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Nic není staršího než včerejší 
noviny, praví okřídlené rčení.  
V polovině srpna jsme se nejdříve 
dozvěděli, že se od 1. září budou 
nosit roušky ve školách i restaura-
cích, aby druhý den bylo oznámeno, 
že nic takového nebude třeba. Přes-
to se povinnost zakrývat si nos  
i ústa na určitých místech od začát-
ku září vrací a je možné, že se  
v dalších týdnech bude situace ještě 
měnit. Celému chaotickému divad-
lu přihlížejí lidé, u kterých se střída-
jí pocity vzteku, zmatení, vyděšení 
a úlevy. Většina z nich se během 
léta bezstarostně nadechla a užila si 
zábavu a cestování. Tento pozitivní 
duch by však neměl zmizet, a to  
i kdyby během podzimu opět přiš-
la další omezení a roušky se vrátily 
do většiny míst všedního života. 
Důležité je nenechat si „to“ vlézt 
do hlavy. Naopak je potřeba zůstat 
aktivní, tedy chodit za zábavou či 
za sportem. Život se nezastavil, 
zastavit si ho můžeme jen my sami. 
Sami v sobě.
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ANKETA

Tibor Tschoche, majitel restaurace

Tereza Kohutková, učitelka a korektorka

Aleš Vejnar, hudebník a pedagog

Martin Tůma, poštovní doručovatel

Dan Kruml, knihkupec

Návratu pandemie jako takové se zas tolik ne-
obávám. Spíše se obávám možného zneužití 
situace politickou mocí a toho, jak tento stav ne-
jistoty celkově ovlivní společnost a ekonomiku. 

Návratu epidemie se neobávám, ale obávám 
se návratu všech opatření. Ta mi po před-
chozích zkušenostech a pročtení pár studií 
přijdou zcestná. Ale to my obyčejní lidé asi 
neovlivníme. 

Nechci situaci nijak zlehčovat, ale daleko víc 
se bojím politikaření a zmatku, který to opět 
přinese, a naší nekompetentní vlády. 

Samozřejmě, že určité obavy mám, ale zároveň 
jsem z toho hodně zmatený. Nevím, čemu už 
mám věřit. Na jedné straně nám přikazují růz-
ná nařízení a zákazy a na druhé straně vystu-
pují kapacity z oboru zdravotnictví s názory, 

že nejde o nic výjimečného, čemuž bych velice rád věřil. 

Návratu epidemie se neobávám, nikam totiž 
nezmizela a byla tu s námi přes celé léto. Spíše 
se obávám vládní hysterie a zavádění plošných 
opatření tam, kde to není potřeba. Už jsme si 
zvykli na relativně normální svět, a ačkoliv 

počty nakažených stoupaly, vážně nemocných je relativně málo. 
Proto, pokud se situace nezmění výrazně k horšímu, doufám, že 
vláda nebude oznamovat a druhý den odvolávat třeba zavádění 
roušek v obchodech a restauracích.

Obáváte se návratu 
epidemie koronaviru?
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Předchozí období prověřilo  
postoje a hodnoty každého žáka

Po letních prázdninách se v úterý 1. září opět otevírají školy. Téhož dne dojde i ke zpřísnění opatření proti šíření 
koronaviru a opětovné povinnosti nosit ochranné roušky ve vybraných vnitřních prostorech. Školy byly nako-
nec ze seznamu míst s touto povinností vyjmuty. Ředitel základní školy na náměstí Míru Petr Jindřich v roz-
hovoru pro Vrchlabinky popisuje, jak učitelé a žáci fungovali během jarní pandemie a jak nová situace změnila 
jejich vzájemnou komunikaci. Zároveň předjímá, jaká opatření by musel v případě nutnosti na své škole zavést.

V úterý 1. září začíná nový školní rok. Jaký bude?
Bude v mnoha ohledech jedinečný. Musím říci, že 
nový školní rok bude pro nás náročný kvůli mno-
ha aktivitám i změnám před jeho zahájením. Ale 
věřím, že až se tady sejdeme s učiteli, tak budou 
všichni odpočatí po prázdninách, a že vše ucho-
píme tak úspěšně jako doposud. Očekávám, že 
díky týmovosti, která zde panuje, se všeho dobře 
zhostíme a žáci zde 1. září mohou v klidu zased-
nout. I u vedlejší budovy, která prochází kom-
pletní rekonstrukcí a zateplováním, jsou všechny 
termíny dodrženy, takže i tento prostor bude již 
k dispozici. A nebude to jako v minulých letech  

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY

s novou fasádou na hlavní budově, kdy jsme ještě 
14 dní před začátkem školního roku neměli zasa-
zených čtyřicet oken. 

Změní se něco pro žáky?
Pro žáky se toho změní hrozně moc, protože od 
března to bylo v podstatě domácí vzdělávání. Pak 
sem do školy chodili jenom ti, kteří se chtěli dobro-
volně zúčastnit výuky. Ostatní byli doma od března 
a po tak obrovsky dlouhé době teď přijdou opět do 
školy. Po každých prázdninách to vždy trvá, než si 
žáci zvyknou a vše si sedne, ale letos toto sednutí 
si bude po trojnásobně delší nepřítomnosti žáků 
ve škole ještě náročnější. Navíc se dá očekávat, že 
někdo doma nedělal tak, jak mohl. O to náročnější 

bude práce učitelů, kteří musí po provedené refle-
xi naplánovat a zajistit plynulou návaznost výuky 
bez zbytečného přetěžování sebe i žáků. 

Zmínil jste spojení „domácí vzdělávání“ a skuteč-
nost, že velká část žáků nebyla ve škole šest měsí-
ců. Neobáváte se, že v případech, kdy se žáci doma 
nevzdělávali tak, jak mohli či měli, budou mít velké 
mezery v předepsaných znalostech?
Očekávám, že nastane přechodné období, kdy 
se žáci musí aklimatizovat ve škole a vrátit se  
k pravidelné práci a povinnostem. Ministerstvo 
pro uplynulé období domácího vzdělávání dalo 
pokyn práci žáků „nehodnotit“, či spíše „hodno-
tit podpůrně“. Nicméně jestli je někdo šest měsíců 
doma a rodiče na něho neměli čas, tak tady se pri-
márně projeví osobnost žáka, zda je schopen sám 
se k něčemu donutit. Protože pokud jste ve škole 
pod tlakem, někdo vás každý den nutí se učit a na-
jednou ten tlak není, tak se ukáže kvalita, či spíše 
proaktivita žáka i jeho motivace ke komunikaci  
s učitelem. Ač jsme si předchozí období nepřáli, 
byla to doba, která prověřila postoje a hodnoty 

každého žáka. Celkově vzato, myslím, že rozjezd 
bude pomalejší, ale za pár měsíců se do toho zase 
dostaneme. Zásadní bude hlavně to, jak na základě 
již zmíněné reflexe uplynulého školního roku bude 
individualizována výuka a budou upraveny vzdě-
lávací plány a výstupy.

Když byla v průběhu května a června některá opat-
ření rozvolňována, žáci mohli chodit do školy na bázi 
dobrovolnosti. Kolik jich docházelo?
Naštěstí tak akorát. Z každé třídy vznikla pouze 
jedna skupina do povolených patnácti žáků. Kon-
zultace deváťáků k přijímačkám, následně pak 
první stupeň a o něco později souběžně s nimi  
i druhý stupeň. Kromě prvních a druhých tříd, které 
jsou ve svých budovách, jsme veškerou dobrovol-
nou výuku zajišťovali v hlavní budově. Vzhledem  
k blížící se náročné rekonstrukci jsme museli ve-
dlejší budovu uzavřít. Naštěstí jsme nemuseli 
vzniklé skupiny kombinovat napříč třídami. I přes 
stísněné podmínky, kdy nám nezůstala jediná vol-
ná učebna, dopadlo vše optimálně. Současně pro-
bíhalo i vzdělávání na dálku, se kterým si všichni 
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učitelé postupně velmi dobře poradili. Jednou  
z použitých metod bylo například současné použití 
streamingu přímo při výuce žáků ve škole tak, aby 
se mohli do právě probíhající výuky zapojit i žáci, 
kteří zůstali doma a připojili se online.  

Zmínil jste streamování. Výuka tedy probíhala ve 
formě videokonferencí? 
Distanční vzdělávání mělo řadu podob a online vý-
ukových zdrojů – Bakaláři, e-mail, pro videokon-
ference celých tříd převažoval Office 365 – Teams. 
Dále pak WhatsApp, YouTube, telefonické rozho-
vory či konzultace. Vše se odvíjelo od domácích 
možností a vyspělosti zejména žáků. Tvořivost 
a iniciativa učitelů neměla mezí. Zde je namís-
tě zmínit, že někteří naši učitelé jsou i klíčovými 
osobnostmi například pro firmu Corinth, kde se 
za Česko formou seminářů či webinářů dělí o své 
zkušenosti, jak se dá Corinth a Lifeliqe používat při 
výuce i ve spojení s dalšími výukovými programy. 
Zcela zásadní a důležitá při použití jakéhokoli vý-
ukového prostředku byla však pro nás zpětná vaz-
ba a na tu jsme kladli velký důraz. Já vám můžu dát 
domů mraky úkolů či haldy knih na prostudování, 
a vy se stejně na to ani nekouknete. Zejména pokud 
víte, že to s vámi již nikdo nebude dál sdílet.

Takže v podstatě i covid byl k něčemu dobrý, neboť 
například v tomto případě díky němu pedagogové 
objevovali a učili se novým způsobům komunikace 
se svými žáky. 
Určitě. Samozřejmě není nad osobní kontakt. Cho-
zení do školy je především pro žáky o sociálním 
kontaktu a komunikaci. A to jim nyní hodně chy-
bělo, proto pak i mnozí měli snahu do školy přijít. 
Jinak máte pravdu v tom, že se učitelé velice zdo-
konalili v používání různých forem online podpo-
ry distančního vzdělávání. Pokud se se žáky potká-
váte každý den, tak ji mnohdy ani nepotřebujete, 
zejména na prvním stupni v nižších třídách. Ale 
pokud potřebujete pravidelně online komunikovat 
i s rodiči, pro žáky natáčet například motivační vi-
dea, tak váš kvalitativní posun je nutný a dříve či 
později zákonitě nastane.

Jak často se na vás během epidemie obraceli samot-
ní rodiče s prosbou o radu, jak se s dětmi učit nebo 
jak nezanedbat jejich výuku?
Hlavně se tak dělo ze začátku domácího vzdělá-
vání. Nastal dosud nezvyklý a rozličný tok infor-
mací skrze Bakaláře, Teams, e-mailové skupiny či 
další komunikační prostředky. A než si to všech-

no sedlo, tak tím byli rodiče mnohdy zatíženi více 
než samotné děti. Ze začátku i díky zpětné vazbě 
od rodičů bylo potřeba vše i časově zkoordinovat, 
aby bylo jasné, kdy a co mají doma žáci dělat. Nic-
méně s kolegy jsme se pravidelně scházeli, kon-
zultovali jsme, jak to můžeme uchopit a posunout. 
Spolupráce s rodiči byla velmi důležitá a neméně 
důležité bylo i její nastavení, aby to bylo pro obě 
strany únosné. 

Koronavirus zasáhl i do přípravy deváťáků na přijí-
mací zkoušky na střední školy. Víte, jak si letos při 
nich vedli?
Vím. Byli velice úspěšní. Všichni se dostali tam, 
kam chtěli. Přípravy ve škole se účastnili v maxi-
málním možném počtu a vzorně chodili s rouška-
mi a v předepsaných rozestupech na pravidelné 
konzultace v předmětech český jazyk a matemati-
ka. A nikdy se nestalo, že by nějaký žák při výuce 
vyrušoval.

Od 1. září je nařízena povinnost znovu nosit roušky 
ve veřejných budovách či hromadné dopravě. Původ-
ně se tato povinnost měla vztahovat i na školy. Jak 
by to v takovém případě ve škole vypadalo? Čistě hy-
poteticky, není přece vyloučeno, že taková povinnost 
během podzimu ještě nastane.
S rouškami a dodržováním hygienických pravidel 
stanovených ministerstvem zdravotnictví máme 
již své cenné zkušenosti. Hned v březnu, krátce 
po vyhlášení nouzového stavu, jsme se stali ško-
lou pověřenou hejtmanem k celodenní péči o děti, 
jejichž rodiče byli zaměstnanci vybraných složek, 
integrovaného záchranného systému a podobně, 
včetně poskytnutí celodenního stravování těmto 
dětem. To ještě nebyly žádné manuály a vše se 
řídilo zejména dle informací a pokynů pracovní-
ků kraje a zásadní byly pro nás konzultace s epi-
demiology. Ale zpět k vaší otázce. Při zajišťování 
výuky a dalších aktivit budeme postupovat v sou-
ladu s manuálem pro provoz škol vydaným mini-
sterstvem školství a zdravotnictví. A roušky čistě 

ŽELEZÁŘSTVÍ  
JOSEF ŠÍR
Vrchlabí • Nádražní 1432  
Tel. 499 423 883

autobusové  
nádraží

Nově 
zrekonstruovaná 
prodejna

www.extool.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Navštivte naši nově zrekonstruovanou prodejnu a eshop

nový  
katalog 
zdarma

STAVBA  DÍLNA  DŮM  ZAHRADA

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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hypoteticky? Pokud aktuálně, vzhledem k epide-
miologické situaci, bude povinnost nošení roušek 
ve škole zavedena, pak to bude ve „společných“ 
prostorách. A ty si škola sama vymezí: Budou to 
například chodby, společné šatny, jídelna. Zjedno-
dušeně řečeno ty prostory, kde se budou potkávat 
žáci z různých skupin, tříd či ročníků. Ve třídách, 
kde spolu budou trávit mnoho času obvykle stej-
ní žáci, roušky nevidím. Dovedu si ale představit, 
že pokud hygienická stanice rozhodne o karanté-
ně pro některé žáky či skupiny, pak po konzultaci  
s epidemiology zavedeme roušky například ve 
zbytku dotčené třídy. A pokud roušky vůbec ne-
budou? Pak se pro snížení rizika nákazy budeme 
snažit koordinovat přesouvání žáků mezi učeb-
nami a dalšími prostorami školy. Také režim ve 
školní jídelně bude v rámci možností přizpůsoben 
s cílem snížení rizika nákazy. Bude prodloužena 
výdejní doba do 15 hodin a z počátku se bude vařit 
pouze jedno jídlo. Nejrizikovějším faktorem však 
bude školní družina, která již v době před covidem 
měla omezené možnosti. V době dobrovolné výu-
ky, v květnu a červnu na konci uplynulého školní-

ho roku, sem docházelo minimum žáků v počtu do 
deseti ve skupině. Proto bych velice uvítal rozhod-
nutí rodičů dětí zejména třetích ročníků, pokud je 
to možné, děti do školní družiny zatím neposílat. 
To by zmíněné riziko nákazy významně snížilo. 

Jakými pravidly se budou muset v takové situaci ří-
dit jednotliví kantoři při pohybu na chodbách či mezi 
jednotlivými třídami?
Pro kantory by v takové situaci platila obdobná 
pravidla jako pro žáky. Zejména s přihlédnutím  
k aktuální epidemiologické situaci ve škole či v re-
gionu. Jejich dodržování a ochrana před nákazou 
je pro kantory i ostatní zaměstnance školy zásadní 
věc. Dost by nám to zkomplikovalo situaci, kdy-
by se karanténa týkala i jich, pak bychom museli 
hodně improvizovat, v čemž nás prověřil velkou 
měrou i uplynulý školní rok. Celková rekonstruk-
ce vedlejší budovy, kterou jsme museli od sklepa 
až po půdu celou „evakuovat“ včetně žáků a nyní 
vracíme všechno zpět. Současně velká moder-
nizace odborných učeben školy, včetně zajištění 
bezbariérovosti. Stavební úpravy za provozu, 

kdy jsme ani nemohli učit ve všech učebnách. 
Nezbytná odstávka kotelny v době topné se-
zóny. A do toho koronavirus s distančním 
vzděláváním. To vše si vyžádalo každodenní 
bezchybnou logistiku, obrovskou iniciativu  
a nasazení všech zaměstnanců školy. Patří jim 
za to můj veliký dík!

Jaký bude postup, když se dozvíte, že některý ze 
žáků vaší školy – byť jen jeden jediný – má pozi-
tivní text na koronavirus?
Jak jsem se již zmínil, všechna doporučení  
a naše opatření směřují k tomu, aby byl mini-
malizován výskyt a šíření koronaviru. Pokud 
se i přesto nemoc objeví ve škole, naším cílem 
bude, aby omezení karanténními opatřeními 
bylo co nejmenší. Dojde-li tedy k nakažení byť 
jednoho žáka, budeme to řešit individuálně 
podle pokynů pracovníků hygienické stanice, 
která provede epidemiologické šetření, sdělí 
nám další pokyny a rozhodne o jeho případ-
né karanténě či karanténě osob, které s ním 
byly v rizikovém kontaktu. Následovat bude 
izolace po dobu minimálně deseti dnů. Pokud 
bude lehký průběh onemocnění, žák se vrátí 
do školy bez dalšího testování. Tak to alespoň 
sdělila hlavní hygienička. Na spolupráci s epi-
demiology jsme již zvyklí z uplynulého školní-
ho roku, kdy jsme však naštěstí nemuseli řešit 
žádný pozitivní případ.

A na závěr: Co byste vzkázal rodičům dětí, které 
sem v září nastoupí, ale i samotným dětem?
Dětem? Snažíme se vždy vytvářet ve škole bez-
pečné prostředí pro všechny žáky i zaměstnan-
ce školy. Všem dětem říkáme, že šikana tu u nás 
nemá místo. Prevence proti koronaviru je však 
o mnoho složitější. Společně se proto snažme  
o bezpečné prostředí při dodržení všech hy-
gienických pravidel. Jsem přesvědčen, že při 
troše vlastní snahy se děti můžou do školy jen 
těšit, tak jako my na ně. Děti potřebují komuni-
kovat, setkávat se a společně tvořit. Totéž platí  
i u učitelů. Začátek proto bude pro ně i děti 
dost podobný. A rodičům? Vám patří velký 
obdiv a uznání za to, jak jste se dokázali dlou-
hodobě vyrovnat se vzniklou situací, současně 
pracovat a pak se věnovat ve zvýšené míře do-
mácímu vzdělávání svých dětí, což s sebou při-
nášelo mnohé těžkosti. I tak věřím, že i vás to  
v mnohém obohatilo. Můžete si teď odpoči-
nout, berte to jako pochvalu ředitele (smích).

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY

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



Vážení voliči,

ve dnech 2. a 3. října se uskuteční volby do Senátu parlamentu České republiky. 
Prosím, vyberte si senátora, který bude nejvíce reprezentovat vaše názory. Senáto-
rem by měl být někdo, za kým můžete přijít, kdo vás vyslechne a poradí vám ve své 
kanceláři. Přijďte k volbám, jelikož váš hlas rozhoduje o budoucnosti celého regionu 
i celé republiky. Dovolte mi představit moje názory:

Méně úřadu, veselejší život
V advokacii pracuji od roku 1999 a moje advokátní kancelář mi pomáhá při provo-
zování Luční boudy. Administrativa pro malé podniky, drobné podnikatele  
a soukromníky dosáhla už neuvěřitelných rozměrů. Přerostla a nebojím se to nazvat 
v úřednický socialismus.

Za poslední roky halda formulářů a požadavky států dokonce i na běžného občana 
mi sebraly radost z podnikání. Ubíjí iniciativu nás všech a nejsou ku prospěchu ani 
lidem a ani státu.

Rozhodla jsem se kandidovat do Senátu, protože je potřeba proti tomuto úřednic-
kému socialismu bojovat a s mojí advokátní zkušeností jsem přesvědčena, že mohu 
přispět. V Senátu zastavit nebo zmírnit legislativní smršť. Vnést zdravý rozum, logiku 
a jednoduchost, zpět do našich zákonů. Jako senátorka bych se chtěla zasadit ze-
jména o včasné dokončení D11 a modernizaci trutnovské nemocnice. 

Mám ráda psy
Mám psa, bernardýna Bohouše, nikdy nebudu schvalovat zákony, které by upra-
vovaly nebo jinak omezovaly chov psů. Vždy se budu zastávat nejlepších přátel 
člověka. Jsem rovněž proti průmyslovému chovu zvířat, které nejsou přirozené, proti 
klecovému chovu slepic. Utrpení zvířat nám nepřinese kvalitní a dobré jídlo na talíři.

Jsem žena
Nemám žádné radikální feministické názory, ale jsem přesvědčená, že problémům 
žen daleko lépe rozumí žena než muži. Ve své právní poradně se pravidelně setká-
vám s problémy, které se domnívám lze řešit lepším nastavením zákonů a různých 
nařízení. V této souvislosti bych ráda uvedla, že z mé mzdy bude hrazen chod právní 
poradny po celou dobu mého mandátu. Tuto poradnu nevnímám pouze jako právní 
pomoc zdarma, ale i jako zrcadlo problémů celého regionu.

Podnikání bez bariér
Mám názor, že by se měla zrušit elektronická evidence tržeb, minimálně pro posled-
ní vlnu řemeslníků, kadeřníků a služeb. Přináší to neuvěřitelnou administrativu a v 
jádru se to neosvědčilo, když se to tak jednoduše a rychle v době pandemie zrušilo.

Sovova - plakaty A4, A3,A2.indd   1Sovova - plakaty A4, A3,A2.indd   1 26.08.2020   10:52:1226.08.2020   10:52:12
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JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: ARCHIV 
NEMOCNICE VRCHLABÍ

Fungujeme jako tým, 
proto se nám daří

Nemocnice Vrchlabí patří mezi největší místní zaměstnavatele a je zároveň spádovým zařízením pro velkou 
část Krkonoš. Její ředitel Michal Mrázek v rozhovoru pro Vrchlabinky představuje rozsah nabízené péče, odkrý-
vá budoucí plány a pochvaluje si, jak se nemocnice popasovala v jarním období s epidemií koronaviru.

Kdy jste se stal ředitelem Nemocnice Vrchlabí a co 
jste dělal před tím, než jste byl jmenován do této 
pozice?
Do Nemocnice Vrchlabí jsem nastoupil na pozici 
chirurga v květnu 2017, do té doby jsem sedmnáct 
let pracoval v nemocnici ve Frýdlantu na chirur-
gickém oddělení. No a zde mi pak za dva měsíce 
po mém nástupu byla nabídnuta funkce lékařské-
ho ředitele a v květnu 2018 jsem se stal ředitelem 
nemocnice.

Jak byste charakterizoval vrchlabskou nemocnici? 
Jaké služby nabízí a na co se specializuje?
Vrchlabská nemocnice má charakteristiku danou 

ŘEDITEL NEMOCNICE

svou polohou první spádové nemocnice centrál-
ních Krkonoš. To znamená, že její nosnou částí  
v akutní péči je chirurgie s velkým podílem úra-
zové chirurgie. Ta spolu s ortopedickými výkony, 
které vhodně doplňují spektrum operativy, tvoří 
až 80 procent operačních výkonů. Zbylá část při-
padá na plánovanou břišní operativu, jako jsou 
operace žlučníku, kýl, hemoroidů, křečových žil 
a podobně. Dalším oddělením je pak interna s po-
dílem specializovaných ambulancí, dále oddělení 
akutní medicíny, které se stará o pacienty v bez-
prostředním ohrožení života. Nedílnou součástí 
nemocnice jsou samozřejmě oddělení s chronický-
mi lůžky, a to oddělení následné intenzivní péče 

a oddělení následné péče včetně lůžek reha-
bilitačních. Neměl bych zde ještě zapomenout 
na komplement nemocnice, tedy rentgenolo-
gické oddělení a oddělení klinické biochemie 
a hematologie, v ambulantním provozu pak 
rehabilitační ambulance.

Prý došlo k nějakým změnám v kardiologické 
ambulantní péči?
Asi máte na mysli naši kardiologickou ambu-
lanci, která prováděla i některá specializova-
ná vyšetření srdce včetně vyšetření v celkové 
anestezii. Tyto výkony ve spolupráci s anes-
teziology nyní neprovádíme, ale ambulance 
funguje dále. Získali jsme k našim dvěma kar-
diologům ještě další lékařku z Liberce, která 
nám jezdí do této specializované ambulance 
pomáhat.

Na jaké úspěchy vámi řízené nemocnice jste 
nejvíce pyšný?
Musím předeslat, že pokud mluvíme o úspě-
chu, tak o kolektivním. Fungujeme v nemoc-
nici jako tým, proto se nám nyní takto daří.  
A na co jsem nejvíc hrdý? Snad na ekonomic-
ký růst naší nemocnice, což v dnešní době 
není jednoduché. Umožňuje nám to dále ne-
mocnici rozvíjet. Loni jsme postavili nové 
parkoviště a investovali do přístrojového vy-
bavení včetně nového digitálního rentgenu.  
V letošním roce budeme dělat provozní úpra-
vy na operačním sále, v ambulantním traktu, 
ve vstupní hale v místě centrálního příjmu  
a upravíme chirurgické oddělení. Důležitá ale 
je i investice do dospávacího pokoje. V něm 
jsou sledování pacienti do úplného probuzení 
z anestézie, zlepšuje se tím průchodnost ope-
račních sálů, a především se zvyšuje bezpečí 
pacientů v pooperačním období. Samozřejmě 
nezapomeneme ani na další investice do pří-
strojového vybavení nemocnice. Dalším úspě-
chem je rozvoj nabízených služeb pro pacien-
ty – v září bychom měli konečně otevřít novou 
ambulanci rehabilitace a fyzikální medicíny, 
na podzim pak specializovanou traumatolo-
gickou ambulanci. V rámci kraje bychom se 
měli v nejbližších dnech zúčastnit výběrového 
řízení na neurologickou ambulanci, o kterou 
velmi stojíme. Dále máme příslib rozvoje orto-
pedie, neboť jsme v březnu vyhráli výběrové 
řízení na její rozvoj. Dalším úspěchem je pak 
nasmlouvání lůžek následné rehabilitační 

DDM Vrchlabí - inezrce 74x210.indd   2DDM Vrchlabí - inezrce 74x210.indd   2 25.08.2020   14:18:3725.08.2020   14:18:37
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péče, které pacientům po úrazech a ortopedických 
operacích pomůžou s brzkou rehabilitací.

Kolik lidí v současné době nemocnice zaměstnává? 
Kde své zaměstnance sháníte, co jim nabízíte a co 
musí splňovat?
V současnosti máme kolem 250 zaměstnanců plus 
další s menšími úvazky. Kde je sháníme? Samo-
zřejmě tady, ale i v okolních státech. Máme dob-
ré zkušenosti s ukrajinskými sestrami, kontakty 
máme na Slovensko i do Polska. Jsme schopni 
nabídnout nejlepší platové podmínky z okolních 
nemocnic, některým byt, dále náborový příspě-
vek, měsíčně příspěvek na penzijní pojištění. 
Chystáme další benefity, které jsme ještě ani svým 
zaměstnancům nepředstavili.

Vrchlabská nemocnice je spádovým zařízením pro 
velkou oblast Krkonoš, které se především v zimě 
těší velkému zájmu a návštěvnosti ze stran lyžařů. 
Jaké služby jste schopni zajistit pro tyto turisty, 

kteří se zde při sportu v zimě zraní?
Polohou nemocnice se musíme profilovat, už 
proto má u nás tak velkou roli úrazová chirur-
gie, zejména v zimním období. Máme zde plně 
erudované a atestované lékaře z traumatologie  
a ortopedie, tedy pokud se nejedná o poranění pá-
teře nebo hlavy, odoperujeme každého, kdo to po-
třebuje. O výše zmíněná poranění se samozřejmě 
také postaráme, spolupracujeme s neurochirurgy 
z Fakultní nemocnice Hradec Králové a traumato-
logy z Liberce. Pro pacienty ze Špindlerova Mlýna 
pak máme přímo pod dojezdem černé sjezdovky 
ve Sv. Petru traumatologickou ambulanci – Medi-
cal Point, kde jsme vlastně nepřetržitě od začátku 
prosince do skončení zimní sezóny, tedy do po-
loviny dubna. Tam jsme schopni ošetření de fac-
to přímo na sjezdovce. V zimním období se pak 
snažíme utlumit plánovanou operativu, abychom 
měli dostatek prostoru na operačních sálech pro 
pacienty s akutními úrazy.

Jak moc ovlivnila jarní epidemie koronaviru chod 
vrchlabské nemocnice? Nakolik jste byli nuceni 
zredukovat rozsah nabízených služeb či množství 
provedených operací?
Zasáhlo nás to asi jako každou nemocnici. Bylo 
to pro nás něco nového, ale myslím si, že jsme se  
s tím vypořádali celkem dobře. Omezení péče 
bylo asi na šest týdnů, měli jsme vyčleněná lůžka 
pro COVID-19 pozitivní pacienty na interním od-
dělení, kde jsme vytvořili jakési infekční oddělení. 
Zavřeli jsme všechny specializované ambulance  
a omezili jsme operativu pouze na akutní výkony, 
tedy jsme museli zredukovat operace o ty pláno-
vané, což bylo asi 100 až 120 operantů. To jsme se 
po zmírnění restrikcí snažili dohnat a vyjít paci-
entům vstříc.

ŘEDITEL NEMOCNICE
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V jakém režimu v době epidemie nemocnice fungovala? Jak byl za-
jištěn přísun ochranných pomůcek pro zaměstnance?
Pracovali jsme v akutním režimu. To znamená, že jsme fungovali 
jako o službách a víkendech. Na některých odděleních jsme roz-
dělili zaměstnance na týmy, které se nepotkávaly, abychom při 
nakažení některého z nás udrželi nemocnici v co možná nejméně 
změněném provozu a dále neomezovali péči.

Jak na celé jarní období nahlížíte jako lékař a v druhé pozici ředitel 
zdravotnického zařízení?
Myslím, že se to v daném období zcela prolínalo, protože jsem si 
to vyzkoušel na obou frontách. Byl to čas očekávání, zodpověd-
nosti, někdy i čas až přílišných obav. Řekl bych, že bylo důležité 
zachovat chladnou hlavu. Pro mě samotného bylo nejdůležitější 
ochránit zaměstnance a zároveň co nejméně zredukovat péči 
pro obyvatele Vrchlabska. Pokud se teď podíváte třeba na den-
ní přírůstky nakažených, vnímáte, že nyní jsou mnohdy větší 
než v březnu a dubnu. Přesto opadl někdy až přílišný strach  
a lidé ke COVIDU přistupují jinak. Velkou měrou se na vnímání 
situace podílejí i média, která nás již tak „nemasírují“, jako to 
dělala na jaře.

Ke koronaviru dovolte ještě jednu aktuální otázku. Od 1. září opět 
dojde k zavedení povinnosti nosit roušku v uzavřených prostorech, 
městské hromadné dopravě či obchodech. Jak se toto nové opatření 
dotkne vaší nemocnice?
Nijak zásadně se nás to nedotkne. V nemocnici se všichni pohy-
bujeme s rouškami na ústech a jestli budou povinné i jinde, bude 
asi na podzim ke prospěchu věci.  S očekávanou podzimní chřip-
kovou epidemií, otevřením škol a cestováním v městské hromad-
né dopravě je to naopak velmi rozumný krok.

Nemocnice Vrchlabí je významným zaměstnavatelem pro Vrchlabí 
a okolí a významným subjektem v rámci města. Jak vypadá vaše 
spolupráce a komunikace s místní radnicí?
S velmi dobrým ohlasem a opakovaně jsme pořádali například 
kurzy kardiopulmonální resuscitace pro zaměstnance radnice, 
infocenter a škol. Rádi v tom budeme pokračovat, ale přivítali 
bychom, aby spolupráce s městem byla výrazně intenzivnější, 
oběma nám přece jde o spokojeného pacienta. Ostatně náš pří-
nos pro město je značný a jak správně připomínáte, jsme i vý-
znamný zaměstnavatel. Možnosti rozšířenější spolupráce vidím 
i v poskytnutí dalších bytů pro naše pracovníky, velmi by to 
pomohlo.

Co vzkážete obyvatelům Vrchlabí a čtenářům záříjového čísla časo-
pisu Vrchlabinky? 
Za poslední tři roky jsme zde všichni udělali kus práce, za kterou 
se nikdo z nás nemusí stydět. Jsme rádi, že si k nám obyvatelé 
Vrchlabí opět našli cestu. Vědí o nás, že jsme tu připraveni kdy-
koliv jim pomoci.

Mgr. Petr Hannig,
předseda Rozumných, 
bývalý prezidentský kandidát

Mgr. Václav Makalouš, 
lídr kandidátky 
Královéhradeckého kraje

Mgr. Petr Hannig,
předseda Rozumných, 
bývalý prezidentský kandidát

Mgr. Václav Makalouš, 
lídr kandidátky 
Královéhradeckého kraje

Rozumní v poslední době 
nabírají na popularitě, protože 
předkládají rozumná řešení sou-
časných problémů. V první řadě 
musíme zachránit naše lesy. 
Zdravý les znamená rezervoár 
pitné vody. 

Naším programem je regio-
nální soběstačnost. Skončit 
s nesmyslným dovozem. Proč 
například vozit rajčata bez chuti 
ze zahraničí,  když si je umíme 
vypěstovat sami a lépe. Kraj by 
si měl pohlídat, aby fi rmy, které 
vysoutěží zakázku, tuto zakázku 
také skutečně realizovaly. Sou-
časná praxe, kdy vítězná fi rma 
odloupne část fi nancí a předá 
to na další fi rmu a ta zas na 
další, je cestou k všeobecnému 
šlendriánu. To je nutné změnit, 
míní Rozumní. Daleko rychleji 
pak bude vybudováno kvalitní 
spojení Trutnova a Vrchlabí 
s Prahou i Hradcem.

Mgr. Petr Hannig,
předseda Rozumných, 
bývalý prezidentský kandidát

Mgr. Václav Makalouš, 
lídr kandidátky 
Královéhradeckého kraje

zadavatel a zpracovatel ROZUMNÍ -
Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty 

ŘEDITEL NEMOCNICE

V. Hálka 1154, Vrchlabí
776 716 586 | www.vikimusicbar.cz

     VikiMusicBar

BRING OUT YOUR DEAD! 
– HALLOWEEN R’N’R PARTY
Interpreti: Mahaiana, The deep six, 
2.0, Exorcizphobia, Petr FGang DJ
Vstupné: 200,-

31
10

PSYCHO THERAPY FEST VOL 13.
Interpreti: kapely v jednání
Vstupné: 280,- (prvních 100 za 250,-)

14
11

SVĚT SE ZMĚNIL TOUR
Interpreti: zakázanÝovoce, Jaksi Taksi
Vstupné: 250,- předprodej, 290,- na místě

21
11

VÁNOČNÍ PUNK ROCK
Interpreti: Driák, Benjaming's Clan, 
DJ Fidla, Tomato gang DJs
Vstupné: 150,-

12
12

PSYCHO ROMANTIX 
- TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TANČÍRNA
Interpreti: Dj Fidla a hosté
Vstupné: 80,- (welcome drink v ceně)

26
12

PODZIM / ZIMA

2020

FROM - V SÍTI TOUR 2020
Interpreti: FROM, Barbarella
Vstupné: 150,-

11
9

HIGHER & HIGHER – DNB NIGHT
Interpreti: VOLUME PLUS & HOUBASS
Vstupné: 120,-

25
9

11. NAROZENINOVÁ PÁRTY
Interpreti: Jam&Bazar, DJ Filio
Vstupné: 100,-

10
17
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Podnikání je jízda, 
my pomáháme nenabourat

Už více než deset let pomáhá Jiří Štěpán z TECH-
NOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové přetavit 
podnikatelské nápady do reálných projektů. Jak se 
mu to daří, s čím začínající podnikatelé nejvíc boju-
jí a proč se nebát začít podnikat, si můžete přečíst  
v našem rozhovoru.

Jako startupový manažer pracujete v TC HK už 10 let. 
Jak se v čase mění podnikatelské prostředí?
Potřeby podnikatelů, stejně jako obory podnikání, 
odrážejí celosvětové i lokální trendy. V posledních 
letech se projevuje především vyšší specializace  
a také digitalizace, která prostupuje podnikatel-
ským prostředím. Oproti předchozím letům tak 
registrujeme i v našem inkubátoru více startupů, 
které pracují s oblastmi robotiky, virtuální reality, 
3D tisku nebo Internetu věcí. Vznikají tak velmi 
zajímavé projekty, které mají velký potenciál se 
uplatnit. Změny provázejí také financování podni-
katelských záměrů. Zatímco dříve startupy bojova-
ly, aby získaly v první fázi peníze na rozvoj, dnes 
s tím takový problém nemají. Na trhu je hodně ná-
strojů, které mohou využít, a zároveň roste chuť in-
vestorů vkládat peníze do nadějných nápadů. Ale  
s tím, jak jsou zdroje dostupnější, rostou i požadav-
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ky investorů na kvalitu předkládaných projektů.  
I zde platí, že uspějí jen ty nejpřipravenější záměry.

Řekněme, že mám hlavě nápad na podnikání. Co 
bych měl nejdřív udělat?
Určitě je dobré si hned na začátku v hlavě srov-
nat, jestli mám na to se do podnikání pustit. Ne-
bavíme se přitom jen o financích, které jsou do 
začátku samozřejmě potřeba. Důležitou roli hraje 
osobnost a psychika. Musíte si uvědomit, že pod-
nikání znamená také zvýšený stres, tlak, potřebný 
tah na branku, a také nečekané krizové situace, kte-
ré je třeba řešit s chladnou hlavou. Ne každý ten 
nápor zvládne. Druhou věcí je pak určitá analýza 
trhu. Popřemýšlet o svém nápadu, podívat se, zda 
nepřicházím s něčím, co už na trhu je, zjistit si le-
gislativní a administrativní nároky, prostě se dob-
ře teoreticky připravit. V TC HK jsme připraveni  
i v těchto nelehkých začátcích podnikání poradit.

S čím si nejčastěji nevědí podnikatelé rady?
Samozřejmě je to individuální, ale nejčastěji váhají, 
zda mají začít podnikat, nejsou si jisti, co to obnáší 
a na co si mají dát pozor. Velkým oříškem bývá fi-
nancování, plánování rozpočtu a povědomí o tom, 

kolik, co stojí. Klíčový moment je pak samotný 
vstup na trh a s tím spojený marketing. Proto po-
řádáme konzultační dny, aktivně spolupracujeme 
s investičními fondy a pokud je to možné, mladým 
podnikatelům se snažíme zprostředkovat zkuše-
nosti firem, které byly ve stejné pozici před dvě-
ma, třemi roky. Osobní zkušenost je to nejlepší, co 
může startup na začátku získat.

Jaké služby mohou u vás v TC HK podnikatelé využít?
Rozdělil bych naši podporu do tří fází. Na začát-
ku, jak už jsem zmiňoval, pomáháme lidem, kteří 
o podnikání teprve uvažují, tak zvaně si mapují 
terén. Nabízíme jim konzultační dny, workshopy, 
pořádáme akce pro veřejnost, kde představujeme 
zajímavé příběhy podnikatelů z regionu. V Hradci 
Králové zároveň dvakrát ročně pořádáme i Fuc-
kUp Night, která naopak akcentuje příběhy, kdy se 
něco nepovedlo. I to je součást podnikání, důležité 
je se ale z neúspěchu poučit a jít dál. Určitou for-
mou osvěty pracujeme i se studenty na středních 
a vysokých školách, kde nabízíme výukové bloky 
zaměřené na podnikání. Startupům nabízíme kom-
pletní zázemí, virtuální sídlo a adresu, krátkodobý 
i dlouhodobý pronájem kanceláří, naši digiLAB 
dílnu a coworkingový prostor, kde si mohou lidé 
pronajmout pracovní stůl třeba jen na jeden den. 

Chcete začít podnikat? Přihlaste svůj nápad 
do podnikatelského inkubátoru TECHNOLO-
GICKÉHO CENTRA Hradec Králové. Uzávěrka 
podzimního kola přijímání žádostí je 31. října.

VÝZVA

Předpokládám, že u vás mají zajímavé projekty ze-
lenou?
Zajímavé projekty rádi uvítáme v našem podnika-
telském inkubátoru, kde s těmi přijatými pracuje-
me mnohem intenzivněji. Do určité výše hradíme 
náklady na expertní služby, po celou dobu inku-
bace jsou začínajícím firmám k dispozici interní 
mentoři TC HK, kteří se snaží startupy propojovat 
na možné spolupráce, precizovat podnikatelské 
plány, zviditelňovat jednotlivé projekty nebo je 

připravovat do navazujících programů, jakými 
jsou třeba CzechStarter a CzechDemo od CzechIn-
vestu. Součástí výhod inkubačního programu je 
i sleva na nájemném, která může činit až 80 pro-
cent z komerčního nájemného a lze ji využít až 
po dobu dvou let. Inkubovat jsme schopni každý 
rok přibližně desítku firem. Zároveň ale víme, že 
někdy začínající podnikatel nepotřebuje dvouletý 
program, ale jen radu, konzultaci nebo konkrétní 
službu. Běžně proto poskytujeme i individuální 
konzultace. Chceme, aby naše nabídka byla maxi-
málně komplexní a dostupná, což se nám myslím  
v posledních letech daří.

Zůstaňme ale ještě chvíli u podnikatelského inkubá-
toru – jaké firmy jím v minulosti prošly?
Když se podíváme dále do historie, byly to pře-
devším technologické a kreativní projekty. Za 
zmínku určitě stojí třeba cestovatelský portál Tu-
ristika.cz, výuková aplikace Mluvídek, softwarová  
a vzdělávací společnost Softgate. Stáli jsme u vzni-
ku projektu medvídka Wrrr, o kterém se nyní při-
pravuje vydání druhé knihy. Z novějších projektů 
je to třeba firma Trilab, která velmi dynamicky ros-
te v oblasti 3D tisku nebo Anna Mouchová, které 
jsme pomáhali nastavit prodejní kanál na němec-
kém Amazonu. Úzce spolupracujeme také s Uni-
verzitou Hradec Králové, podpořili jsme studenty 
UHK s podnikáním v archeologických službách 
(firma Stratum) a projekt Deeplab, který se zabý-
vá měřením biosignálů pomocí chytrých senzorů  
v nábytku. Těch firem jsou desítky. Přestože se za-
tím nemůžeme pochlubit globálně úspěšným star-
tupem, jako třeba projekty Ysoft a Kiwi.com, větši-
ně firem, které prošly inkubátorem, se ekonomicky 
daří a staly se z nich prosperující regionální malé  
a střední firmy. A z toho máme velkou radost.

Co musím udělat, když bych se chtěl do inkubátoru 
přihlásit?
Nejprve se setkáme a v průběhu jedné, dvou hodin 
si rozebereme váš nápad. V jaké je fázi, co potřebu-
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jete udělat příští měsíc a co příští rok, na jaký trh cí-
líte, kolik peněz očekáváte na podnikání vynaložit 
a podobně. Pokud ještě nemáte vytvořený podni-
katelský záměr, pomůžeme vám s jeho přípravou. 
Podnikatelský záměr pak slouží jako podklad pro 
jednání inkubační komise, která se setkává zhruba 
třikrát za rok a hodnotí došlé záměry. Zde dosta-
nete pět minut na prezentaci záměru a následují 
otázky komise. Pokud je záměr životaschopný  
a můžeme projektu nějak pomoci v růstu, zpravi-
dla bývá přijat. Pokud není projekt zcela připraven 
a v jednom z kol neuspěje, je to pro podnikatele 
především impuls k zamyšlení, co je možné zlep-
šit nebo udělat jinak. Pokud se posune dál, může 
se o inkubaci ucházet znovu. Naším cílem je nejen 
podpořit nejlepší projekty, ale také ochránit méně 
zkušené podnikatele před případnými ztrátami  
a z toho plynoucími životními komplikacemi.

Kdy vám může zájemce představit svůj záměr?
Pokud máte nějaký zajímavý nápad, zrovna teď je 
vhodný čas se mnou se spojit, protože další inku-
bační komisi plánujeme na začátek listopadu. Pro 
všechny začínající firmy je účast v podnikatelském 
inkubátoru bezplatná, respektive zpoplatněná část-
kou tři tisíce korun, která má především motivační 
účinek. Pokud si podnikatel služby drobně spolufi-
nancuje, více si sám hlídá jejich efektivitu. Ale je to 
opravdu symbolická částka, uvážíte-li, že v kom-
binaci poradenství a slevy na nájemném můžete 
do začátku svého podnikání získat až dvě stě tisíc, 
spoustu možností prezentací, a především přístup 
k množství kontaktů a zkušeností, které se nám za 
dvanáct let existence podařilo nashromáždit.

To je zajímavé. Kdo to všechno platí a co je vaší 
motivací?
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové 
je neziskovou organizací, založenou městem Hra-
dec Králové, které náš provoz i financuje. Jsme za 
to velmi vděčni - v rámci republiky jsou to jen dvě 
města - Hradec Králové a Plzeň, která přímo finan-
cují provoz inovačních center. V naprosté většině 
případů bývá v oblasti rozvoje začínajícího pod-
nikání angažovaný i kraj, ale zde zatím nejsme. 
A k druhé otázce - oproti jiným poradenským 
službám je naše motivace především v tom, aby 
v regionu vyrůstaly a zůstávaly mladé prosperu-
jící firmy. Pro investory jsou zajímavé především 
technologické projety s globálním potenciálem 
a vidinou dalšího investičního kola nejpozději  
v horizontu dvou let. Tyto projekty jdou zpravidla 

za investory přímo, a i my se jim snažíme pomoci 
tím, že několikrát do roka zprostředkováváme ta-
kováto setkání. Na začínající firmy se ale díváme 
z principu jinak. Snažíme se podpořit i ty firmy, 
které vědí, že budou působit jen na lokálním trhu, 
byť s určitým limitem příjmů, ale zato dlouhodo-
bě a stabilně. Tyto firmy jsou investičními fondy 
prakticky nefinancovatelné, ale z pohledu budou-
cího rozvoje regionu jsou naprosto klíčové. 

Jak se projevila koronavirová krize v oblasti startu-
pů?
Mnoho startupů bylo nuceno své projekty pozasta-
vit, protože měly problém s financováním, případ-
ně nebylo možné jejich projekt vzhledem k restrik-
cím rozvíjet, nebo by to bylo jen velmi obtížné. 
Na druhé straně se ukázala schopnost některých 
podnikatelů pružně reagovat na aktuální potřeby 
a přizpůsobit se poptávce. Tak vznikl ve spolu-
práci s Univerzitou Hradec Králové třeba projekt 
Hradec tiskne štíty, kdy se u nás v TC HK tiskly 
na 3D tiskárnách společnosti TriLab ochranné štíty 
pro zdravotníky. Bylo to bleskové řešení realizova-
né doslova ze dne na den, které pomohlo částečně 
pokrýt nedostatek ochranných prostředků. Celý 
nápad, sloužící jako krátkodobé řešení největší kri-
ze, se navíc podařilo naší inkubované společnosti 
TriLab přetavit v sériovou výrobu unikátních li-
sovaných štítů MasQ – prakticky během dvou, tří 
týdnů dokázali najít zcela nový směr svého pod-
nikání. Takže covid není jen hrozba, ale může být 
i příležitost.



odvolat každého politika či úředníka, tak jako od 
roku 1911 občané 26 států USA.

Jiří Matoušek 
(Trikolóra hnutí občanů)
Snižovat byrokratickou zátěž 
obcí. Být dobrým partnerem 
starostům. Nezadlužovat kraj. 
Co nejrychlejší dokončení vý-
stavby dálnice D11. Místo boje 
proti změně klimatu vydá-

vat finanční prostředky na adaptaci na měnící se 
podmínky. Zabránit politickému ovlivňování dětí  
a studentů ze strany neziskových organizací. Inte-
grace jízdného IREDO do MHD Hradec Králové  
a ideálně i do všech MHD ostatních měst.

Martin Červíček (Koalice stran 
ODS + STAN a Východočeši)
Být politikem, pro mne zna-
mená sloužit veřejnosti. Ve své 
gesci dopravy i jinde, kde jsem 
mohl, jsem se snažil v uplynu-
lém období tento úkol naplňo-
vat. Mnohé se povedlo a mnohé 

je třeba udělat. Jsem přesvědčen, že dokáži i do 
budoucna využít své znalosti regionálních pro-
blémů, manažerské kompetence včetně krizového 
řízení a angažmá v celostátní politice tak, abych byl 
dobrým hospodářem a vedl kraj bez planých slibů, 
politikaření a dle skutečných priorit.

Václav Makalouš (Rozumní)
Všechny nás dusí omezení vy-
plývající z pandemie. Ve všem 
lze najít něco dobrého. Před-
seda Rozumných, Petr Han-
nig, hovoří o nutnosti vrátit se 
ke kořenům, jak ve svobodě 
podnikání, tak v mezilidských 

vztazích. V kraji je nutné zlepšit stav komunikací 
přísnou kontrolou odvedených prací. Zajistit do-
stupnost lékařské péče, zubařů a dalších oborů, 
kterých je ve venkovských oblastech Královéhra-
deckého kraje nedostatek.
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Krajské volby: Čím chtějí lídři 
kandidátek oslovit voliče?

Souběžně s volbami do Senátu se první říjnový víkend 
uskuteční i volby do zastupitelstva Královéhradecké-
ho kraje. O hlasy voličů se v nich bude ucházet celkem 
512 kandidátek a kandidátů zapsaných na volební lis-
tiny 12 subjektů. 

Redakce Trutnovinek oslovila volební lídry všech 
kandidujících subjektů s otázkou „Jaké jsou vaše 
hlavní programové priority, kterými chcete oslovit 
voliče?“ Odpovědi lídrů jsou řazeny v pořadí dle 
čísel vylosovaných Státní volební komisí. 

Jiří Štěpán (Spolu pro kraj)
Koalice Spolu pro kraj považu-
je za klíčové, aby byla nadále 
zajištěna kvalitní a dostupná 
zdravotní péče, chceme pokra-
čovat v modernizaci krajských 
nemocnic. Naším cílem je také 
spokojený venkov, proto se 

zaměříme na posílení finanční podpory spolkům 
nebo vesnickým prodejnám. Velkým nepřítelem 
našeho kraje je dlouhodobě sucho. Je tedy nut-
né přijmout nezbytná opatření na zadržení vody  
v krajině.

Dana Doškářová 
(Demokratická strana zelených - 
ZA PRÁVA ZVÍŘAT)  
Chceme docílit důsledného do-
držování zákona na ochranu 
zvířat a přísné tresty za jejich 
porušení. Kompetence ode-
brání zvířete předat do rukou 

veterinářských odborníků, ne úředníků. Konec 
množírnám s následným uhrazením veškerých 
nákladů na záchranu zvířat tyranem. Transparent-
nost všech útulků a vymýtit nešvar některých - za-
držovat svěřence ke svému obohacování. Zavést 
osvětu na toto téma už ve školkách. 

BLÍŽÍ SE DALŠÍ HLASOVÁNÍ

Zdeněk Podal (SPD)
Mou prioritou je prosazení po-
travinové soběstačnosti. Jsem 
autorem pozměňovacího návr-
hu zákona, jehož cílem je sta-
novit závazný podíl potravin 
původem z České republiky 
na našem trhu. Návrh přispí-

vá k udržení zaměstnanosti na českém venkově. 
Díky tomuto opatření se přiblížíme k potravinové 
soběstačnosti. Chci pomoci lesníkům vyrovnat se 
s kůrovcovou kalamitou a intenzivnějším zadr-
žováním vody v krajině (viz. Malý vodní zákon, 
který jsem obhájil v Senátu).

Pavel Bulíček (Piráti)
Šance změnit budoucnost leží 
v krajích. Rozhodnutí kraje 
zásadně ovlivňuje každého  
z nás. Všichni totiž chceme 
jezdit po udržovaných sil-
nicích, dostat se vlakem do 
práce včas nebo mít v nemoc-

nicích zajištěnou kvalitní péči. Piráti do krajské 
politiky přinesou důslednou práci s ověřenými 
daty, důraz na transparentnost a využití moder-
ních technologií tak, aby lidem usnadnily a zjed-
nodušily život.

Pavel Bělobrádek (Koalice 
pro Královéhradecký kraj)
Za klíčové považujeme zabez-
pečení zdravotních a sociál-
ních služeb, aby byly v rámci 
kraje dostupné a kvalitní. 
Druhé zásadní téma je ochrana 
životního prostředí, včetně za-

jištění dostatku vody v krajině, pitné vody v roz-
vodné síti a zabránění škod při velké vodě. Třetí 
kardinální oblast je dopravní infrastruktura, včet-
ně dobudování D11 a R35, obchvatů, ale i opravy 
silnic druhých a třetích tříd.

Aleš Cabicar (Spojenci 
pro Královéhradecký kraj)
Našemu programu, nazvané-
mu „Zdravý kraj“, dominují 
tři priority: zdravotnictví, kte-
ré musí být kvalitní a zároveň 
skutečně dostupnou službou 
pro všechny, vzdělávání, jež 

musíme rozvíjet jako nezbytný předpoklad bu-
doucnosti našeho národa, a životní prostředí, o kte-
ré se musíme starat jako dobří hospodáři, jelikož to 
dlužíme předchozím i budoucím generacím.

Jaromír Dědeček (ANO 2011)
Především zrychlíme stavbu 
dálnic D11 a D35 a to v řádu 
let. Garantovat můžeme 35 km 
nových dálnic do roku 2022, 
dálnici Hradec Králové - Jičín 
do roku 2026 a zahájení stavby 
úseku Jaroměř - Trutnov - Pol-

sko do roku 2024. Do oprav silnici II. a III. třídy 
investujeme miliardu ročně. Velký důraz klademe 
i na veřejnou dopravu, kde chceme zavést zvý-
hodněný roční kupón. Dostavíme nemocnici v Ná-
chodě, postavíme nový pavilon v Jičíně, operační 
sály ve Dvoře Králové a laboratoře v Trutnově. Ve 
všech nemocnicích vybudujeme urgentní příjem  
s pohotovostí.

Zdeněk Ondráček (KSČM)
Aby kraj byl pro lidi bezpečný, 
zdravý a sociální, chceme: Dát 
více investic - do rekonstrukcí 
komunikací, nemocnic, škol a 
výstavby bytů. Podpořit učňov-
ské školství a technické obory. 
Pro život na venkově: fungující 

dopravu, obchod, poštu, školu a ochranu půdy, 
vod i lesů před devastací suchem a povodněmi.

Antonín Grund (Pravý blok)
Politické priority politické stra-
ny Volte Pravý Blok www.
cibulka.net jsou dobře známy 
z našich stránek a televizních 
diskusí, které jsou na YouTu-
be, pokud zadáte Petr Cibulka.  
V krajském zastupitelstvu bu-

deme usilovat o využití zákonodárné iniciativy  
a prosadíme do parlamentu požadavek na přijetí 
zákona, umožňujícího občanům snadno a rychle 
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CémurŠámur pokřtí nové album
Populární vrchlabská kapela CémurŠámur nedáv-
no vydala po šesti letech svoje nové album s ná-
zvem „V pekle“. Svůj nový počin kapela pokřtí v 
pivnici Kufr na koncertě, který se uskuteční v pá-
tek 4. září od 19 hodin. Cémuři si na svůj koncert 
pozvali i hosty, kterými bude kapela Žiwa, jež zde 
také zahraje.

Benefiční festival 
na Otevřené farní zahradě 
Koncerty skupin Houpací koně, Tlupa tlap a Ne-
řvi mi do ucha, divadlo Drak’n’Roses, tvoření pro 
děti s výtvarnou dílnou Bosorka či SWAP oble-
čení nabídne benefiční Festival Zahrada, který 
se uskuteční v sobotu 26. září od 12 do 22 hodin  
v Otevřené farní zahradě v Chelčického ulici. Akci 
společně pořádají Diakonie ČCE – středisko Světlo 
ve Vrchlabí, Evangelíci Vrchlabí a spolek TAMAR. 
V neděli 27. září se zde pak uskuteční bohoslužba 
pod širým nebem. Výtěžek benefiční akce bude vě-

nován na projekt terapeutické zahrady, který při-
pravuje Diakonie – Středisko Světlo. 

Charitativní bleší trh na náplavce
V sobotu 19. září se od 8 hodin uskuteční na Ná-
břeží Marie Kubátové tradiční charitativní bleší 
trh. „Přijďte prodat, co vám doma přebývá. Přijďte 
koupit, co vám schází. Na blešáku najdete či pro-
dáte téměř cokoliv. Dejte nepotřebným věcem další 
šanci!“ zvou organizátoři. 

Kulinářský den 
v Janských Lázních
Celodenní akce plná lákavých dobrot se uskuteč-
ní v pondělí 28. září v centru Janských Lázní. „Ve 
stáncích na kolonádě můžete ochutnat z kuchař-
ského umění místních restaurací, najdete stánky  
s regionálními potravinami a výrobky od místních 
farmářů. Nebude chybět ani hudební doprovod. 
Kuchařské umění předvedou Naďa Konvalinková 
s Patrikem Rozehnalem,“ zvou pořadatelé. (jš)

NOVINKY Z VRCHLABSKA

SKVĚLE VYBAVENÉ VOZY
ZA SKVĚLÉ CENY

    Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu modelu Peugeot 308: , 
91–105 g/km, Peugeot 3008: 3,8–5,7 l/100 km, 99–129 g/km, Peugeot 108: 3,7 l/100 km, 85 g/km. Foto je pouze ilustrativní.
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SLUŠNĚ A PRO VÁS 
Jan Jarolím

  zájmy měst a obcí, protože o to se snažím již řadu let jako starosta 
Dvora Králové nad Labem v rámci správního obvodu města

  komunikaci napříč politickým spektrem a formou dialogu hledat 
rozumné kompromisy ve prospěch všech občanů

  přehledné a srozumitelné zákony i s využitím svých zkušeností 
z finanční správy

  řešení problémů při výstavbě a opravách komunikací včetně dálnic 
  přijetí opatření, která povedou ke zlepšení životního prostředí – 
systém zadržování vody v krajině, efektivnější odpadové hospodářství, 
řešení následků kůrovcové kalamity atd. 

  zlepšení systému péče o seniory, a to i s ohledem  
na stárnutí populace

JAN JAROLÍM

Narodil jsem se ve Dvoře Králové nad Labem, kde stále žiji se svou 
ženou a třemi dětmi. Vystudoval jsem Vysokou školu podnikání 
v Ostravě a Českou zemědělskou univerzitu v Hradci Králové. Než 
jsem vstoupil v roce 2014 do komunální politiky, téměř dvacet let jsem 
pracoval na Finančním úřadě ve Dvoře Králové nad Labem. Nyní již 
druhé volební období působím na plný úvazek jako starosta města Dvůr 
Králové nad Labem a snažím se řešit témata, která trápí nejen město, 
ale rezonují širším regionem, včetně problematiky výstavby dálnice D11.

V rámci svých pracovních i osobních aktivit podporuji různé dobročinné, 
sportovní a kulturní akce – lidé okolo mě mi totiž nejsou lhostejní. 
Zároveň jsem nadšený sportovec, ale blízko mám i ke kultuře – rád 
poslouchám dobrou muziku, sleduji seriály a filmy a také rád fotím.

BUDU PROSAZOVAT:

SV_Inzerce_Vrchlabinky_A4_JAROLIM.indd   2SV_Inzerce_Vrchlabinky_A4_JAROLIM.indd   2 17.08.20   10:3417.08.20   10:34
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JIŘÍ ŠTEFEK

U dětí dnes vidím obrovskou 
potřebu sociálního kontaktu

V říjnu se opět rozeběhnou kroužky pořádané Do-
mem dětí a mládeže Pelíšek. Jeho ředitelka Ivona 
Čivrná v rozhovoru pro Vrchlabinky popisuje své 
pocity, když v březnu ze dne na den musela zastavit 
všechny kroužky. Věří však, že se v začínajícím škol-
ním roce – i přes nařízená omezení – vše vrátí do 
normálu. Všichni se uvidíme 1. října. Těším se na vás, 
vzkazuje dětem.

Na úvod se zeptám na to, co asi zajímá stovky dětí 
a jejich rodičů. Jak to bude s kroužky letos na pod-
zim a dál? 
Já doufám, že standardně. Tedy že od 1. října začí-
náme se všemi kroužky v rozsahu, který nabízíme 
na webových stránkách Domu dětí a mládeže Pe-
líšek. Nyní jsou tam kroužky zveřejněny informa-

ŘEDITELKA DDM PELÍŠEK

tivně. Od 1. září je spuštěn systém na přihlašování. 
To znamená, že děti si po konzultaci s rodiči vybe-
rou kroužek, rodiče nám je přihlásí a dá-li Pánbůh  
a bude vše v pořádku, budeme moci vše spustit.  
V tuto chvíli (rozhovor proběhl v pondělí 17. srpna 
a byl v dalších dnech aktualizován, pozn. autora) 
se seznamujeme s metodickými pokyny minister-
stva školství, jak postupovat, kdyby nás měla sku-
tečně zasáhnout nějaká další vlna, kterou já samo-
zřejmě u nás ve Vrchlabí v Domě dětí a mládeže  
a ani jinde nikomu nepřeji.  

Kolik kroužků bude v nabídce? 
Zhruba je tam nabídka nějakých 85 kroužků. A je 
to jako v minulosti, že kroužky, o které není zájem, 
neotevírám. Nicméně v každém školním roce se 
snažíme nabízet nějaké nové kroužky, nová zají-
mavá témata nebo projekty. 

Jaké novinky to budou například letos? 
To si právě musíte prostudovat (smích). Ne, 
vždycky se to mění s vývojem. Já osobně na-
příklad moc fandím digitální fotografii, ale 
stejné je to u leteckých modelářů či keramic-
kých kroužků, máme tam kutily a populární 
mechaniku. Na sportu se nám otevírají krouž-
ky, jak přichází zájem. Tanečníci budou mít 
také pestrou nabídku. Takže standardní věci 
jedeme stále, novinky je tam potřeba vyhle-
dat, i když novinkou může pro někoho být  
i jen zkusit jiný kroužek.

Pokud otevíráš nové kroužky, tak potřebuješ  
i nové pedagogy, nebo si ti stávající rozšiřují 
své portfolio?
Stávající externí pedagogy si opečováváme. 
Máme pro ně připraven i kurz zážitkové peda-
gogiky. Jinak samozřejmě do našich řad zveme 
nové a nové lidičky. Já vždycky říkám, podej 
prst a sežeru ti celou ruku (smích). Takže u nás 
se objeví někdo, kdo má zájem, a my se mu 
snažíme poskytnout prostor pro to, abychom 
kroužek pod jeho vedením mohli otevřít. 

Jak bude při kroužcích řešena hygiena a případ-
ně další požadavky stanovené vládním naříze-
ním proti šíření koronaviru? 
Samozřejmě, že všechna standardní opatření, 
která nám byla dána metodickým pokynem, 
dodržujeme. Já si nemyslím, že bychom si do 
této doby nemyli ruce či nepoužívali ručníky. 
Dezinfekční stojany, mýdla či jednorázové 
ručníky tady máme, větrání je zajištěno. S ně-
kterými opatřeními si ale úplně poradit nejde, 
zvláště když si jaksi odporují a prostě jejich 
dodržování není v běžné praxi reálné. I s tím 
musíme umět pracovat. Pokud bude nařízen 
vstup v rouškách, bude i tady. To jsou věci, kte-
ré musíme respektovat, ale já doufám, že žád-
ná vlna k nám nepřijde, já vlastně nevím ani 
o té první. Pokud opravdu nejsme v karanténě 
ze zdravotního důvodu, z praktického hledis-
ka nošení roušek u dětí a přehazování roušek  
z pytlíku do kapes jako úplně efektivní nevi-
dím. Prostě doufám, že budeme moci pokračo-
vat tak, jak jsme zvyklí a jak to půjde nejlépe. 

Když se vrátím trošku nazpět v čase, jaké pocity 
jsi vlastně měla onoho pátku 13. března, když to 
všechno spadlo? 
Měla jsem v hlavě takový vzduchoprázdno. Ří-
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kala jsem si, jestli je to špatnej sen, nebo je to tvrdá 
realita. Ta realita mě tam hodila hned poté. Člověk 
si uvědomoval, že je to věc, o které toho vlastně 
moc nevíme. Ten strašák byl veliký, informace 
byly ne zcela konkrétní. Ale pravda je taková, že se 
člověk trochu zastavil a uvědomil si svoji maličkost 
na tomto světě. Pro mě to spíš byla otázka, kdy to 
skončí, jak to skončí a co budu dělat, abych tomu 
předešla. Nošení roušek nebyl žádný problém, stej-
ně jako další opatření. I když s dalšími opatřeními 
se poněkud vytrácela jistota, jestli se to dělá dobře. 

Co jste v tu dobu dělali? 
My jsme měli práce dost. Řešili jsme situaci s po-
dobnými zařízeními po celé republice. Měli jsme 
čas uklidit, udělat projekty, zpracovávat některé 
materiály či nabízet činnosti po internetu. Myslím 
si, že jsme z toho vyšli velice dobře. Protože ta doba 
byla taková, jaká byla, tak děti byly přesycené. Já 
dnes na nich vidím obrovskou potřebu sociálního 
kontaktu. Pocit, že se můžu setkávat se svými ka-
marády a že si s nimi můžu hrát. 

Nakolik ti chyběl kontakt přímo s dětmi? 
Chyběl, pokud byl zakázán. Ale jakmile to šlo, 
otevřeli jsme kroužky, které alespoň odpovídaly 
parametrům, na které jsme byli nastaveni. Co jsme 
mohli, to jsme otevřeli. Rizikové kroužky, jako na-
příklad vaření, jsme otevřít nemohli. Ale například 
tanečníci se s tím poprali velice dobře. Sportovci až 
na nějaké malé výjimky také. Formy setkávání se 
dělaly zkrátka trošku jinak. 

Co jste dělali nyní o prázdninách? 
O prázdninách jsme nespali. Jsme rádi, že jsme 
mohli vypustit celou plejádu táborů. Od příměst-
ských táborů až po sportovní tábory či pobytové 
tábory ve Voděradech, Pařezu či na Macháči. 

A co se dělo přímo zde v zázemí? 
V zázemí nám probíhaly rychlovky, které musíme 
dotahovat. V rámci realizace výzvy MAS buduje-
me novou počítačovou učebnu. Takže střídavě shá-
níme papíry a řemeslníky, protože to nejsou jed-
noduché záležitosti. A momentálně připravujeme  
i ubytovnu pro případné rodilé mluvčí, což je také 
taková rychlovka, se kterou jsme nepočítali v tak 
krátkém časovém období. Ale my to zvládneme. 

Během prázdnin jsi byla potvrzena ve funkci ředitel-
ky Domu dětí a mládeže Pelíšek… 
Byla (smích). On se totiž nikdo jiný nepřihlásil… 

Co takové výběrové řízení obnáší? 
Má svoji procesní stránku, jasná pravidla. Uchazeč 
musí splňovat podmínku vzdělání, vypracovat 
koncepci rozvoje a doložit svůj zdravotní stav. Se-
jít se s komisí a prezentovat svoji představu o tom, 
jak chce zařízení vést. To jsou takové povinné věci. 
Jinak samozřejmě musíš vědět, co chceš. Obnáší 
to, že jsi schopen rozhodovat, vést lidi, řídit lidi, 
řešit problémy, věnovat se dětem a mít dostatek 
času pro to, abys zvládl samotnou práci s dětmi, 
ale i administrativu a vzdělávání. Já mám štěstí, 
že mám kolem sebe dobrý kolektiv, jsou to dobrý 
parťáci, fakt takoví držáci a ty problémy dokáže-
me řešit. Jediné, co mě dost bolí, je skutečnost, že 
nám skončil projekt Šablony, kdy jsme mohli mít 
dva spolupracovníky a já tu měla dvě skvělé asis-
tentky. Jednu tu budu držet zuby nehty, s druhou 
se budu muset rozloučit. Takže i tady je samozřej-
mě vše o finančních možnostech a shánění peněz. 
Jako ředitel děláte pedagoga, manažera, plánova-
če, redaktora, mluvčího, organizátora, ale občas  
i údržbáře, stavaře, technika. Musíte být na všech 
frontách najednou. 

Kdyby někdo v průběhu roku objevil touhu a potřebu 
nabídnout své služby jako vedoucí kroužku do bu-
doucna, co má dělat? 
My to vítáme. Já si pořád říkám, že ty bys nám 
mohl dělat „Malýho redaktora“ (smích). Samo-
zřejmě, že všechno je závislé na lidech. My se pro 
ně snažíme vybojovat maximální prostor. Umíme 
udělat propagaci, najdeme pro ně prostor nebo jim 
dáme klubovnu. Někde je potřeba začít. Nikde se 
nezačíná z velkého boomu. 

Co bys vzkázala dětem a rodičům, kteří přijdou na 
vaše kroužky nebo o nich přemýšlejí? 
Všichni se uvidíme 1. října. Těším se na vás!

www.uffo.cz

ŘEDITELKA DDM PELÍŠEK
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Naučit se šít 
mohou všichni. 
I začátečnice

Přemýšlíte-li, jak strávit podzimní víkendy, a chcete-li 
přitom i něco vytvořit, přihlaste se na kurzy šití. Soubor 
pěti lekcí, které odstartují na začátku října, povede Pe-
tra Svobodová, která naučila šít již nemalý počet žen,  
z nichž některé se šitím postupně i začínají živit.

Výhodou kurzů je, že se jich mohou zúčastnit  
i úplné začátečnice. Jednotlivé lekce na sebe sice ne-
navazují, ale každá z nich slibuje zajímavou náplň.

Na první lekci se zájemkyně seznámí se základní-
mi pomůckami k šití a se šicím strojem včetně návi-
nu spodní nitě a navléknutí nitě do jehly. Součástí 
bude i nauka o materiálech včetně vzorníků a ušití 
prvních výrobků v podobě nákupní tašky a pyt-
líků na ovoce a zeleninu. Účastnice kurzu si mají  
s sebou vzít šicí stroj (ale může jim být i zapůjčen)  
a krejčovské nůžky nebo ostré nůžky na papír.

První lekce se uskuteční v neděli 4. října od 9 ho-
din. Organizátorky pro ni vypsaly ještě jeden ter-
mín, a sice sobotu 31. října, taktéž od devíti hodiny. 
Přesné místo konání se zájemkyně dozvědí e-mai-
lem po svém přihlášení a zaplacení kurzovného.

Při druhé lekci (1. a 21. listopadu) účastnice kur-
zu ušijí kuchyňské chňapky a taštičky na zip. Třetí 
lekce (22. listopadu a 12. prosince) se ponese ve 
znamení šití kabelky. Čtvrtá a pátá lekce se usku-
teční už na začátku příští roku a budou se šít trička, 
mikiny a tepláky.

Cena každé lekce je 1 500 korun včetně materiálu 
a na každou se může přihlásit maximálně 6 žen. 
Zájemkyně se mohou přihlásit na pavla.jordanko-
va@gmail.com. Informace jsou i na facebookovém 
profilu „Kurz šití pro začátečníky“.

KURZ ŠITÍ
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Dříve bych šla i přes bolest
Na konci dubna přivedla Eva Vrabcová Nývltová na 
svět dceru Adélku a společně s manželem Martinem 
si užívají nový život. Mateřské povinnosti při péči  
o čtyřměsíční miminko však nejlepší české vytrvalkyni 
nebrání v tréninku. Čtyřnásobná účastnice olympiády 
by se ještě letos ráda pokusila o splnění maraton-
ského limitu, který by jí příští rok zajistil účast v Tokiu.  
A to i díky partnerství se společností OlfinCar, která 
naši reprezentantku podporuje již řadu let.

Jak říká jedno známé pořekadlo: Člověk míní, 
život mění. Čtyřiatřicetiletá rodačka z Trutno-
va dlouho plánovala, že letošní sezona bude její 
poslední běžecká a poté už by chtěla miminko. 
Trápení s achilovkami, které přerušily její kariéru  
v roce 2018, a rady lékařů na delší odpočinek jí 
však „donutily“ tuto myšlenku přehodnotit. „Já 
tady dřu, ale ty nohy mě pořád bolí. Pojďme to 
zkusit takhle. Vynecháme rok, dopřejeme tomu 
delší pauzu, zkusíme mimčo a pak se můžu vrátit 
a běhat třeba deset let,“ řekli si doma.

Na radostnou novinu se v rodině Vrabcových na-
konec ani nemuselo dlouho čekat. Když se ovšem 
loni na podzim bývalá reprezentantka v běžeckém 
lyžování dozvěděla, že je těhotná, bylo zároveň 
jisté, že definitivně mizí i jakákoliv naděje na start 
v olympijském závodu v Japonsku. Jenže na jaře 

MARATONKYNĚ

přišla další změna, když svět zasáhla koronaviro-
vé krize a došlo k posunutí Her o rok, což znovu 
výrazně pozměnilo i plány české rekordmanky  
v maratonu. A rázem je zpět ve hře o Tokio. „Je 
to pro mě velká motivace,“ potvrdila Eva Vrabco-
vá Nývltová. Její porod proběhl bez komplikací, 
trutnovskou porodnici opouštěla již po pár dnech 
a netrápila ji žádná extra únava. „Po týdnu jsem 
se cítila úplně ready a postupně začala chodit na 
dlouhé procházky a po pěti týdnech jsem vyběhla,“ 
přiblížila svůj návrat k přípravě. Myšlenku, že by 
po porodu třeba nějaký čas neběhala, si vůbec ne-
připouštěla. Těhotenská pauza naopak jejím achi-
lovkách prospěla, takže nyní jí nic nelimituje. „Áďa 
navíc dobře spí, takže jsem spíš měla problém ten 
můj běžecký návrat neuspěchat,“ vyprávěla.

K tréninku však maratonkyně přistupuje s opatr-
ností. Kdyby se jí ozvala nějaká bolístka, nebo se 
jen necítila dobře, tak se bude snažit víc odpočívat 
než doposud. Dva měsíce a pět dní po porodu se 
poslední červnový víkend postavila na start běžec-
kého závodu a s manželem a kamarády absolvova-
la štafetu v rámci OlfinCar Trutnovského půlma-
ratonu. „Týden jsem pak nemohla běhat, protože 
jsem si zablokovala záda, jak jsem si rozhicovaná v 
cíli vzala do rukou Áďu a nějakou dobu ji držela. 
Tak jsem pak musela zvolnit,“ vysvětlovala. Dříve 

by na to nebrala zřetel a šla do tréninku i přes bo-
lest. Dnes už ne. „Je čas poslouchat své tělo,“ řekla. 
V srpnu se bronzová medailistka z mistrovství Ev-
ropy 2018 tři týdny připravovala na Božím Daru. 
Na soustředění zvládla vše, co měla naplánované. 
„Běh se ale pořád snažím šetřit, protože i po poro-
du mi říkali, že ty otřesy a dopady nejsou pro tělo 
úplně dobré. Hodně jsem to proto střídala s koleč-
kovými lyžemi a kolem,“ přiblížila náplň hlavních 
dopoledních fází. Odpolední aktivita se odehráva-
la už jen v posilovně s nějakým lehkým rozklusem 
nebo jízdou na trenažéru. 

„Konečně jsem ale mohla trénovat, takže to bylo 
dobré,“ hlásila, že pocity ze soutředění má skvělé. 
Sice už se u ní objevují i choutky, že by chtěla bě-
žet rychleji, ale ještě se hledá. „Ten krok je takový 
těžký a přeci jen mám ještě stále po porodu něco na 
váze navíc. Neběží se mi lehce, nicméně ten pocit, 
že se mohu proběhnout, je super,“ dodala. Kromě 
muže Martina na její tréninky dohlížel i nový kon-
diční kouč Martin Navrátil z hradeckého fitka, kam 
chodí cvičit. Spolupráce s ním trvá necelý půlrok.
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Ke zdařilé přípravě přispělo i to, že si na „Božáku“ 
Vrabcovi vytvořili prakticky domácí zázemí. „Vza-
li jsme si tam všechno, co máme doma,“ smála se 
běžkyně, která už druhým rokem bydlí v malém 
domečku na okraji Hradce Králové. Na soustředění 
si třeba vezli dětskou postýlku, vaničku, houpač-
ku, gril, kávovar, tři kola i Belču s jejím pelechem. 
„Kdybyste viděli, jak jsme jeli naložení, tak byste 
se divili, co všechno se nám vešlo do auta,“ řekla 
sportovkyně již pět let využívající služby a vozidla 
společnosti OlfinCar. 

Přes léto vlastnila vůz Toyota ProAce Verso. „Vel-
ké auto je pro mě dost zásadní a obrovská výhoda. 
Nedokážu si představit, že bych se měla se všemi 
svými věcmi vejít do nějakého menšího auta,“ kon-

statovala Eva Vrabcová Nývltová. Například teď 
mimo jiné velmi oceňuje, že vezme celý kočár, za-
jede s ním do kufru a nemusí řešit jeho skládání.

Skloubit vrcholový sport a péči o malé dítě zvládá 
bez větších potíži. Velkou oporou a pomocí je man-
žel Martin. A mamka, teta a babička se prý také stá-
le hádají o to, kdo bude hlídat. „Naštěstí maraton je 
na trénování docela dobrý sport. Ráno si odběhnu 
na dvě hodinky a pak se celý den můžu věnovat 
malé, a večer znovu,“ uvedla Eva. Něco jiného by 
prý bylo, kdyby hrála tenis a trávila na kurtech 
desítky hodin. „Na soustředění mě Martin autem 
různě nadjížděl, a když Áďa potřebovala najíst, tak 
jsem zastavila, nakrmila ji a jeli jsme dál,“ usmívala 
se čerstvá matka. Mateřské povinnosti si neskuteč-
ně užívá, ačkoliv jí to asi úplně nezměnilo. Stále se 
považuje za závodníka. „Ale zároveň tady mám 
Adélku, hrajeme si spolu a ona mi to vrací. Dost 
často se směje, není to plačtivé dítě,“ prozradila. 
Jaká je maminka? Odpovídá, že liberální. „Nejsem 
ten úzkostlivý typ, že bych nad malou seděla a ře-
šila, že se jí tady nebo tady objevil pupínek. Sama 
si řekne, co chce,“ sdělila a doplnila, že se doma 
nedrží žádného striktního režimu.

Jak se bude posouvat dál v běžeckém comebacku,  
v tom má naopak trutnovská maratonkyně jas-
no. Pokud její kondice bude na dobré cestě, už na 
podzim by ráda závodila, byť o top formu ještě 
nepůjde. K té by se chtěla dopracovat až na jaře. 
Odběhnout první půlmaraton by si přála 19. září 
v Ústí nad Labem, poté další v Karlových Varech, 
Českých Budějovicích a také se těší na legendární 
desetikilometrový závod Praha - Běchovice. Na 
maratonskou premiéru po porodu se přihlásila do 
Valencie, kde by se chtěla pokusit splnit 6. pro-
since olympijský limit 2:29:30. „Ale pokud nebu-
du připravená, nebudeme to lámat přes koleno  
a dáme tomu čas,“ poznamenala držitelka národ-
ního rekordu výkonem 2:26:31. V případě, že by 
pokus číslo 1 nevyšel, další se uskuteční příští rok 
na jaře. To má vyhlédnutý dubnový Londýn nebo 
květnovou Prahu.
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Snažím se být pohodář 
i při závodě

Cyklista Daniel Polman se může pochlubit tím, že 
zvládl náročný závod Race Across America. V Nové 
Pace na něho nedají dopustit. A není se čemu divit! 
Kromě toho, že dokázal téměř nemožné, je to vel-
ký sympaťák. V rozhovoru pro Vrchlabinky popisuje 
extrémní cyklistické závody ze všech stran včetně 
vlastních zážitků.

Jaké jste prožil dětství? 
Na dětství vzpomínám rád, hlavně díky mým rodi-
čům. Pocházím ze sportovní rodiny. Táta jezdil na 
kole a na běžkách, teta studovala vrchlabské spor-
tovní gymnázium, byla ve sjezdařské reprezenta-
ci a často mě s sebou brala na hory. Už jako malý 
kluk jsem přičuchnul ke všem možným sportům. 
Také jsem byl jeden z prvních, kdo tady začal jezdit 
na snowboardu. Zažil jsem rebelská léta, kdy nás 
snowboardisty ani nechtěli pustit na vlek. 

Tedy jste byl už jako malý kluk sportovní talent?
Talent je nadnesené slovo. Asi jsem ale zdědil po 
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rodičích předpoklady k tomu být všestranným 
sportovcem. 

Kdy jste si poprvé začal pohrávat s myšlenkou zkusit 
nějaký extrémní cyklistický závod?
V Nové Pace se dříve jezdila 24hodinovka. Čtyři 
dny před závodem jsem se rozhodl, že bych ho 
mohl zkusit. Půjčil jsem si od strejdy silniční kolo, 
na kterém jsem do té doby nikdy neseděl. V pod-
statě se jednalo o kolo veteránské, mělo ještě řaze-
ní na rámu. Původně jsem to chtěl jet na pohodu, 
jenže v průběhu závodu jsem zjistil, že stále držím 
krok vepředu s nejrychlejšími. Bylo mi líto opustit 
tu skupinu, a tak jsem s ní pokračoval dál. Nakonec 
jsem závod zcela překvapivě vyhrál. 

Byl právě tento úspěch zlomem, ve kterém jste si 
řekl „ano, tomuto se budu věnovat“?
Určitě pro mě tento závod zlomem byl. Ukázal mi 
totiž, že mám dobrou vytrvalost. Kdybych 24hodi-
novku pojal tak, jak jsem původně plánoval, ujel  

o polovinu míň a dal si během toho oběd u mamky, 
pravděpodobně bychom tady teď spolu neseděli.  
S tím, co mám v současné době za sebou, vnímám 
už 24hodinovku jako sprint, ale tenkrát pro mě 
bylo jet celý den v kuse na kole nepředstavitelné. 
Jsem rád, že jsem to vydržel a dozvěděl se o sobě 
něco nového.
 
V současné době toho máte za sebou už skutečně 
hodně. Která z extrémních expedic byla nejnáročněj-
ší po fyzické stránce? 
Po absolvování několika 24hodinovek jsem začal 
objevovat závody, které netrvají jenom den. V roce 
2017 jsem se rozhodl jet jeden takový v Rakousku 
v Alpách. V první polovině jsem držel své obvyklé 
závodní tempo, což se mi záhy krutě vymstilo. Pře-
pálil jsem to a postihla mě absolutní vyčerpanost. 
Trpěl jsem nechutenstvím, nebyl jsem se schopen 
najíst, napít… Dostal jsem se do velkého kalorické-
ho deficitu, a to krizi samozřejmě ještě prohloubilo. 
Všichni zkušení borci začali mě, totální mrtvolu, 
předjíždět. Vzhledem k tomu, že jsem začátek jel 
rychle, ve finále z toho byl docela dobrý výsledek. 
Co se ale týče vyčerpání, byl to zároveň jednoznač-
ně nejhorší zážitek.
 
Byla tato zkušenost nejhorší i po stránce psychické? 
To taky. Ta krize trvala asi 20 hodin. Jedna polovina 
doprovodného týmu se při pohledu na mě zhrozila 
a myslela si, že to bude lepší zabalit, druhá polo-
vina mě naopak povzbuzovala, ať to ještě zkusím. 
Nebylo to jednoduché rozhodování. Do takového 
závodu člověk investuje spoustu času a hromadu 
peněz a najednou se dostane do okamžiku, kdy si 
musí položit otázku „hodím to všechno do kanálu, 
nebo ještě zabojuju?“.  Říká se, že co tě nezabije, to 
tě posílí. Mě to nezabilo, do cíle jsem nakonec dojel 
a do dalších závodů jsem si odnesl myšlenku, že 
každou krizi dokážu překonat. 

To dovede asi málokdo. Jaký podíl na úspěchu má 
psychická odolnost? 
Řekl bych, že možná až polovina úspěchu tkví  
v hlavě. Nejde ale jenom o to něco vydržet. Zá-
vodník musí umět i takticky přemýšlet o tom, kdy  
a kde jíst, kdy a kde spát… Rozdělil bych to do 
dvou složek. První tvoří vůle, druhou taktika, která 
se zlepšuje s přibývajícími zkušenostmi. 

Zkušenosti samozřejmě udělají své, ale co ta vůle? 
Lze ji nějakým způsobem trénovat?
Asi ano, ale musí tomu předcházet vůle tu vůli tré-

novat. Je to zkrátka začarovaný kruh. Také záleží, 
do jaké životní situace se člověk dostane. Uvedu 
příklad z trochu jiného soudku. Jsou třeba lidé, 
kteří pevnou vůli neměli, skončili na drogách, ale 
nakonec ji v sobě našli a dostali se z toho.
 
Máte nějaké zaklínadlo, které vás podrží, když už 
máte pocit, že to nejde? 
Zaklínadlo zní takhle: „Hlavně se z toho nepodě-
lat, ve finále se tomu zasmát a pak je všechno ok!“ 
Humor je skvělý lék a většinou pomůže mnohem 
víc než nadávky. No, i když… zanadávat si je taky 
někdy potřeba. Pokud jedu už dva dny v dešti, ule-
vím si i vysypáním sprostých slov.

Co se vám honí hlavou během tolika hodin v sedle, 
když zrovna nepřemýšlíte nad taktikou?
Spousta ultramaratonců mluví v této souvislosti 
o sebepoznání. Prý během závodu přemýšlí sami 
nad sebou. Já mám pocit, že se znám, a tak spíše 
uvažuji nad tím, co asi dělá moje žena a děti. Sem 
tam mě i napadne hláška do knížky, to pak mu-
sím říct klukům z týmu, ať ji zapíšou. Taky často 
poslouchám hudbu nebo audioknihy, při závodě 
Race Across America jsem poslouchal autobiogra-
fii Ozzyho Osbourna. 

V čem především spočívá vaše fyzická příprava na 
extrémní závod? 
Jedná se o kontinuální přípravu, na kole jezdím 
pětkrát šestkrát týdně, a to i v zimě. Pořád ale ne-
trávím v sedle tolik času jako většina profíků, kteří 
ročně najedou přes 40 tisíc kilometrů. Mým oblí-
beným doplňkovým sportem je hokej a běžecké 
lyžování. 

Kolik kilometrů přibližně ročně najedete vy?
Loni to bylo asi 22 tisíc. V posledních čtyřech letech 
se tak nějak motám kolem té dvacítky.
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Uvědomil jste si například některé chyby v tréninku, 
které jste zpočátku dělal?
Mojí největší chybou je to, že zbytečně riskuji. Le-
tos v zimě jsem si na ledu na silničním kole zlomil 
ruku. Měl bych víc přemýšlet nad tím, kdy a kam 
na trénink vyrazím. 

Dokázal jste s tou zlomeninou chvíli odpočívat?
Úraz se mi stal v přípravě na 9000 kilometrů dlou-
hý závod Trans-Siberian Extreme, takže se mi to 
vůbec nehodilo. To jsem ještě netušil, že se kvůli 
koronaviru závody o rok přesunou. Venku s tím 
chvíli jezdit nešlo, a tak jsem trénoval doma na tre-
nažéru. Nenávidím trenažéry. Dohromady jsem na 
něm našlapal asi 60 hodin. Tolik času šlapáním do 
něčeho, co nejede… To bylo za trest. 

Tréninkový plán si sestavujete sám?
S nikým se neradím a můj tréninkový plán zní: 
„Když najdeš čas, jeď na kolo!“ Kromě toho se ří-
dím svojí náladou. Pokud se ráno vzbudím a cítím 
se utahaný, nemá cenu si dávat těžký trénink. Když 
se naopak cítím dobře, zkusím odsud od baráku  

z Nové Paky dojet na Benecko pod hodinu. Trénuji 
na základě pocitu, ne na základě tabulek. Možná 
by mě systematický trénink někam posunul, ale já 
jsem takhle spokojený. 

Trénujete raději individuálně, nebo v kolektivu?
Devadesát procent tréninku odjezdím sám, ale těch 
zbylých deset, které se mi podaří odjezdit s někým, 
je moc fajn. Občas se přidám ke skupině mladých 
cyklistů ze Dvora, kterou trénuje Novopačák Jirka 
Šorm. Ti kluci jsou rychlí, rtuťovití, a to mě baví.
 
Jak řešíte stravování v běžném životě?
V běžném životě ho řeším stejně jako při závodě. 
Na co mám chuť, to si dám. Naštěstí nemám každý 
den chuť na vepřo knedlo zelo. Rád jím ryby, těs-
toviny, rýži s tofu… Když mají ale dcery opékání 
s kroužkem na zahradě, dám si s nimi buřt. Stej-
ně tak si občas dám s manželkou pivo nebo víno. 
Nikdy bych kvůli cyklistice nevedl asketický život. 

Prý si pivo dopřáváte i během závodu. V jaké míře?
Kluci mi nalijou do flašky půlku piva, já ho ucu-

cávám a za dvě hodiny dostanu druhou půlku. 
Postupně po takhle malých dávkách vypiju za den 
třeba pět kousků. Pivo je nejlepší iontový nápoj  
a skvěle srovnává žaludek. 

Při sportovních výkonech jste na sebe tvrdý. Když si 
s vámi ale povídám, působíte na mě jako absolutní 
pohodář. 
To sedí! Slovo „pohodář“ je na místě. Je to znát  
i ve výchově. Sice někdy musím svoje děti zvedat  
z gauče, ale vždy jim dám vybrat, co budeme dělat. 
Je mi jedno, jestli si chtějí zahrát tenis, jet na kolo, 
jít na procházku do lesa… Kdyby se jedna z holek 
chtěla věnovat nějakému sportu na maximum, 
samozřejmě ji podpořím, ale není pro mě důleži-
té, aby vyhrávala medaile. Těší mě, že se obě dvě 
rozvíjejí umělecky, starší dcera se učí na klavír. Já 
jsem totiž chtěl být rocková hvězda, ale můj hudeb-
ní „talent“ a nedostatek trpělivosti naučit se na hu-
dební nástroj mi to znemožnily. Snažím se být po-
hodářem i při závodě. Často vidím, jak je závodník 
naštvaný a zlost si vybíjí na svém doprovodném 
týmu. To já nedělám. Na své kluky nikdy neřvu  
a nic jim zbytečně nevyčítám. 

Pro extrémní cyklisty je určitě vrcholem Race Across 
America. Vy jste se dokonce umístil ve své kategorii 
na čtvrtém místě! Zastavme se tedy u tohoto závo-
du. Co vše předchází účasti?
Na závod se musíte kvalifikovat, sehnat kupu pe-
něz a zorganizovat spoustu věcí. Není to jenom tak. 
V období, kdy jsem měl už vyřešené veškeré záleži-
tosti, jsem se totálně rozsekal na závodech. Přeletěl 
jsem při hromadném pádu přes další dva závodní-
ky a zlomil si na čtyřikrát klíční kost.
  
Předpokládám, že to byla situace, při které jste výji-
mečně nevtipkoval. 
Když za mnou přišel po operaci doktor a řekl mi, 
že takhle blbě zlomenou klíční kost ještě neviděl, 
bylo mi do breku. Předtím, než mě pustili z nemoc-

nice, jsem šel znovu na rentgen a už to vypadalo 
mnohem líp. Bylo mi opět do breku, tentokrát ale 
radostí. Věděl jsem, že to zvládnu. 

A zvládnul! Přibližte nám prosím průběh Race Across 
America.
První tři dny se jedou v poušti v 48 °C, čtvrtý den 
se přejíždí Skalisté hory ve výšce přes 3000 metrů 
nad mořem, pak se sjede dolů do Kansasu, kde 
jsou brutálně dlouhé roviny a je to jeden z nejtěž-
ších úseků na psychiku. Člověk před sebou vidí 
mizící silnici, vedle sebe kukuřici a jinak nic. Ná-
sleduje několik dní v oblasti Mississippi, poté se 
přejíždí Apalačské hory a z nich už se pak jenom 
sjede k Atlantiku. Zabralo mi to 10 dní a 19 hodin. 
Závodník řeší v průběhu spoustu věcí. Já jsem na-
příklad první dvě noci nemohl usnout a nonstop 
jsem šlapal na kole. Dostal jsem strach, aby mě to 
nevytrestalo, a tak jsem musel sáhnout po prášcích 
na spaní. Pravidla jsou přísná. Jakmile se závodník 
chytne doprovodného auta nebo nějak jinak pod-
vádí, je okamžitě vyloučen.
 

Jak často se pravidla porušují?
Zřídkakdy. Vždyť si snad každý musí uvědomit, 
že by podváděl i sám sebe a nedokázal by svůj 
úspěch vnímat jako plnohodnotný. Nikdo přeci ne-
chce žít celý život s vědomím, že podvedl. Spousta 
sportovců dopuje a podvádí kvůli penězům. Na 
závodech typu Race Across America nedostane 
peníze ani vítěz. 

Vaši fanoušci pro vás přichystali po návratu velko-
lepé přivítání…
Moje manželka a další dva lidi zorganizovali při-
vítání našeho týmu v Pace na náměstí. Roznášeli 
letáky, plakáty a z propagace úplně vystřihli soci-
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Hokejisté HC Stadion Vrchlabí 
zahajují 1. ligu

V sobotu 12. září zahájí hokejisté HC Stadion Vrchlabí 
svoje účinkování v 1. hokejové Chance lize. Do druhé 
nejvyšší celostátní soutěže celek z Krkonoš postoupil 
po devíti letech.

Původně zveřejněné rozlosování zápasů zřejmě 
dozná změn, protože se kvůli ekonomickým pro-
blémům ze soutěže odhlásil tým HC Chomutov.  
V soutěži tak bude pokračovat jen 18 celků, které se 
střetnou tříkolově každý s každým.
 
Situaci na jednotlivých stadionech ovlivní i nová 
nařízení ministerstva zdravotnictví z poloviny srp-
na proti šíření koronaviru.
 
Vrchlabský klub proto přijal a na svých oficiálních 
webových stránkách zveřejnil následující opatření:

1) Aktuální kapacita zimního stadionu je snížena 
na 756 osob.
2) Zimní stadion je rozdělen do dvou sektorů. 
Vstup do sektoru A je přes hlavní pokladnu. Tento 
sektor má k dispozici stánek Krakonoš a bar Hen-
drych. Pánské toalety jsou u baru Krakonoš + v re-
stauraci Gól, dámy je mají k dispozici v restauraci 
Gól. Vstup do sektoru B je přes nouzový východ 
E (náhradní kasa, která bývala například při derby  
s Trutnovem, přístup z ulice Hálkova + Fügnero-
va). K dispozici bude venkovní Radegast stánek  
a toalety pod hlavní tribunou.

3) Všechna místa jsou označená body na stání, fa-
noušci musí dodržovat dvoumetrové rozestupy.
4) Do prostor zimního stadionu nebude vpuštěn 
nikdo bez roušky.
5) Osoby, které nebudou dodržovat výše uvede-
né pokyny, budou vykázány z prostor zimního 
stadionu. 

Proti novým pravidlům se zvedla mezi fanouš-
ky po celé České republice vlna nevole a zástupci 
dvou desítek fanklubů, mezi které patřili i Supras 
Vrchlabí, iniciovali otevřený dopis vládě České 
republiky v čele s premiérem Andrejem Babišem 
a Státnímu zdravotnímu ústavu, aby umožnily co 
nejrychlejší návrat k normálnímu fungování české-
ho sportu. „Žádáme výrazné omezení restriktiv-
ních opatření spojených s bojem proti koronaviru, 
mezi která patří likvidační snížení počtu návštěvní-
ků sportovních utkání, povinnost dodržovat roze-
stupy a povinnost pohybovat se v prostoru stadio-
nu se zakrytými dýchacími cestami. Tato opatření 
činí z hokejových utkání parodii toho, na co jsme 
byli od nepaměti zvyklí, a náš milovaný sport mění 
ve frašku, jak může každý vidět při sledování te-
levizních utkání v těchto týdnech. O dopadech na 
ekonomickou a organizační stránku samotných 
sportovních klubů nemusíme snad ani mluvit. Prá-
vě jich se protikoronavirová opatření a restrikce 
dotýkají nejvíce, a hrozí tak jejich paralýza na dlou-
há léta,“ stojí mimo jiné v otevřeném dopise.

ální sítě, aby to pro nás zůstalo překvapením. 
V dnešní době je to skoro až k neuvěření. Če-
kal jsem, že po návratu zajdu na Ježkův statek  
a dám si s pár lidmi pivko. To jsem si myslel až 
do poslední chvíle! Po cestě mi akorát řekli, že 
se ještě potřebují stavit na náměstí. Tam na mě 
čekala asi tisícovka lidí. 

Zaslzel jste?
Několikrát. Doteď mi při vzpomínce běhá 
mráz po zádech. 

Je závod, do kterého byste určitě nešel? Máte 
vůbec nějaké hranice? 
Co se týče délky, hranice nemám. Určitě bych 
ale nešel třeba do Iditarod Trail (extrémní zá-
vod napříč Aljaškou). Honza Kopka, který ho 
absolvoval, popisuje ve své knížce, jak se s ko-
lem půl dne brodil ve sněhu. 

I vy jste autorem několika knížek. 
Při čtení pohádek svým dcerám mě napadlo, 
že bych mohl napsat nějakou vlastní. Mým 
hlavním cílem bylo, aby pohádka bavila děti 
i rodiče. Vznikla tedy knížka Prapodivné cesty 
nezmarů, po ní následoval druhý díl s názvem 
Nezmaři nic nezmaří. Před měsícem jsem 
dopsal třetí díl. Součástí je například příběh  
o chlapci na vozíku, který dostane handbike 
a jeho největším snem je vyjet na Zlaté návr-
ší. Samozřejmě vám ještě neprozradím, jak to 
dopadlo. Dále jsem autorem knížky o Race 
Across America a dvou cyklistických průvod-
ců.  Psaní mě baví, chci se mu i nadále věnovat. 

Jak to tak vypadá, když jedou Polmanovi na ro-
dinnou dovolenou? 
Pokaždé bereme kola. Já k tomu mám kladný 
vztah, manželka neutrální a dcery by byly nej-
radši, kdybychom kola nechali doma. Alespoň 
dva tři cyklistické výlety si vždy prosadím. 
Obvykle na dovolené vstávám v pět ráno, jdu 
na trénink a během něj přemýšlím o rodinném 
programu. U snídaně už holkám oznamuji, co 
jsem naplánoval. Mám zkrátka roli delegáta. 

Na závěr nám prozraďte vaše nejbližší cíle.
Zúčastním se nultého ročníku závodu RACAS 
(Race around Czechia and Slovakia) a v listo-
padu bych rád pokřtil třetí díl pohádek. Vel-
kým cílem je závod Trans-Siberian Extreme, 
který startuje 22. června 2021.
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Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. 
Volanovská 518, 541 01 Trutnov

800 800 552 (zelená linka)

www.vitesco-technologies.com
www.continental.jobs.cz

personalni.trutnov@continental-corporation.com

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE!

CONTINENTAL 
POWERTRAIN 
SE MĚNÍ 
NA VITESCO 
TECHNOLOGIES

Nabídku aktuálně obsazovaných pozic získáte
na www.continental.jobs.cz.
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MICHAL BOGÁŇ, JIŘÍ ŠTEFEK

Kandidáti 
do Senátu 
odpovídají

První říjnový víkend se uskuteční volby do třetiny Se-
nátu Parlamentu České republiky. Jedním z obvodů, ve 
kterém se bude volit, je i obvod č. 39 - Trutnov. O sená-
torské křeslo se v něm ucházejí čtyři kandidáti.

Redakce Trutnovinek oslovila všechny kandidá-
ty s předvolební anketou. Všem položila otázku  
„S čím jdete do voleb?“ a pětici dotazů k aktuál-
ním regionálním i celostátním tématům. A jaké 
jsou odpovědi jednotlivých kandidátů?

Jan Sobotka (STAN)
Člověk by měl občas najít sílu 
poslechnout své srdce a svědo-
mí, a udělat i rozhodnutí, které 
pro něj není, v dané chvíli, vý-
hodné.

Michal Slavka (SPD)
Celý svůj život pracuji jako ná-
strojař. Vytvářím tak hodnoty, 
kterých si umím vážit. Smyslem 
pro spravedlnost, vlasteneckým 
cítěním a zdravým selským ro-
zumem chci prosazovat zájmy 

slušných a pracujících lidí. Jsem otcem tří dcer  
a považuji za svoji povinnost pro ně zajistit bezpeč-
nou budoucnost.

Klára Sovová (ODS)
Stát by měl sloužit občanům, 
nikoliv naopak. V posledních 
letech se stát stává nepřítelem 
svých občanů a to chci změnit. 
Na Trutnovsku je to krásně vi-
dět na neschopnosti dostavět 

dálnici D11 na jedné straně a nesmyslný režim  
v KRNAP na druhé straně. Chci vrátit do politiky 
zdravý rozum.

BLÍŽÍ SE DALŠÍ HLASOVÁNÍ

Jan Jarolím (ANO 2011)
Mým krédem je SLUŠNĚ A 
PRO VÁS. Právě tímto způso-
bem chci komunikovat i napříč 
politickým spektrem a hledat 
rozumné kompromisy ve pro-
spěch všech občanů. Prioritou 

jsou zájmy měst a obcí, aktivně bych chtěl také 
prosazovat řešení témat, jež rezonují celým naším 
krajem, například dostavba dálnice D11.

Měla by Česká republika usilovat o hlubší evropskou 
integraci a v nejbližších letech přijmout společnou 
evropskou měnu?
Sobotka: ANO
Slavka: NE
Sovová: NE
Jarolím: NE

Měl by region Trutnovska hledat místo pro vybudo-
vání nové přehrady jako zdroj vody i za cenu zatopení 
některých domů či řídce obydlených sídel?
Sobotka: NE
Slavka: NE
Sovová: NE
Jarolím: NE

Souhlasíte se zákonem, který by do českého ústav-
ního systému zaváděl institut obecného referenda?
Sobotka: NE
Slavka: ANO
Sovová: NE
Jarolím: ANO

Souhlasíte s oplocením cest v okolí Sněžky a dalšími 
restriktivními opatřeními ze strany Správy Krkonoš-
ského národního parku?
Sobotka: ANO
Slavka: ANO
Sovová: NE
Jarolím: ANO

Měl by stát v rámci boje s dopady koronaviru na 
ekonomiku snížit některé daně (například DPH, spo-
třební daně, daně z příjmu…), a to i za cenu vyššího 
zadlužení České republiky? 
Sobotka: NE
Slavka: NE
Sovová: ANO
Jarolím: ANO

SENÁTNÍ VOLBY
2020



FABIO: Ochutnejte region!
Rodina Jenčkova hospodaří v Holíně – v srdci Českého ráje více než 150 let. Po roce 1948 jim bylo hospo-
dářství a pole znárodněno, ale v roce 1989 se čtvrté generaci podařilo zemědělskou činnost znovu obnovit  
a později rozvinout o další zpracování olejnin. Nyní se rodinná firma zaměřuje na lisování řepkových a sluneč-
nicových olejů ze semínek převážně od českých zemědělců. 

Původní lisovna měla velmi malou kapacitu. Od 
založení firmy v roce 1992 nenásledoval rok, kdy 
by se stavebně nebo technologicky neinvestovalo 
do rozvoje. V současnosti FABIO PRODUKT dis-
ponuje vlastními skladovacími kapacitami, čtvrtou 
generací lisovny za studena, skladem na surové 
oleje, šetrnou fyzikální rafinací, plně automatic-
kými plnícími linkami, sklady hotových výrobků, 
výrobou kvalitních džemů značky NAPRO, vlastní 
čističkou, loupačkou a baličkou na semena a vlastní 
logistikou. Rodinná firma má čtyři výrobní závody 
a tři distribuční sklady ve Starém Místě u Jičína,  
v Praze a v Olomouci. Provozuje také velkoobchod 
pro pekaře a HORECA velkoobchody. Od roku 
2018 rozšířila svoji činnost o svoz, recyklaci a bio-
logické zpracování použitých kuchyňských olejů 
(UCO) na technické biologicky rozložitelné oleje  

FABIO PRODUKT

a maziva, ve svém výrobním závodu 
v Novém Městě na Moravě. Tím 
je olej vícekrát využit a správně 
zlikvidován, aniž by zatěžoval 
životní prostředí.

Tím, jaký důraz společnost 
klade na kvalitu a šetrné zpra-
cování, se odlišuje od ostat-
ních výrobců olejů. Oleje jsou 
za studena lisované a pouze fy-
zikálně bez chemických přísad 
rafinované. Zachovávají si tím 
přírodní antioxidanty a vitamí-
ny, stejně tak vůni po výchozí 
surovině. Celý provoz výroby 
olejů je bezodpadový a i další-

mi kroky firma přistupuje zodpovědně k život-
nímu prostředí. Využívá střechy svých provozů  
k zachytávání a využívání dešťové vody a i slu-
neční energie ze střech je za pomocí konektorů 
plně spotřebovaná v provozech.

Oleje pod značkou MANKA, SLUNKA nebo Más-
lová Manka dnes už patří mezi nejstarší značky na 
českém trhu a zná je leckterá kuchařka. Sortiment 
je ale podstatně širší, firma vyrábí oleje ochucené 
bylinkami z Českého ráje, speciální fritovací oleje 
s vysokou oxidační stabilitou, sleduje nejnověj-
ší trendy a nabízí oleje ve spreji. FABIO semínka 
jsou také zajímavým artiklem, který cenově příjem-
ně překvapí. Vlastní výrobky jsou doplněné ještě  
o ovocné náplně z řady NAPRO, která nabízí kva-
litní džemy, povidla, makové náplně a sirupy.

· Kvalitní a čerstvé potraviny a výrobky 
  od regionálních výrobců a farmářů
· Výrobky z mléčných farem
· Řemeslné, kváskové a celozrnné chleby 
  a pečivo
· Široký sortiment kvalitních FABIO olejů, 
  včetně za studena lisovaných
· Oříšky, semínka, suché plody 
  za velkoobchodní ceny
· Potraviny pro zdravý životní styl
· Kávičku s sebou v plně recyklovatelných 
  obalech, v zimě svařáček
· Smoothie, domácí limonády 
· Kvalitní vína z rodinného vinařství Hruška 
  z jižní Moravy
· Přírodní kosmetiku z Mýdlárny Rozmarýnka
· Bezobalový prodej 
· Výkup a řízenou recyklaci použitých 
  jedlých rostlinných olejů

Aktivity navíc:
· Dárkové koše a balíčky s chutí regionu, 
 dle přání zákazníka 
· Dárkové poukazy pro každou příležitost
· Pravidelné ochutnávky a workshopy
· Projektové dny pro děti MENU PRO ZMĚNU
· Tématické akce: masopusty, adventní neděle, 
  férové snídaně
· DOBROTA Z APROPA společný dobročinný 
  projekt s klienty jičínského stacionáře
· Podporují vybrané dětské a sportovní akce 
  v regionu
· Úsměv a příjemné prostředí

CO PRODEJNY NABÍZEJÍ?

komerční sdělení46

V roce 2017 otevřela firma FABIO PRODUKT první 
prodejnu FABIO ochutnejte region v Jičíně na ná-
městí. Chtěla tím přiblížit a uspokojit zájem zákaz-
níků o vlastní produkty a zároveň umožnit celoroč-
ní prodej a odbyt i dalším regionálním výrobcům, 
řemeslným pekařům a farmářům. 

Prodejny FABIO ochutnejte region jsou odrazem 
toho, jak firma a její majitelé vnímají region, ve 
kterém žijí a podnikají. Uvědomují si, jak důleži-
té je místní malé firmy propojovat a podporovat.  
Prodejny se postupně rozšířily o města Hradec 
Králové, Turnov a nově v létě 2020 byla otevřena 
čtvrtá prodejna ve Vrchlabí, v ulici Krkonošská  
v blízkosti náměstí.

Nově otevřená prodejna FABIO ve Vrchlabí.

Naše prodejny:
Vrchlabí, ul. Krkonošská 177 | Tel.: 775 859 567

Jičín, Valdštejnovo nám. 9 | Tel.: 730 896 967
Hradec Králové, ul. S.K. Neumanna 455 | Tel.: 734 314 336

Turnov, ul. Sobotecká 222 | Tel.: 770 190 786
 

        Fabioprodukt | Ochutnejteregion

www.ochutnejteregion.cz 
www.fabioprodukt.cz | www.fabioshop.cz 
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PIRÁTSKÁ BUDOUCNOST 
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Trutnovští Piráti mají již tři roky zástupce v Parlamentu a dva roky se podílejí na 
vedení trutnovské radnice. Za tu dobu se nám podařilo realizovat mnoho užitečných 
změn. Do stávajících systémů jsme navíc přinesli typicky pirátský otevřený a na 
datech založený přístup. Jsme připraveni pokračovat stejně i na krajské úrovni.

Spolupráce a sdílení 
zkušeností je Pirátům 
vlastní

Uvědomujeme si, že někte-
ré úkoly a problémy je vý-
hodnější řešit společně. Ve 
spolupráci s dalšími obcemi 
východních Krkonoš se nám 
například podařilo ušetřit 
dohromady více než tři a půl 
milionu korun za společný 
nákup elektrické energie. 
Stejně tak se nám podařilo 
srazit o 90% výdaje na GDPR. 

To vše díky důslednému vy-
jednávání, dobré přípravě 
a společnému postupu.

Stejný postup uplatníme 
i na krajské úrovni

Již nyní díky přímé a pravi-
delné spolupráci s  našimi 
poslanci předáváme zkuše-
nosti z každodenního života 
obcí na celostátní úroveň. 
Jsme u tvorby zákonů, které 
ovlivňují praktický život kaž-
dého z nás.

Změňme budoucnost

Za Trutnovsko jsou připrave-
ni vás reprezentovat předse-
da Pirátů Královéhradecké-
ho kraje Adam Valenta, který 
se věnuje přípravě a využití 
dat a moderních technologií 
pro veřejnou správu, a Mar-
tina Vágner Dostálová, která 
se specializuje na sociální 
oblast, životní prostředí a ze-
mědělství.

Martina Vágner Dostálová
vedoucí humanitární pomoci 

Oblastní charity Trutnov, 
zastupitelka Trutnova

Ivan Bartoš
předseda strany

Adam Valenta
podnikatel v IT

PODPOŘTE PIRÁTY 2. A 3. ŘÍJNA 
U KRAJSKÝCH VOLEB.
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EVA VERNEROVÁ, FOTO: ARCHIV VLASTY TVRDÉ

Malování 
mě baví 
od dětství

Život je pro malířku z Vrchlabí Vlastu Tvrdou plný 
pestrobarevných květin, jejichž tvary a tóny s láskou 
přenáší na malířské plátno. Malování je pro ni celo-
životním společníkem pro volný čas. Svá díla začala 
vystavovat už v roce 1977 v Nové Pace a svou první 
samostatnou výstavu měla v roce 1986 na zámku 
v Sobčicích. Dále pak následovalo více než padesát 
společných a dvacet samostatných výstav. Obrazy 
paní Tvrdé putovaly do mnoha nejen českých galerií, 
ale i do Německa nebo velkoměst dalekého Japon-
ska. Své místo našly v soukromých sbírkách v USA, 
Kanadě, Austrálii, Izraeli a mnoha evropských ze-
mích. Nyní připravuje jubilejní výstavu k příležitosti 
svých 70. narozenin, která bude zahájena vernisáží 
14. září v Krkonošském muzeu ve „Třech domkách“.

Co vás přivedlo k malování? Kdy jste začala malovat?
Od dětství – ve škole mě to bavilo, dost často jsem 
mívala výkresy na nástěnkách. Když jsme v sed-
mé nebo osmé třídě dostali nového kantora na 
výtvarku, tak zavedl úplně novou metodu, přine-
sl plnou náruč štětců a dával nám velké čtvrtky  
a chodila jsem i na výtvarné hodiny po škole. On 
nás naučil různé techniky. Jmenuje se Hugo Honc. 
Ten mi poradil, ať zkusím talentovky na grafickou 
školu do Prahy, takže jsem se přihlásila. Tam jsem 
už ve dveřích pochopila, že se nedostanu, protože 
všichni byli starší než já, navzájem se znali a už to 
zkoušeli podruhé nebo potřetí. Nevzali mě a co 
teď? Měla jsem možnost jít na gymnázium tady 
ve Vrchlabí, ale můj starší bratr studoval v Děčíně 
a řekl, ať to zkusím tam, že bych mohla být na in-
tru a mohli bychom jezdit do školy spolu. Doma 
to nebylo úplně růžové, takže jsem byla ráda, že 
můžu jít pryč. Takže jsem byla na Střední škole 
železniční v Děčíně.

MALÍŘKA

Když jste šla na průmyslovou školu, tak jste dál ma-
lovala ve svém volném čase? Zůstalo malování jen 
velkým koníčkem?
Ano, byl to můj velký koníček. Odmaturovala 
jsem v roce 1970 a hned po maturitě jsem se vrátila 
zpátky sem do Vrchlabí. Koupila jsem si hned ole-
jové barvy a začala jsem malovat olejovými bar-
vami. Což je trochu nesmysl, protože je potřeba 
nějaká průprava. No ale od té doby mi to zůstalo. 
Pak už jsem si dokupovávala různé barvy: křídy, 
temperky, akvarely, akryly a všechno možný. Já 
jsem ze začátku kopírovala a hodně jsem četla kni-
hy o malířích a třeba jsem měla ráda Vincenta Van 
Gogha nebo Paula Gauguina a všechny impresi-
onisty. Kdo mi byl nejbližší, toho obrazy jsem se 
snažila kopírovat a tím jsem se učila.

A který malíř vás tedy nejvíce oslovil a ovlivnil?
Jak jsem se zmínila, tak Van Gogh. Bylo to také 
asi i jeho pohnutým osudem. Dál třeba Henri de 
Toulouse-Lautrec. Impresionisti. Pak jsem také 
hodně četla o Petru Brandlovi a dál to byli i Re-
noir, Monet…

Malujete převážně přírodu – květiny a někdy krajin-
ky. Proč? Jsou vám květiny hodně blízké?
Ze začátku jsem sama tápala. Po maturitě jsem pát-

rala, kde by se dalo v malířství dál vzdělávat a 
učit se něco nového. Objevila jsem v Nové Pace 
výtvarný kroužek, který vedl pan učitel Pavlo-
vec. Jezdili jsme i ven do plenéru. Pan Pavlovec 
vytvářel různá zátiší, nosil i květiny. Později 
nás tam lektorka Káťa Krausová učila další 
nové techniky. Zvala i různé akademické ma-
líře, kteří nám dávali přednášky a radili nám, 
kritizovali. Takto jsme se jeden od druhého 
společně učili. Jezdívali jsme i s rodinami třeba 
na týden do Českého ráje nebo na Benecko.

Tak z toho období vám zůstaly květiny, krajiny?
To ještě ne. Tenkrát jsem malovala všechno. 
Zkoušela jsem krajiny, chalupy, květiny, zá-
tiší, portréty – různými technikami. Do Nové 
Paky jsem takto na kroužek jezdila 29 let. To 
bylo ještě před revolucí, když jsem zkusila dát 
nějaké obrazy k posouzení do „Díla“ – sdruže-
ní profesionálních akademických malířů. Oni 
brali jednou za čtvrt roku ke komisi i obrazy 
od amatérů. A já jsem se odvážila do Hradce 
Králové vždy odvézt tři nebo čtyři obrázky  
a oni mi z toho jeden či dva vzali a prodali. To 
pro mě byly začátky, kdy jsem se rozjížděla do 
galerií. Později jsem i já sama nějaké galerie se-
hnala, kde by mé obrazy vzali. Jeden galerista 
říkal: „Nemám zrovna ‚kytkaře‘ a potřeboval 
bych, abyste mi dodala nějaké kytky.“ Ty mi 
prý šly nejlépe. Takže jsem se zaměřila víc prá-
vě na květiny, od té doby mi to zůstalo.

Kterou květinu máte tedy nejraději?
To se takhle nedá říct. Samozřejmě miluji lou-
ky, kytek mám plnou terasu a zahradu. Obdi-
vuji je, kamkoliv přijdu. Myslím, že všechny 
ženy mají rády květiny. Líbí se mi zvonky, 
kopretiny, oranžový jestřábník – ten má nád-
hernou barvu. Objevila jsem třeba nádhernou 
květinku – kuklík, ten roste většinou u potoka. 
Já si pak z přírody nastuduji, kolik má která 
kytička okvětních lístků, nebo i v jaké skupině 
dalších květin rostou. Pak si ale na plátně fan-
tazíruju podle svého.

Máte ráda „jen“ krásné tvary a barvy květin, 
nebo pro vás mají i nějakou skrytou symboliku? 
Kdy třeba jedna květina znamená lásku, jiná přá-
telství…?
Ne. Já mám ráda hlavně pestrost, barevnost. 
To je myslím na mých obrazech docela vidět. 
Někdy až přehnaně.
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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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Jak často teď malujete?
V poslední době každý den. Rok jsem ale třeba ne-
malovala, protože galerie, kde jsem měla největší 
odbyt, byla zavřená a pak do toho přišel korona-
virus. Odpočinula jsem si, dělala jsem jiné věci. 
Když jsem se do toho po tom roce pustila, tak mě 
to hrozně bavilo. Teď chystám výstavu, baví mě to  
a získala jsem nový elán. Ale nemalovala jsem ni-
kdy moc pravidelně, protože, jak já říkám: „My 
ženský od rodin musíme mít nejdříve navařeno, 
uklizeno a napečeno.“ 

Takže jste tvořila, až když šly děti spát?
To ne, večer nemaluji. Při umělém osvětlení se to 
nedá. To ty barvy vyzní úplně jinak. Maluji pouze 
při denním světle.

Která z vašich výstav vám nejvíce utkvěla v paměti?
Pamatuji si první výstavu tady ve Vrchlabí na zám-
ku. To jsem byla hodně nervózní. A pak také těsně 
před revolucí v roce 1989 jsem měla první výstavu 
v Německu – to pro mě byl také šok, protože jsem 
byla poprvé na západě, obrazy se musely proclít… 
A to byly takové nejsilnější zážitky.

Teď připravujete výstavu k vašim 70. narozeninám, 
pozvete nás? Jak probíhají přípravy?
Ano, vernisáž výstavy bude v pondělí 14. září od 
17:00 ve „Třech domkách“. Bude to taková retro-
spektiva. V depozitáři mám všechna svá díla na-
focená a vybíráme, co bychom zařadili – bude tam 

od všeho něco – má starší díla, ale i nové obrazy. 
Pomáhá mi partner. Je mi velkou podporou. Výsta-
va bude k vidění do listopadu.

Jste z Vrchlabí a celý život zde žijete. Co se vám tu 
nejvíc líbí, co na Vrchlabí máte ráda? Jak jej vnímáte 
jako město pro život?
Já jsem na Vrchlabí hrozně pyšná a hrdá. Zvlášť  
v poslední době se mi hrozně líbí a moc si to vy-
chutnávám, když jdu kolem kostela – květinová 
výzdoba a vše je tak krásné a nové. Jsem na Vrchla-
bí pyšná a všude ho chválím.

Jaký máte náhled na mladou generaci?
Co oni všechno umí a jakou mají fantazii – klobouk 
dolů.

Na závěr – máte nějaké životní moto?
Žij si, jak chceš, a užívej života.

MALÍŘKA

www.hildinganders.cz

Operátor prošívacího stroje

Co od tebe očekáváme:
• ukončené odborné vzdělání (minimálně výuční list)
• zručnost a spolehlivost
• samostatnost, ochota učit se novým věcem
• ochota pracovat ve dvousměnném provozu 
• základní znalost PC a MS OFFICE

Co tě čeká:  
• obsluha prošívacího stroje na látky
• práce na 2 směny
 

Co můžeme nabídnout:  
• náležité zaškolení samozřejmostí
• zázemí a podporu nadnárodní a stabilní společnosti 
• přátelský tým spolupracovníků
• po zapracování smlouva na dobu neurčitou 
• nabízená mzda 25.000 Kč
• možnost závodního stravování či stravenky + firemní bonusy a akce

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

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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VERONIKA ŠTEFKOVÁ, FOTO: INTERNET

„Nepotřebujete se jít ještě před cestou vyčůrat? 
Aby nemusel tatínek za chvíli zastavovat. Ne-
pošťuchujte se a nekopejte tatínkovi do sedačky! 
Dneska s vámi jede jenom táta, tak ať v pořádku 
dojedete! Pusu! A buďte u babičky s dědou hod-
ní! Pá, pá.“ Konečně odjeli. A já teď budu mít celé 
tři dny sama pro sebe – bez dětí a bez manžela. 
Vlastně jenom dva dny! Je pátek pět hodin odpo-
ledne a v neděli kolem sedmé budou zase doma. 
Taky jsem je mohla vykopnout o něco dřív. Každá 
hodina dobrá. Jenomže jim to vždycky trvá celou 
věčnost, než se spakujou.

Tak to se mi už dlouho nepoštěstilo, být pár dnů 
o samotě. Jak můžeš mluvit o štěstí!? Vždyť teď 
jsme měli být s manželem akorát na cestě z Luční 
boudy na Výrovku. Měli jsme být na třídenní túře 
po horách. Cesta, ubytování, doprava, zajištění 
hlídání, to všechno jsme měli naplánované, a já 
místo toho teď budu dřepět zavřená doma, pro-
tože jsem nemocná! Já bych do toho kopla, kdyby 
aspoň venku nebylo tak hezky. Bla bla bla… Jen 
se nezblázni. Buď ráda, že budeš mít konečně na 
chvíli voraz. 

Hele, tak co budeme dělat? Lehárko, telka, počítač, 
nebo knížka? Nejdřív musím uklidit ten čurbes po 
dětech. Nechci tu celou dobu kličkovat mezi hrač-
kami. Jdi už do háje pořád s tím uklízením! Barák 
je prázdnej, tak si hoď kopyta nahoru. Navíc paní 
doktorka ti důrazně kladla na srdce, že máš odpo-
čívat, a ne se doma honit za luxem. Jo, ale já nebu-
du luxovat. Jenom uklidím všechny věci na svoje 
místo. Dokud budu mít kolem sebe nepořádek, tak 
si nebudu moct jít v klidu lehnout. Paráda, takže to 
si nejdříve sedneme až tak k večeři.

NA POKEC

No, není to nádhera? Ten slastný pocit, že se 
můžu po práci odměnit nějakou dobrotou? Jo,  
a hlavně se dneska budeme konečně moct v klidu 
najíst! Žádný vylitý pití, žádný bordel pod stolem, 
žádný křik a vztekání. Po večeři si dáme sprchu  
a pak do postele s knížkou. Souhlas.

Ten čas tak pomalu utíká. Je sobota odpoledne 
a já mám pocit, jako by bylo teprve ráno. S dět-
mi čas běží jako o závod. Od rána do večera samé 
povinnosti. Já bych si tuhle nemocenskou protáhla 
klidně aspoň na týden. Neblázni, to by se ti pak 
stýskalo po dětech. Nestýskalo. Co jsi to za mat-
ku! To by ti vůbec nechyběly? Ne! Hele, týden, to 
nic není. Takhle kdyby byly pryč měsíc?! To by 
byla parádička.

Jdu žehlit. Proč? Protože tu nechci celý víkend 
jenom tak ležet na gauči. Musím ten volný čas 
strávit také nějak smysluplně. A to tak, že ho strá-
víš shrbená nad prknem? Nechci, aby si všichni 
mysleli, jaká jsem lemra líná. Mám teď na víkend 
o rodinu postaráno, tak to musím něčím vykom-
penzovat. Vždyť jsi nemocná! Ale ne tak, abych 
nezvládla vyžehlit prádlo. Je to jenom pár kous-
ků. Pár kousků? Máš na mysli tu hromadu prádla 
z pěti praček! No právě. Než se vrátí domů, tak 
budu mít alespoň něco hotového. Udělám to na 
pohodu. Chvíli budu žehlit a chvíli si číst. No 
dobře, ale musíš mi slíbit, že než se všichni vrátí 
domů, tak se dozvíme, kdo byl vrah. Jasně, máme 
na to ještě zítřek.

Tak čtyřsetstránkovou knížku za jeden a půl dne 
jsem nepřečetla ani za svobodna. Každou chvíli 
budou doma. Dovolená končí. Cítíš se lépe? Cítím 
se odpočinutá, protože doma nebyl slyšet žádný 
rachot. To ano. Ale taky ani žádný smích.

Jekyll a Hyde




