jsem vděčný za tu možnost spo-
lupracovat s jedním z nejlepších hudebníků. Kali 
nemá rád, když ho označujou za rappera – prostě 
dělá hudbu. Už je to přes sedm let, co tam jsem. 
S Kali Records jsem vlastně od samého začátku  
a jsem za to strašně rád. 

S kým ještě spolupracuješ, nebo pro koho jsi tvořil?
Například rapper Kaidžas – toho poslouchám už 
přes 10 let – mě minulý rok požádal, abych mu 
udělal kompletně celou desku – obal a všechno, 
co k tomu patří. Jinak těch jmen je hodně: Rytmus, 
Don Čičo, Peter Pann, Ricco, Claudia, Majself, Se-
par, Gamba, Abraxas i Michal David nebo Jan Ben-

dik. Toto je stále jen zlomek. Dál jsem dělal grafiku  
i pro Nadaci Charty 77, Nadační fond Modrý hroch, 
pro Českou televizi, Rádio Impuls i Český rozhlas. 
Pak třeba v Nigérii je rapper, co si říká Ice Prince,  
a Peter Pann ze Slovenska tam s ním začal rozjíždět 
projekt a já pro ně dělám grafiku. Jde vždy hlavně 
o obrázek ke skladbě - ten pak je na iTunes a na 
různých dalších streamovacích serverech.

Chodíš jim na koncerty?
Jo, s kýmkoli spolupracuju, u toho mám místo. 
Mohu kdykoli přijet a mám od nich lístek. Nebe-
ru to ale jako samozřejmost. Je to moc fajn a vážím 
si toho. Kali tento rok bude koncertovat od února 
s novou deskou „Ale ne“. V březnu bude v Praze 
ve Fóru Karlín - tam jsem byl minulý rok a to bylo 
opravdu neskutečný. 

Kde vlastně vzniklo „Armored“?
V 15 letech jsem byl na operaci s nohou. Byl strašný 
boom X-chatu, Libimseti a různých takových cha-
tů. Já už jsem taky potřeboval nějakou přezdívku  
a název na e-mail, a tak jsme to vymysleli se ségrou. 
Armored v češtině znamená obrněný. Pro mě to má 
i další významy. Já jsem od malička flegmatik. Ke 
mně není jednoduchý se dostat. Trvá mi dlouho, 
než si někoho pustím k tělu. Pro mě je to tedy víc 
než jen přezdívka, nebo název.

Na ruce máš vytetovaného psa. Jaké má to tetování 
pro tebe význam? 
Pittbull. Povahou jsem milej člověk, ale když se na-
štvu, tak je zle. Když se do něčeho zakousnu, tak 
nepovolím, dokud to nedostanu, dokud to nespl-
ním, dokud to nedokončím. A to mám úplně ve 
všem v životě - nejen u grafiky. Pak je vytetovaná 
lebka s tužkou, přezdívka a moje logo.

Co máš na své práci nejraději?
Jsem rád, že můžu pracovat, kdy chci a jak chci. 
Mám sice třeba domluvené termíny, které musím 
dodržet. Ale organizuji si to sám. Pracuji hlavně  
v noci, kdy je klid, nikdo neruší, nikdo nic nechce, 
každý spí. Dělám to, co chci, co mě baví. Živím 
se tím, co jsem vždycky chtěl. Hlavně nikdo není 
nade mnou. Nikdo mi do toho nekecá. Záleží to na 
mně. Když je víc práce, tak pracuji celý den od rána 
do večera.

Zavolá občas někdo: „Potřebuji to zítra.“?
Jo, to se poslední dobou stává často. To je pak po-
měrně náročné. 

Zadávají ti, co tam chtějí, nebo máš volnou ruku?
Je nejlepší, když mám v tomhle volnost. Ze začátku 
to bylo třeba tak, že jsem dostal od manažera jen 
název skladby, kdo tam hostuje, kdo dělá produk-
ci, a „teď to udělej“. Tak jsem pak něco vymyslel  
a pokaždý jsem se trefil tak, jak by to mělo být - tak, 
jak si to představoval, aniž bych to slyšel. Nějakým 
způsobem se to vždycky podařilo, ani nevím jak.
Teď poslední dobou už se ale začínám ptát, pro-
tože mě nebaví, když něco vytvořím a pak bych to 
měl předělávat. Tak si tím ušetřím čas a energii.

Máš svou oblíbenou tvorbu, svůj oblíbený plakát?
To asi nedokážu říct. Všechno, co tvořím, mě baví. 
Už jako malý jsem se naučil, abych dělal to, co chci. 
Jakmile nebylo po mým, už mě to tak nebavilo. Od- 
malička jsem měl problém poslouchat autoritu. 

Jaký je tvůj cíl do budoucna?
Chci se spojit s umělcema v USA - v New Yorku, 
Los Angeles, Chicagu. Tam mě to táhne. 

Máš nějaký vzor?
Nemám. Od malička si chci prostě dělat to svoje. 
Kdybych měl nějaký vzor, tak už to nebude origi-
nální. Kdyby mi moje práce začala někoho připo-
mínat, tak bych to nebral jako svůj originál a připa-
dal bych si jen jako kopírka. To už by pak nebylo 
ono. To by mě nebavilo.

Tvoříš si i jen tak sám pro sebe?
Jo. Většinou to jsou to malby. Mám grafický tablet, 
co jsem si pořídil asi před šesti lety. A ten funguje, 
jako papír, ale je to všechno v digitálu. Mně dát ně-
kdo klasický papír a tužku a chtít, abych mu něco 
nakreslil, tak už to asi nedám. Na tabletu je to úpl-
ně něco jinýho než papír nebo plátno – na tabletu se 
dá úplně jinak pracovat i s detaily. 

Na čem teď pracuješ?
Dělal jsem teď logo, dokončil jsem svoje asi 65. 
album. Budu pracovat na dalších třech albech – 
komplet obal, logo pro autoklub, pak třeba pro 
ostravskou mezinárodní breakdance akci Steel 
City Jam dělám plakáty, loga na trička, kšiltovky 
a upoutávky.

Máš pro naše mladší čtenáře nějaký vzkaz?
Pokud chcete být za „frajera“, tak budete, až to bu-
dou říkat ostatní, a ne vy. Pokud chce být někdo 
úspěšný, ale nebude pro to nic dělat, tak to nedo-
padne. Tak dělejte, co vás baví, a vytrvejte.
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NA POKEC

Ošklivé 
káčátko

Blikající kurzor, otevřená láhev vína a prázdná hla-
va. Termín pro odevzdání článku se nezadržitelně 
blíží a mne nic kloudného nenapadá. Inspirace se 
mi nedostává. Že by děti přestaly zlobit? Ne. Že 
by všichni doma přestali dělat nepořádek? Ani ná-
pad. Vína v láhvi ubývá a obav z nedokončeného 
článku přibývá. Začínám si nervózně kousat nehty 
a v tom mně to docvaklo. Moje ubohé nehty. Kdy 
naposledy jsem si vlastně dělala manikúru? To vím 
naprosto přesně. Naposledy jsem si udělala fran-
couzskou manikúru těsně před prvním porodem. 
Fotky z porodnice toho budiž důkazem. 

Jen díky mým pěstěným nehtům a čerstvě vy-
foukaným vlasům od kadeřníka nevypadám na 
fotkách tak zničeně. Od té doby, a jsou tomu už 
čtyři roky, jsem se k lakování nehtů dostala cel-
kem dvakrát,  jednou kvůli plesu a jednou kvůli 
koncertu. Ano, je to tak. Pouze dvě významnější 
kulturní akce během čtyř let (a dvou dětí). Ani ne-
vím, co je horší. Upadající zájem o sebe sama nebo 
můj upadající kulturní život.

Kde jsou ty časy, kdy jsem během jedné plesové 
sezony navštívila hned několik plesů a kdy jsem 
strávila skoro celý den přípravami? Manikúra, pe-
dikúra, depilace, maska, koupel, make-up, účes, 
styling. Kde jsou ty časy, kdy mi nebylo za těžko 
strávit několik hodin v nákupním centru pobíhá-
ním z jednoho obchodu do druhého a vracejíc se 
domů až v pozdních večerních hodinách totálně 
vyčerpaná, ale šťastná z toho, jaké úžasné módní 
kousky se mi podařilo ulovit? Kde jsou ty časy, 
kdy jsem do práce chodila v kostýmku barevně 
sladěném s lakem na nehty a kdy se mi na nočním 
stolku kupily módní časopisy?

Po celodenním skákání kolem dětí, organizaci 
domácnosti, pochůzkách, uklízení a vaření mi už 
nezbývá sil ani času na péči o sebe sama, a tak se 
mé dřívější zkrášlovací rituály smrskly jen na tu 

VERONIKA ŠTEFKOVÁ, FOTO: INTERNET

nejnutnější osobní hygienu. Hlavu si umyji, tepr-
ve když začínám cítit nelibou vůni z vlasů i přes 
čepici. Žiletku vytáhnu až v létě, když je horko tak 
nesnesitelné, že musím shodit džíny a vzít si suk-
ni. Pedikúru zvládnu tak jednou za rok, to když 
měním botasky za sandále. A make-up? Už jen 
výjimečně. 

V poslední době se díky naší hlídací babičce si-
tuace na frontě v boji se sebezkrášlováním přeci 
jen trochu zlepšila. Opět jsem začala pravidelně 
chodit na kosmetiku a ke kadeřnici. Na den, který 
mám v diáři zaškrtnutý pro jednu z těchto kra-
tochvílí, se těším jako malé dítě. Ta jedna či dvě 
hodinky naprostého zklidnění a relaxace bez dětí 
je k nezaplacení, zvláště když mne pak paní u po-
kladny požádá o občanku kvůli pivu pro manže-
la. Od kadeřnice pak odcházím nejen krásná, ale 
i skvěle naladěná. Dokonce tak dobře naladěná, 
že pak ani manželovi nevyčiním, když mi přijde 
s malým naproti a v kavárně zjistím, že ho oblékl 
do pyžama. Budiž mu k dobru, že pod tím pyžám-
kem měl aspoň triko a punčocháče.

Módní časopisy na nočním stolku sice vystřídaly 
kuchařky, namísto do nákupního centra chodím 
do Lidlu a moje sbírka laků již před několika lety 
vyschla. Ale nezoufám, protože pokaždé, když 
jdu v noci dětem přikrýt peřinou jejich odhalená 
bříška, vím, že mám přesně to, po čem jsem jako 
svobodná nezávislá a emancipovaná mladá žena 
toužila.




