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Doba covidová, která uzavřela školy 
a provoz restaurací zúžila jen na 
výdej jídel z okének, nebývale zvýši-
la tlak na domácí vaření. Rodinné 
„jídelní lístky“ se v mnoha případech 
už nesepisují jen na víkendy, ale 
rovnou na celé týdny. Nelze se proto 
divit, že už v řadě kuchyní dochází 
inspirace i jakékoliv nadšení. Jistě, 
vše lze ještě řešit objednávkou od ně- 
které ze specializovaných společností 
anebo návštěvou výdejního okén-
ka u restaurací. Věc má samozřejmě  
i tu druhou stranu, kterou je pro ně- 
které domácnosti značná ekonomická 
zátěž nebo prostý fakt, že aktuál-
ní nabídka neodpovídá chuťovým 
preferencím. Proto je domácí vaření 
stále nejčastější volbou. Hledejme 
zde i pozitiva. Opakované vymýšlení 
jídel může kuchařky přivést třeba  
i k vaření tradičních regionálních 
jídel. Pro slečny či svobodné mladé 
ženy to pak může být dobrý trénink 
do budoucna. Umění dobře uvařit 
rodině či návštěvě se totiž bez praxe 
nikde neokouká.
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téma pro další sezónu.
Připravte se!
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dodávku až po profesionální montáž. 
Samozřejmostí je i servis 24/7.
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U nás doma máme nejraději  
z krkonošských jídel kyselo. To 
když uvařím, tak se sejde celá 
široká rodina a jíme ho dva dny 

po sobě k snídani, obědu i večeři. 

V Krkonoších už pár let neži-
jeme, tradiční jídla však zů-
stávají naší součástí. Kyselo 
je vždy z vlastního kvásku, 
sejkory se pečou na pánvi, ou-

krop chutná stále a kucmoch s hubníkem jsou 
aspoň na Vánoce.

U nás doma se vaří krkonošské 
kyselo. Jen nejlepší je stejně od 
mamky. Manžel není Krko-
nošák a tchyně si ho kyselem 
získala.

Jasně, že vařím krkonošská 
jídla – kyselo, houbový kuba, 
bramborový placky a možná 
i jiné, ale to už si nejsem jistá, 
jestli by se řadily mezi „krko-

nošské“. Jinak taky ještě děláme sejkory – bram-
borák na plotně – v naší variantě na lávovém ka-
meni v létě na zahradě.

ANKETA

Vaříte tradiční krkonošská jídla? 
ŠKODA 

SIMPLYCLEVER 

Využijte jarní servisní prohlídku za 249 Kč. 
Dopřejte svému vozu péči v našem autorizovaném servisu. Přivezte jej k nám a my v rámci jarní 
servisní prohlídky v ceně 249 Kč v termínu od 15. 3. do 31.5.2021 prověříme jeho kondici, 
zkontrolujeme stav akumulátoru, tlak a stav pneumatik včetně rezervy, množství motorového oleje, 
chladicí i brzdové kapaliny, uděláme diagnostiku a spoustu dalšího. Nově vám v rámci prohlídky 
uděláme i dezinfekci interiéru vozu ozónem. 

Pro prvních 100 zákazníků, kteří se u nás objednají na prohlídku, jsme připravili praktický dárek. 

Dodržujeme přísná opatření, a proto se u nás můžete cítit zcela bezpečně. 

DEZINFEKCE 
ZDARMA 

DISKRÉTNÍ 
ZÓNY 

� ŠKODA Service 

� 
KLIENTSKÁ 

ZÓNA 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

HAVEX-auto, s.r.o. 
Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 
Tel.: 499 406 312 
E-mail: vr.servis@havex.cz
www.havex.cz 

BEZKONTAKTNÍ 
PLATBA 

HAVEX auto 
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Dostat roli ve filmu 
je pro mne velký svátek 

Město Vrchlabí má mnoho lidí zafixováno především jako líheň úspěšných sportovců či olympijských medailis-
tů. Přesto odsud pochází řada osobností, které otiskly hlubokou stopu i ve světě kultury. Jednou z nich je zcela 
nepochybně Eva Studénková (rozená Jirková). Úspěšná herečka a maminka tří dětí ve velkém rozhovoru pro 
Vrchlabinky vzpomíná na svoje dětství a dospívání ve Vrchlabí, Taneční Studio Oliver a popisuje svoji životní 
pouť do Brna a své začátky na prknech, která znamenají velký svět. 

Jak dlouho jsi pryč z Vrchlabí?
Z Vrchlabí jsem odešla po maturitě v roce 1998. 
Nejprve jsem byla rok v Praze a potom šla do Brna, 
kde jsem začala studovat JAMU (Janáčkovu akade-
mii múzických umění). Takže to už bude 23 let. 

Co stálo za tvým přesunem z Prahy do Brna?
Stálo za tím to, že jsem po maturitě dělala přijí-
mačky na muzikálový obor na JAMU do Brna, 
kam jsem se nedostala. Takže jsem nastoupila na 
soukromou hereckou školu v Praze v Michli, kte-
rá byla tříletá. Tam jsme si moc hezky lidsky sedly  
s mojí ročníkovou vedoucí, herečkou Jitkou Smut-

HEREČKA

nou, a ona mě na tajňačku připravila na přijímací 
zkoušky do Brna. Zkrátka u mě ta touha jít studo-
vat muzikál byla větší než zůstat v Praze, i když 
Praha je větší a profesně tam jsou větší příležitos-
ti. U zkoušek jsem uspěla a dostala se do ročníku  
k docentce Zdeně Herfortové.

Vlastně tedy lze říci, že se herečka Jitka Smutná při-
pravila i o vlastní žačku.
Ano, přišla o vlastní žačku. Ale ona věděla, že to 
pro mě bude lepší. Měla jsem opravdu velké štěstí, 
že jsem se tam s ní potkala, protože viděla, že pro 
mě bude mít větší smysl jít do Brna na kvalitní fa-
kultu. Kdyby to tehdy vedení školy v Praze vědělo, 
tak by ji asi nepochválilo. Tutlaly jsme si to mezi 
sebou, nikdo o tom nevěděl.
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Pražská škola neměla s muzikálem nic společného?
Ne, to byl studijní obor herec-moderátor. Tu ško-
lu má například Aleš Cibulka, Tereza Kostková, 
Lukáš Hejlík nebo Miroslav Šimůnek. Vyrostly 
tam osobnosti, to je bez debat. Ale že jsem tady ve 
Vrchlabí vzešla z Oliveru, tak jsem zkrátka chtěla 
tančit, hýbat se a dělat muzikálový obor. A ten mi 
Praha tehdy nenabídla. Ani jsem nikdy nechtěla 
zkoušet DAMU, což je čistá činohra. Nicméně 
muzikálový obor je jeden v republice, berou tam 
ročně kolem deseti lidí, což byla výzva.

V Brně jsi tedy déle než dvacet let. Dalo by se to na-
zvat jako kulturní šok, když holka z Krkonoš začne 
žít na jižní Moravě?
Řekla bych, že Praha mi od toho šoku pomohla. 
Ona byla takový přestupní můstek. Sám jsi tam 
žil dost dlouho, tak to znáš. Bez metra se nikam 
nedostaneš. Ale když potom člověk přijde do 
Brna, tak najednou zjistí, že to město je oproti Pra-
ze opravdu malé. Byl to sice krok kousek zpátky, 
ale byl strašně fajn. V Brně je prostě dobře. Stáva-
lo se mi, že když jsem šla o víkendu na Náměstí 
Svobody, tak jsem třeba nepotkala vůbec nikoho 
nebo jen paní v teplákách, která venčila psa.

Jaké byly tvoje začátky na JAMU?
Jestli máš na mysli bouřlivý vysokoškolský život, 
tak na ten opravdu nebyl čas ani síla. Neříkám, 
že nám někdy v osm ráno nebylo u baletní tyče 
špatně, ale první roky to byl skutečně dril. Učili 
nás herci z mé současné domovské scény, kterou 
je Městské divadlo Brno. Už tehdy, když jsem dě-
lala přijímačky, v komisi seděl jeho současný ře-
ditel Stanislav Moša a až mnohem později jsem se 
dozvěděla, že už v té době si z nás vlastně vybíral 
potenciální zaměstnance. Byli na nás přísní, ale 
spravedliví, ráda na to vzpomínám.

Na vysokých školách se používá takový tradiční vý-
raz „odpadovost studentů“. Jak to je na JAMU?
U starších ročníků, které ještě pamatuji, byla od-
padovost veliká. Začínalo jich například dvanáct 
a končili tři. Nás začalo jedenáct a končilo devět.

Jak dlouho se JAMU studuje?
Čtyři roky. 

V kolikátém ročníku školy se studenti prodírají 
na divadelní prkna či do epizodních rolí ve fil-
mech či seriálech?
Je to strašně individuální. Jsou například roční-

koví vedoucí, kteří to v průběhu studia zakazují. 
Tedy, že nesmíš během školy hrát v divadle. Ale 
moje paní profesorka Zdena Herfortová vždycky 
říkala: „Děcka, nejvíc se naučíte v divadle.“ Dosta-
li jsme rady, moc nemluvte v rekvizitárně, nikoho 
nepomlouvejte, zdravte, v divadle se nepíská, ne-
chodí se v civilních botách po jevišti a tak dále. Pro-
stě řekla: „Děti, běžte. Když tu možnost budete mít  
a bude třeba konkurz, běžte.“ Já jsem měla straš-
nou výhodu, protože ve druháku nás učili manželé 
Kloubkovi tanec, a měla jsem díky Oliveru opravdu 
dobrý základ, tak jsem patřila mezi ty tanečně lepší 
v našem ročníku, a tito manželé Kloubkovi u nás 
v divadle působili jako hlavní choreografové. Vlá-
ďa Kloubek tehdy dělal muzikál Svět plný andělů, 
potřeboval někoho narychlo do tanečního sboru 
a sáhl po mně. Takže jsem se takto bez konkurzu 
dostala do divadla a za čtrnáct dní jsem se naučila 
choreografie a skočila do generálek. A vlastně ve 
druháku už jsem hrála svoji první premiéru. Měla 
jsem taneční roli a jen nějakou malou větičku… Ale 
bylo to. A od té doby si mě tam nechali. Pak už jsem 
jen naskakovala do dalších věcí.

Přidejte se k našemu týmu 
obchodních zástupců a získejte:

nadstandardní přivýdělek
 průměrný měsíční přivýdělek 7 300 Kč

pravidelnou týdenní výplatu provizí
fl exibilní pracovní dobu

DŮCHODCE ZAMĚSTNANCE RODIČE

Více informací se dozvíte na www.faircredit.cz/prace-u-nas 

PŘIVÝDĚLEK S FAIR CREDIT 
VHODNÝ TAKÉ PRO

Více 
informací

Volejte zdarma



Které to byly například?
Naskočila jsem do starších kusů, takže jsem nedě-
lala žádnou novou premiéru. Byl to například mu-
zikál My Fair Lady, který se hraje doteď, nebo nád-
herný muzikál West Side Story. Ve třeťáku si mě 
všiml režisér Zdeněk Černín, který dělal výhrad-
ně činohry, a oslovil mě, jestli bych s ním nechtě-
la nazkoušet čistě činoherní roli, což pro mě byla 
pocta. Ne nadarmo se říká, že činohra je královská 
disciplína. Takže mojí opravdu první nazkoušenou 
inscenací byl Libertin s Karlem Janským a Irenou 
Konvalinovou v titulních rolích. Na oba s velkou 
láskou a úctou vzpomínám, už nejsou mezi námi…

Máš za sebou i některé filmové role, například ve 
snímcích Sebemilenec nebo Špindl 2. Nebo jsou ješ-
tě nějaké?
Dostat roli ve filmu je pro mne velký svátek. Nemě-
la jsem takové štěstí, abych se k tomu přichomýtla 
častěji. Pracovala jsem například s Filipem Renčem, 
jehož považuju za jednoho z nejlepších našich reži-
sérů. Ve filmu Sebemilenec jsem hrála dceru Simo-
ně Stašové a ten film byl poměrně vostrej. Myslím, 
že kdo ho viděl, tak chápe. Ale opravdu tady té 
krásné práce mám za sebou strašně málo. V tomto 
ohledu je Praha milosrdnější. Odskočit si na cas-
ting je pro Pražáky půlhodinová záležitost a nám 
z Brna to bohužel zabere půl dne, který vždycky 
k dispozici nemáš. Já bych řekla, že už jsem svoji 
šanci promeškala. Dostat se do takového seriálu 
jako můj muž Ondra (hraje v seriálu Ulice, pozn. 
autora), to už teď pro mě s malými dětmi není reál-
né. Dnes to může z naší rodiny dělat on a já říkám 

zaplať pánbůh za ty dary, že jemu se to povedlo  
a že může. V takovém případě nejde vždy o plnění 
hereckých snů. Dá se říct, že kvalita bývá na úkor 
kvantity, ale věřím, že ho to posune dál. Ta zku-
šenost je k nezaplacení. Vždycky jsem chtěla točit  
a být vidět, lhala bych, kdybych řekla, že ne. A ka-
ždý z naší branže, kdo říká, že o to nestojí, kecá. 
Takže natočila jsem toho zatím opravdu málo, ale 
nesu to statečně. Sebemilenec, Špindl a pak nějaké 
epizodky v Modrým kódu a podobných seriálech. 

Natáčení Špindlu pro tebe bylo takříkajíc na domácí 
půdě, že?
Ano, a k tomu jsem se dostala tak, že kameraman 
a spoluproducent Jirka Markvart se zná s mými ro-
diči. Seznámili nás na nějakým tenisovým turnaji 
a pak mi asi rok potom volal, že kdybych chtěla, 
tak by pro mě měl roli. Řekla jsem mu, že jsem tři 
měsíce po porodu a kojím a že nevím, jestli to je 

Eva Studénková (40)

Narodila se jako Eva Jirková ve Vrchlabí v čer-
venci 1980. Vystudovala obchodní akademii  
a po maturitě rok navštěvovala Vyšší odbor-
nou školu hereckou v Praze, odkud přestoupila 
do Brna na JAMU. Je stálou členkou Městské-
ho divadla v Brně. Ve svém volném čase běhá, 
protože má ráda pivo, jezdí na kole, příležitost-
ně hraje tenis, ráda se podívá na dobrý film či 
seriál, nesnáší špinavý mokrý igelitový pytlík  
a papírový kapesník ve vypraném prádle. Mi-
luje svoji rodinu. Eva Studénková je podruhé 
vdaná a má tři děti.
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se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu (podle WLTP) 1,3 /100 km, 29 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

423_21_PEU_3008-HYBRID_210x297.indd   1423_21_PEU_3008-HYBRID_210x297.indd   1 26.03.2021   10:3326.03.2021   10:33
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zvládnutelný. A on, že určitě. Tak se stalo. Kama-
rádka Gábinka Place mi hlídala maličkou Aničku 
během natáčení. Díky, Gábi! Mám tam menší roli, 
ale poznat tam jsem. Takže jak říkáš, byla to práce 
na domácí půdě, na sněhu, a navíc moc fajn. 

Ale třeba to u tebe ještě přijde… 
Třeba jo. O takové Simoně Stašové do jejích 45 let 
taky ve filmu skoro nikdo nevěděl. Nebo Eva Ho-
lubová? Přišly Pelíšky a dnes to jsou herečky, které  
k českému filmu neodmyslitelně patří. Člověk ni-
kdy neví. Ale já jsem nyní máma od tří dětí a moje 
role je úplně jasná. A jsem šťastná. Vždycky jsem 
říkala, že tuhle práci budu dělat, dokud mě bude 
bavit a naplňovat. Vystudovala jsem, mám na to 
vysokou školu a ten můj postup vzhůru byl přiro-
zený. Mám za sebou krásné role. Než jsem se stala 
matkou a odešla na tuhle dvojitou mateřskou do-
volenou, byly i takové, že kdybych onemocněla, 
tak se ten večer nemohlo hrát. Bylo to zavazující, 
naplňující, ale samozřejmě taky neskutečně pomí-
jivé. V červnu se tedy po pěti letech vracím a budu 
zase začínat úplně od začátku, sice s letitou zkuše-
ností, ale ta mi nezaručuje vůbec nic. Takže ukaž, 
co umíš.

Než ses stala mámou, kolik dní v měsíci jsi hrála?
Byly měsíce, kdy jsem hrála třeba i 28 představení. 
My jsme repertoárové divadlo, kdy se hry točí na-
příklad po čtyřech pěti dnech. 

Jak to máš s pamatováním textu, když hraješ více rolí 
ve více hrách?
Text si oblékám s kostýmem. Samozřejmě jsou 

takzvané oprašovací zkoušky, když se například 
dva roky něco nehraje, musí se to zopakovat. Pravi-
delně pak bývají tyhle odpolední opakovací zkouš-
ky po letních prázdninách. Mluvím o provozu ve 
šťastné předcovidové době. 

Měla jsi někdy okno, že by ti vypadl text?
Stalo se mi to v písničce. Bylo to v muzikálu Šumař 
na střeše. Vybruslila jsem z toho tehdy poměrně 
statečně, ale kolena se mi klepala ještě o pauze. 
Stává se to, víckrát jsem to naštěstí zažila u svých 
kolegů a většinou se z těchto momentů stávají ty 
nesmrtelné historky.

Ve své práci poměrně hojně využíváš to, co ses nau-
čila tady ve Vrchlabí. Taneční Studio Oliver, gymnas-
tika a tak dále. Jak vzpomínáš na ty roky?
Když jsem byla v Oliveru, to byly krásný roky. 
Já jsem díky Oliveru získala základy jazzového  
i moderního tance, ze kterých dodnes žiju. Čerpám 
z toho, co do mě Elena Jarošová, Petra Peřinová, 
Ivona Čivrná dostaly. A pak samozřejmě Věra Jire-
šová. Tyhle čtyři ženský mě prostě nějakým způso-
bem popsaly. Základ, který mně daly, byl zásadní. 
Nejen pohybový. Sám dobře víš, že Oliver tančil 
na plesech, dělal různá předtančení, takže jsme ne-
mohli neumět valčík či latinu. Balet jsem dělala už 
jako maličká gymnastka. Opravdu to byly krásný 
roky. Dodnes udržuju přátelství ve Vrchlabí hlav-
ně s holkami z Oliveru. Máme skupiny na Whats-

-Appu a díky tomu vím, co se tady děje. Ony byly 
moji stateční pravidelní diváci, samozřejmě včetně 
rodičů. Holky za mnou jezdily od školních let na 
všechna moje představení. Na „ona tam mluví“ 
Gábinky Place se zapomenout nedá. Vždycky, 
když přijedu, strašně ráda je vidím, navštěvujeme 
se, víme o sobě v dobách dobrých i zlých. Chybí mi. 
To mi dal Oliver.

Ty jsi tady chodila na obchodní akademii. Jak vzpo-
mínáš na svoje léta dospívání a pubertu?
No, puberta (dlouhý smích). Víme, že jsem nebyla 
nejhodnější. Asi bych se k tomu nevracela, ale my-
slím, že právě díky Oliveru jsem přečkala pubertu 
ve zdraví. Naši to taky přežili a to je nejdůležitější. 
Jitka Urbanová vždycky našim slíbila, že si mě bere 
na starost, a vždycky to dodržela. Sice jsem jí to 
neulehčovala, ale znala mě od čtyř let, moc dobře 
věděla, koho si bere na triko. Já jsem jednu dobu 
byla elév, kterého Věra Jirešová vytáhla mezi ty 
nejstarší, a oni si mě vzali pod křídlo. Takže díky 
nim jsem to nějak přečkala. Nebyla jsem svatá, no. 
Ale co? Dostudovala jsem střední školu, dokonce 

vysokou, otěhotněla až v 28 letech. Takže si mys-
lím, že dobrý (smích).

Nechybí ti u vás na jižní Moravě sníh?
Je to tam se sněhem bída. Jsem patriot, já se straš-
ně ráda vracím. Pokaždý, když přijíždím sem  
a sjíždím na Horka a přede mnou se vyloupnou 
ty naše kopečky, se mi to tady vevnitř sevře. Je 
pravda, že jsem dlouhé roky říkala, že jedu domů. 
Nevím, kdy přesně se to zlomilo, možná tím do-
mečkem, co jsme si pořídili, tak pro mě domů už 
znamená do Želešic u Brna. Ale stále to tu miluju 
a to se nezmění. 

A otázka na závěr: Co bys poradila těm, kteří by jed-
nou chtěli dělat to, co děláš ty?
Ať to jdou dělat. Nesmí se bát rozhodnutí jít to zku-
sit. Když se to nepovede, tak se toho neleknout. Já 
jsem toho důkazem, taky jsem se poprvé nedostala. 
Nevzdala jsem to a pracovala jsem na sobě, někdy 
to bolelo, ale to k tomu prostě patří. Takže se ne-
vzdávat a makat. Nic není zadarmo. Je to o práci,  
o píli a o pokoře. A výsledek se dostaví, musí…

HEREČKA



Zápisy do 1. tříd základních škol
V dubnu se uskuteční zápisy do 1. tříd, které pro-
běhnou v těchto dnech:

Základní a mateřská škola Horská, Vrchlabí
Pracoviště Horská
· 7. dubna od 13 do 17 hodin
Pracoviště „Lesní“
· 12. dubna od 13 do 17 hodin

Základní škola náměstí Míru
Budova 1. tříd – Bílá vločka
· 15. dubna od 14 do 18 hodin

Základní škola, Školní
· 22. dubna od 14 do 18 hodin

Základní a mateřská škola Krkonošská
Škola zřizovaná Královéhradeckým krajem, která 
je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami.
· 21. dubna od 10 do 16 hodin

V případě, že budou stále v platnosti mimořád-
ná opatření vlády České republiky o omezení 
osobní přítomnosti zákonných zástupců ve ško-
lách, budou zápisy probíhat následovně: podání 
přihlášky bez osobní přítomnosti (osobní dato-
vá schránka, e-mail s elektronickým podpisem, 
poštou, vhozením do schránky škol), případně 
osobně. Pro příjem žádostí je stanovený termín 
od 19. do 23. dubna.

NOVINKY Z VRCHLABSKA

MJ
Stanice Technické Kontroly a Měření Emisí

spol. s. r. o.
ontroly aontroly aontroly aontroly aontroly aontroly aontroly a

www.mjvrchlabi.cz

Zápisy do mateřských vrchlabských mateřských 
škol, ale i soukromé mateřské školy Labáček 
ve Špindlerově Mlýně budou probíhat od 2. do  
16. května a uskuteční se bez osobní přítomnosti 
prostřednictvím doručení přihlášky.

Hledání kronikáře pokračuje
Vrchlabí bude pokračovat v hledání svého kroni-
káře, jehož post je již 15 let neobsazen. Město dle 
slov svého místostarosty Michala Vávry (ZVON) 
tuto absenci dosud řeší shromažďováním čísel 
městského časopisu Puls. Opoziční zastupitel 
Ivo Farský (Vrchlabí do toho!) ve svém článku  
v březnovém Pulsu tuto praxi označil za odporující 
zákonu, přičemž se odvolal i na posudky renomo-
vaných odborníků z akademické sféry. Farský své 
argumenty zopakoval i na březnovém zasedání 
zastupitelstva města. To jej následně pověřilo, aby 
zkoncipoval a k publikování připravil nový inzerát 
na obsazení této pozice. Jeho znění však opět bude 
podléhat schválení Rady města.

Smlouva na bazén podepsána
Město Vrchlabí zastoupené starostou Janem So-
botkou (ZVON) podepsalo smlouvu se společností 
Metrostav DIZ na výstavbu krytého bazénu ve Vej-
splachách. Cena díla byla smluvně stanovena na 
188 211 767,60 Kč bez DPH a dílo má být dokonče-
no do konce října 2022. Smlouva počítá se sankcemi 
za prodlení z termínu dodání, ale i za bezdůvodné 
přerušení práce po dobu delší než tři dny. (jš) 

komerční sdělení12

JANSKÉ LÁZNĚ

vaných patrech je nyní k dispozici 40 plnohodnot-
ných lůžek s možností přistýlek.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první velkou 
rekonstrukci od přelomu 70. a 80. let, kdy Vesnu 
během 24 měsíců postavili Italové, objevily se  
v průběhu stavby značné nedostatky v konstrukci 
stavby. „Bohužel z té doby nemáme veškerou do-
kumentaci, takže jsme o některých věcech nevědě-
li a museli jsme je řešit za pochodu. Projekt jsme 
několikrát měnili, abychom staticky nosné prvky 
stabilizovali,“ uvedl Voženílek. Takto velký zásah 
do budovy si zároveň vyžádal kompletní zrekon-
struování požárních únikových cest a výtahů, což 
ale v budoucnu umožní renovace dalších pater 
léčebny. V současné době se dokončuje projekt na 
zateplení a výměnu oken v celé budově.

Rekonstrukce Vesny byla o to náročnější, že probí-
hala celou dobu za provozu. Stomilionovou inves-
tici si Státní léčebné lázně Janské Lázně financova-
ly z vlastních zdrojů za pomoci účelového úvěru. 
Otevření nového oddělení ve druhém poschodí se 
plánuje na 1. dubna. „Bohužel probíhající pande-
mie nám trochu komplikuje provoz, ale věřím, že 
v dohledné době se vše uklidní a budeme moci 
přivítat i zahraniční klientelu,“ poznamenal ředi-
tel Martin Voženílek.

Celosvětový respekt si krkonošské lázně získaly 
právě díky léčbě malých pacientů s mozkovou 
obrnou a dalšími postiženími.

Světoznámá dětská léčebna Vesna v Janských Láz-
ních má za sebou nejrozsáhlejší přestavbu v histo-
rii. Za 103 milionů korun se během dvou let změnila 
dispozice dvou pater mohutné budovy, jejíž stavbu 
před čtyřmi desítkami let realizovali italští stavitelé. 
V opravených prostorách vznikly především nové 
moderní pokoje, které nabízejí vyšší komfort. Rekon-
strukce se týkala i administrativní části léčebny.

„Rozdíl srovnání původního a současného stavu 
je opravdu značný. Vše jsme se snažili vymyslet 
tak, aby to odpovídalo moderním trendům a hlav-
ně vyšším požadavkům našich klientů na kom-
fort. Věřím, že budou spokojeni,“ prohlásil ředitel 
Státních léčebných lázní Janské Lázně Martin Vo-
ženílek. Od rekonstrukce si slibuje hlavně to, že 
se díky zvýšenému standardu ubytování rozšíří 
možnosti poskytovaných služeb pro zahraniční 
klientelu. Ta se profiluje převážně z Ruska, post-
sovětských států a arabských zemí. Nová odděle-
ní budou samozřejmě sloužit i tuzemské klientele.

Státní podnik léčebných lázní rozdělil rekon-
strukci, kterou prováděla královéhradecká sta-
vební firma VALC, do dvou etap. První fáze byla 
dokončena loni v únoru, kdy došlo k přesunutí  
a vybudování kanceláří v nevyužívané půdní čás-
ti šestého patra léčebny. V rámci přestavby zde 
vzniklo několik nových pokojů, cvičná kuchyňka 
i místnost pro muzikoterapii.

Druhou částí pokračovala rekonstrukce v uvol-
něných prostorách druhého poschodí, kde se lé-
čebna rozrostla o nadstandardně zařízené pokoje 
apartmánového typu. „Z původních pokojů, kte-
ré neměly sociální zařízení, jsme udělali pokoje  
s vlastní kuchyňkou, obývacím pokojem, ložnicí, 
koupelnou, televizí, internetem…, jak je to běžné 
už všude ve světě. Při stavbě jsme využili veš-
keré moderní technologie týkající se klimatizací 
či úspory energií,“ přiblížil změny Martin Vože-
nílek. Najdete tu ale i standardní pokoje, rehabi-
litační ordinaci pro elektroléčbu, společenskou 
místnost či hernu pro děti. Na obou zrekonstruo-

Proslulá dětská léčebna je 
po rekonstrukci za 103 milionů
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Poznej sousedy s handicapem 
– pěstuj s nimi zahradu!

Sociální rehabilitace Spirála vrchlabské Diakonie po-
máhá sedmnácti lidem s mentálním postižením a fy-
zickým handicapem, kteří si přejí zapojit se do běžné-
ho života a osamostatnit se tak, aby získali bydlení, 
práci a také přátele. Aby to zdárně zvládli, potřebují 
specializované nácviky, respekt k jejich odlišnosti  
a podporu jejich okolí. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit komunit-
ní terapeutickou zahradu v centru Vrchlabí v ulici 
Českých bratří. Jedná se o prostor, ve kterém se při 
pěstování zeleniny a společenských akcích propojí 
svět lidí s handicapem a bez něj. Prostor, kde pomo-
cí přírodních prvků rozvinou osoby s handicapem 
klíčové dovednosti pro život. 
 

V létě 2020 terapeutickou zahradu společně s ar-
chitektkou plánovali jak klienti s handicapem, tak 
sociální pracovníci, členové místních spolků a lidé 
bydlící v okolí. Máme tak návrh zahrady, který 
zohledňuje potřeby zúčastněných stran. Na pod-
zim jsme náš sen o zahradě začali zhmotňovat. 
Proběhly první terénní úpravy, vyřezání přerost-
lých keřů, výsadba stromu a usazení vyvýšených 
záhonů. S tím vším vrchlabské Diakonii dobro-
volnicky pomohli členové Junáka, evangelického 
sboru a největší díl práce pak odvedli zaměstnan-
ci vrchlabského závodu ŠKODA AUTO. Za to 
všem patří velké díky!
 
A co bude dál? Během tohoto roku plánujeme vy-
tvořit ze zahrady zelenou oázu, která bude obhos-
podařována bez chemie – přírodními principy, 
začneme realizovat terapie s handicapovanými  
a zároveň otevřeme zahradu pro veřejnost. Buďte 
součástí jejího příběhu a pomozte nám dobrovol-
nickou výpomocí anebo příspěvkem v kampani 
na www.donio.cz/TerapeutickaZahrada. Za kaž-
dou korunu od dárců na Donio nám Škoda Auto 
přispěje další korunu až do výše 100 tis. Kč! Děku-
jeme za podporu!

Tomáš Hawel
Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí 

VRCHLABSKÁ DIAKONIE

VEZTE SE NA VLNĚ AUTOMOTIVE

autodoprava | spedice | logistika

V rámci rozšíření fi rmy

HLEDÁME 
KOLEGY
na pozici:

MLADÉ BUKY

www.jht.cz

V případě zájmu zasílejte životopisy
na e-mail: dagmar@jht.cz, tel.: 499 773 326

Řidič MKD
› řidičský průkaz skupiny C+E
› praxe nutná › volné víkendy 
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Naše budoucnost 
je v kreativitě
…aneb život i práce nás do budoucna musí bavit

Ano, v těchto měsících prožíváme dobu, kdy se snažíme vypořádat se se vskutku nepěknou 
situací, která všechny z nás více či méně zasáhla a jejíž nebezpečí můžeme spatřovat v růz-
ných kontextech. Ten neradostný stav ale jistě v dohledné době překonáme, řešení už se rý-
sují, jsou na dohled. Brzy nás ale budou čekat nové výzvy, budeme se dostávat do zcela jiných 
situací, jejichž dopady, v případě nenalezení optimálního řešení, mohou být ještě zásadnější. 

V posledních letech stále častěji slýcháme 
o kreativitě, jejíž důležitost bude v příštích 
pěti, deseti letech narůstat. Ale co to vlast-
ně je, ta kreativita? Jistě lze popsat mnoha 
definicemi, ale ta, jež je použita ve Wiki-
pedii, je myslím velmi trefná. Tedy zvlášt-
ní soubor schopností, které umožňují 
uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí 
činnost projevující se jako vynalézavost, 
jako vznik nového, originálního díla nebo 
myšlenky, popřípadě tvůrčím řešením 
problémů. Tak to jsme si ujasnili. 

Ale proč vlastně má být ta kreativita tak 
důležitá? Zajímavý pohled na tuto otázku 
nabízí ekonomické výsledky z posledních 
let prakticky z celého světa. Čím dál více 
zemí začíná ve svém hospodářství re-
flektovat a vykazovat nové průmyslové 
odvětví. Kulturní a kreativní průmysly. 
Tedy oblast, do níž spadá provoz divadel, 
kin, tvorba ve všech oblastech umění, veš-
kerá další živá i neživá kultura, ale nejen 
to. Taky architektura, počítačové hry, de-
sign, reklama a i některá další odvětví lid-
ské činnosti. A světe, div se, právě v době 
probíhající digitalizace, kdy se některým 
jiným průmyslovým odvětvím nedaří, 
KKP rostou. No a jsme zase u té termino-
logie. Ta digitalizace je vlastně přesně co?

Vždyť se všichni setkáváme denně s její-
mi důsledky. Na letištích po celém světě 
u check-inů potkáváme méně a méně 

ŘEDITEL UFFA

zaměstnanců z masa a kostí. Ten kufr si 
přece každý dokáže odbavit sám. Tedy 
samozřejmě za pomoci chytrého a uži-
vatelsky přátelského systému! Ale proč 
chodit tak daleko. V jedné nejmenované 
trutnovské výrobní hale stáli ještě nedáv-
no na různých místech lidé manuálně se-
stavující součástky. A dnes jsou tito lidé 
více a více nahrazováni překvapivě šikov-
nými a dokonale přesnými robůtky, kteří 
navíc dokážou bezchybně sdělit, kde se 
v případě nepovedeného výrobku (zcela 
výjimečném!) stala chyba. No zkrátka jed-
ním slovem paráda! Výroba je a bude víc 
a víc efektivní, přesná… a tedy i levnější. 
A to jak pro výrobce, no tak ale ve finále 
i pro nás, zákazníky. Takže samé výhody, 
ta digitalizace!

I když… Jednu neradostnou drobnost 
s sebou možná nese. Co budou dělat ty 
desítky, stovky, tisíce a milióny lidí, kteří 
přijdou o práci? Skoro to vypadá jako po-
slední vlna průmyslové revoluce. A taky 
je. Čtvrtá průmyslová revoluce, díky níž 
nastupuje Průmysl 4.0. A bude to vlna 
velká. Protože těch skutečných, hmata-
telných výhod má digitalizace samozřej-
mě opravdu mnoho a děje se přirozeně, 
vychází z lidské podstaty. Mnoho je ale  
i ohrožených profesí. Dokument Národní 
iniciativy Průmysl 4.0 mimo mnohé jiné 
seřazuje profese od těch nejohroženějších 
po ohrožené nejméně. Tedy od úředníků 

zpracovávajících čísla, administrativních 
pracovníků, pokladníků, lesníků, kovářů 
až po manažery, technologické specialis-
ty či lékaře. Kolika lidí na téhle zemi se to 
skutečně dotkne, to těžko říct, ale to pro-
cento malé nebude.

Aha, takže právě v době probíhající di-
gitalizace, kdy leckteré profese skomírají  
a leckteré průmysly klesají, nám kulturní 
a kreativní průmysly rostou! To nás bez 
velké nadsázky může zachránit od bitev 
o chleba. Pravda, covidová doba nám 
s tím poněkud zatřásla. Třeba kultura, 
jako nedílná součást KKP, zaznamena-
la po leteckém průmyslu druhý největší 
pokles. Lze ale předpokládat, že se vše  
v dohledné době vrátí do v dobrém slo-
va smyslu normálních kolejí. Tedy i ten-
dence vývoje světové ekonomiky. Takže 
ano, KKP a kreativita jako taková budou 
hrát skutečně zásadní roli v tom, abychom  
i v příštích desetiletích mohli my a naše 
děti žít ve funkční, ekonomicky zdravé, 
prosperující, na vzájemném respektu stojí-
cí, a tedy v rámci možného co nejspraved-
livější společnosti. A ano, kroky vedoucí 
k posilování kreativity v nás (všichni ji  
v sobě máme) budou muset dělat vlády  
a jimi řízené instituce a úřady. Je ale jen  
a jen na nás, jaké si budeme generovat 
lídry a správce naší země. Protože nic víc 
(ani nic míň) tito lidé nejsou. Dle svých 
možností si je vybíráme k tomu, aby pro 
změnu oni dle svých schopností spravo-
vali naši zemi. A má-li tato správa být  
z pohledu problematiky tohoto textu smy-
sluplná, měla by být o velké spolupráci. 

O spolupráci oblastí školství, kultury, prů-
myslu, jejímž výsledkem by neměly být 
nesmyslné legislativní či institucionální 
konstrukty, ale vytvoření a ochrana přiro-
zeného prostředí na školách a ve firmách, 
které bude u dětí, ale i dospělých podně-
covat invenci, originalitu, schopnost najít 
řešení, byť třeba nestandardní – prostě 
tvořivou sílu, kreativitu. Pevně věřím, že 
si to nenecháme utéct mezi prsty.

Libor Kasík
kasik@uffo.cz |       @uffoguru

Foto: Miloš Šálek
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Jan Hawel je harteckým truhlářem, dobrovolným 
hasičem a milovníkem přírody. Má opravdu hodně 
zájmů. V otevřeném rozhovoru pro Vrchlabinky jsme 
se bavili o jeho zálibě v sázení stromů, vytváření pří-
rodních jezírek ve volné krajině, truhlářské profesi, 
aktivitách pro Hartu, ale i o dobrovolném hasičství.

Jmenuješ se Jan, ale kromě manželky Štěpánky ti 
skoro všichni říkají Fredo. Jak se to stalo?
Je to podle mého táty. Ten se jmenoval Alfréd Ha-
wel. Jednou, když jsme ve škole měli hodinu rus-
kého jazyka, tak jsem napsal: „Maja sistra Alfred 
Hawel.“ Já jsem to prostě nějak popletl a od té doby 
mi začali říkat Fredo, což mě tenkrát strašně štvalo. 
Ale dneska, jelikož už tady tátu 22 let nemám, jsem 
na to vlastně velmi hrdý, že mi takhle říkají.

Profesí jsi truhlář. Na kopci Ovčák se nedávno obje-
vila pěkná lavička z tvé dílny. Jaké další věci vyrábíš? 
A jaké materiály používáš?
Preferuji hlavně dřevo, protože mně prostě voní, 
není v tom žádná chemie a se dřevem se mi moc 
hezky pracuje. Dělám v podstatě cokoliv ze dřeva, 
vyráběl jsem okna, dveře, úly či jakýkoliv nábytek. 
A v poslední době se mi hodně líbí vyrábět věci ven 
z dubu, protože ten prostě vydrží.

TRUHLÁŘ A MILOVNÍK PŘÍRODY

Je v tvém případě truhlařina rodinnou tradicí? Jak ses 
k ní dostal? Čím tě zaujala?
Rozhodně je rodinnou tradicí. Můj děda byl velmi 
dobrý truhlář. Když s odstupem času vidím, na ja-
kých strojích on vyráběl okna a dveře, tak zkrátka 
vůbec nechápu, že to takhle dokázal. To, co zvládl 
on, na to si myslím, že já stále ještě nemám. Já jsem 
ale původně chtěl být hajný, protože se mi vždy 
líbila příroda a nejvíce les. Tam jsem byl pečený 
vařený, když jsem byl malý. Neměl jsem ale dobré 
známky, tak jsem na hajného nemohl. Potom jsem 
přemýšlel, že bych pracoval v lese jako lesní dělník. 
Doma ale byli spíše pro to, abych se vyučil truh-
lářem. Dnes jsem moc rád, že jsem nakonec šel na 
truhláře, protože práce se dřevem je radost.

Vidím, že ve své dílně máš převážně docela staré 
stroje. Máš k nim nějaký vztah? Neměl jsi někdy chuť 
je vyměnit za nové modernější?
Mám docela staré stroje. Minimálně dva jsou před-
válečné. Jeden stroj mám po dědovi a ten bych si 
rozhodně chtěl nechat, to je hoblovačka. Potom 
jsem získal prastarou protahovačku a ta šlape tak 
nádherně, že si myslím, že mě daleko přežije.

Věnuješ se obnově krajiny, v Hartě vytváříš přírodní 
jezírka, sázíš stromy a podobně. Co si kladeš za cíl? 
Jaký to má v tvých očích smysl?

O krajinu a své okolí 
jsme povinni pečovat

Pro mě to má takový smysl, že když koukám 
kolem sebe, tak vidím, že tu krajinu musel před 
námi také někdo přetvářet k obrazu svému. Třeba 
dubová alej tady v Hartě, ta je stará asi sto let. Ten, 
kdo ji vysadil, věděl, že se nedožije toho, až bude 
takhle nádherná. Je to skvost této krajiny a tohoto 
místa. Tak si říkám, že tu krajinu, to naše okolí, 
jsme také povinní dělat hezké pro další generace.

Kolik jezírek v Hartě už vzniklo? Jaký je jejich účel?
Na tak jednoduchou otázku je možná trochu slo-
žitější odpověď. Jezírek, i s těmi, co mám na své 
zahradě, vzniklo dohromady asi třináct. Záleží 
ale, jak vysoká je hladina vody. Je to tak vymy-
šleno, že na jaře, když je více vody, tak některá 
jezírka splynou dohromady ve větší jezírko,  
a s tím, jak potom ubývá voda, se zase rozdělí ve 
více jezírek. Je to tak udělané i proto, že některá 
jezírka můžou přes léto vyschnout. Díky tomu 
tam nepřežijí ryby, což je velmi důležité pro různé 
obojživelníky, kterých hodně ubývá. A když pak 
vidím, jak se v některých těch vodách výrazně 
zvyšuje populace obojživelníků, tak je to hezké. 
Musím ale podotknout, že bez mého kamaráda 
Honzy Gottsteina, Ivana Patočky a jejich techniky 
by tyto rybníčky nevznikly.

Jak vlastně ta jezírka vznikají?
To je celkem jednoduché. Tady na vršku v Hartě 
máme velikou výhodu, že tu máme jíl. Dokonce 
se tu na několika místech kdysi těžil a vyráběly se 
z toho cihly. Potom stačí na jaře chodit a koukat, 
kde se sbírá voda, kde vytéká z nějaké studánky, 
strouhy či příkopu a dívat se, jestli by se na tom 
místě dalo jezírko udělat. Samozřejmě je potře-
ba sledovat, jestli tam nejsou třeba nějaké pěkné 
vzrostlé stromy, protože těch by byla škoda. 

V Hartě na Ovčáku byla vysázena ovocná alej a ty jsi 
byl u toho. Povíš nám o tom něco?
Já už vlastně ani nevím, kdo mě před několika 
lety oslovil s tím, že se hledá v okolí Vrchlabí 
místo, kde by se mohla vysadit komunitní ovocná 
alej. Byla to asi Klára Janatová za Spolek Na Dvo-
ře. Nevím, jestli to bylo jen na můj popud, ale já 
jsem navrhoval, že by to mohlo být tady v Hartě 
od dubové aleje nahoru na Ovčák, jak vedla stará 
úvozová cesta. Jakmile to dopadlo a mohla se alej 
začít sázet, tak jsem byl moc rád. Kolem sázení 
tady vznikla bezvadná parta lidí, kteří koukají ko-
lem sebe a chtějí to tu trochu zvelebit a nečekají, 
až město přijde a něco udělá. Na projekt potom 

navázal Spolek Pro Hartu. Vloni se ovocná alej s po-
mocí místních dosázela až nahoru na Ovčák.

Okolní přírodě věnuješ i další své aktivity. Podělíš se  
o ně? A jaké máš plány do budoucna?
V okolí jsem rozvěsil nějaké budky pro ptáky, třeba 
v dubové aleji je jich asi třicet, většinou pro sýkorky. 
Nebo tady, jak jsou nové roubenky, vznikl nedávno 
takový kruhový objezd. Tam jsem vysázel lípy, které 
jsem jako nálety vyhrabal z příkopu. A dalších plá-
nů je neuvěřitelně. Já jsem člověk, který stále plánuje 
a má rozjetých minimálně deset věcí najednou, což 
možná vždy není ku prospěchu. Mám třeba vymy-
šleno ještě několik míst, kde by se dala udělat další 
jezírka. Jedno místo mám i u sebe na pozemku, tam 
by mohl vzniknout také remízek s ovocnými stro-
my, keři a takové menší mokřady. Tedy místo pro 
zvěř, ptáky i obojživelníky. Tak uvidíme, jak se to 
podaří a na co bude síla.

V hartecké aleji jsi zavěsil houpačky. Přes zimu jsi na 
Ovčáku vyhrnoval sáňkovací dráhu. Obojí má u míst-
ních velký úspěch. Co tě k těmto aktivitám vede?

Hledáme šikovného člověka na pozici

Požadavky:
-    výuční list (technický obor), manuální zručnost,
ochota pracovat v třísměnném provozu
Získáte:
- velmi dobré platové ohodnocení, 5 týdnů
dovolené, příspěvek na stravování

SEŘIZOVAČ PLETACÍCH STROJŮ

Více na www.aries.eu/kariera
+420 733 600 734, sachlova@aries.eu

(provozovna Vrchlabí)
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Jelikož jsem se tady narodil, tak to tu mám spojené 
s vlastním dětstvím. Také máme jedenáctiletého 
syna, a když byl menší, tak jsem přemýšlel, jak ho 
dostat ven, aby ho to tam taky bavilo. Když jsem 
já byl malý kluk, tak jsem moc toužil po houpač-
ce, která je dlouhá a má velký kmih. A to se tady  
v aleji podařilo, tady je houpačka, která má asi os-
mimetrový, což je paráda. A samozřejmě se hodí 
dvě houpačky vedle sebe, aby si děti mohly po-
vídat, respektive i dospělí, protože možná tam už  
v současnosti chodí i více dospělých než dětí. A ten 
Ovčák, to je další věc, kterou si pamatuji z dětství. 
Nejdříve jsme si museli v zimě svah ušlapat na 
lyžích, abychom tam potom mohli sáňkovat nebo 
bobovat. Teď, když mám traktor s čelním naklada-
čem, je to daleko jednodušší to protáhnout, a pak 
už jenom člověk kouká, jak si děti i dospělí sáňko-
vání užívají.

Před nedávnem ses podílel na zakládání Spolku Pro 
Hartu. Co bylo cílem jeho založení? Co se vám už po-
dařilo? Jaké aktivity dále plánujete?
To je hodně otázek najednou a dalo by se o tom  
i déle povídat. Mně se na tom ohromně líbí, že tu 
vznikla parta lidí, kteří chtějí v Hartě udělat nějaké 
změny, poukázat na to, co by se tady dalo zlep-
šit, a možná i trochu zatlačit na město, aby začalo  
s Hartou něco více dělat. Moc pěkná akce, která 
se vloni podařila, bylo Putování za historií Harty 
s historikem Jiřím Loudou, který nám během pro-
cházky Hartou vyprávěl, jak to tady v minulosti 
bylo. Sešlo se tady opravdu hodně lidí a bylo vidět 
nadšení místních. Ve spolku diskutujeme také ně-
které sporné věci, které se nám tady v Hartě až tak 
nelíbí, a snažíme se je posunout někam dál. Třeba 
to, že nám tady v létě přestává téci Vápenický po-
tok, který tady teče stovky let. A důvodem není jen 
to, že bylo v posledních letech více sucho. Proto se 
snažíme o to, aby se s tím něco dělalo. Další otáz-
ka je, co s harteckým zámečkem, který vůbec není  
v dobrém stavu. Také se snažíme, a vypadá to, že 
se nám to i daří, získat nějaké granty i mimo peněz 
z města na to, aby se Harta trochu zvelebila.

Již od dětství jsi aktivní v harteckém Sokole. Co 
všechno se sokoly podnikáte?
Naše sokolská parta, která je tady v Hartě hodně 
aktivní, vznikla už před mnoha lety. Do Sokola 
společně chodíme už od první třídy. Tenkrát nás 
začal cvičit Karel Pospíšil z Harty. A Karel nás 
ovlivnil v tom duchu, že se naše parta udržela až 
do dneška. Děláme tady hodně věcí pro naše rodi-

ny i pro lidi v okolí. V tělocvičně se dělá cvičení pro 
děti, holky i kluky. U Labe jsme koupili pozemek 
od města a máme tam tak zvanou kajakboudu, to 
je zázemí pro lodě, kde se scházíme i několikrát do 
týdne. Děti se tam cvičí na vodě a my také. Zčás-
ti také vlastníme lyžařský vlek v Horním Lánově, 
kam se také hodně jezdí lyžovat.

Co se za tu dobu, co jsi v Sokole, změnilo?
V Sokole jsem si uvědomil, že získat partu dobrých 
lidí kolem sebe není jen tak. Teď to vypadá, že se 
nám po hodně letech tady v Hartě objevuje par-
tička takových správných kluků, která by mohla 
pokračovat v tom, co my jsme převzali a buduje-
me dál. Ale jinak mi přijde, že se toho zas až moc 
nezměnilo. Vždy záleží hlavně na tom, kdo vede  
a cvičí děti. Pro nás to byl právě Karel Pospíšil, 
který měl opravdu velkého ducha a dokázal nás 
stmelit dohromady a vštěpit nám morální základy.

Věnuješ se opravdu hodně aktivitám, jsi také hartec-
kým dobrovolným hasičem a včelaříš. Jak to všechno 
zvládáš? Jak se k tomu staví tvá rodina?
No, nezvládám to všechno (smích). A obdivuji svo-
ji ženu, že to se mnou takhle vydrží. Vidím, že to 
vlastně asi není úplně tak dobré, že dělám tolik věcí 
najednou. Proto jsem třeba teď omezil svoje akti-
vity u hasičů na úplné minimum a upřednostňuji 
více Spolek Pro Hartu. V tom se teď poslední do-
bou hodně vidím a realizuji. A včelařina, ta se teď 
omezila tak trochu sama, protože jsem v poslední 
době o hodně včelstev přišel.

Co to vlastně znamená být dobrovolným hasičem?
Tady v Hartě toho je docela hodně, protože jsme 
po profesionálních hasičích záložní jednotka pro 
město Vrchlabí. Docela často nás volají, k zásahu 
vyjíždíme 20 až 30krát ročně, mimo nehody prak-
ticky na cokoliv. To znamená, že musíš být stále 
na telefonu a k tomu absolvovat mnoho školení 
a výcviků.

Jan Hawel (46)

Narodil se 12. prosince 1974 ve Vrchlabí. Vyučil 
se a pracuje jako truhlář. Je ale také dobrovol-
ným hasičem. Aktivní je v Sokole Harta a Spolku 
Pro Hartu. Je velkým milovníkem přírody a ve 
svém volném čase se věnuje obnově přírody 
a krajiny a rozvěšování ptačích budek v Hartě, 
kde je hluboce zakořeněn. Mezi jeho záliby patří 
včelaření, otužování se, saunování a vandrování 
v přírodě. Je ženatý a má jednoho syna.

BIO
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Danka Šárková (vlastním jménem Šárka Denková) je 
spisovatelkou žijící na Benecku, která má na svém 
kontě přes dvě desítky knih. Píše společenské romá-
ny, ale i knížky pro děti. V březnu vydala svoji poslední 
knihu „Krkonošská kuchařka“, v níž skládá hold našim 
předkům za jejich schopnost uvařit dobroty i z mála 
tehdy dostupných surovin.

Kolik již máte na svém kontě knih?
Teď vyšla moje 22. kniha.

Co bylo kdysi pro vás prvním impulsem, abyste si 
řekla, že chcete psát? To přece v sobě každý člověk 
nemá, že?
Před mnoha a mnoha lety, to jsem snad byla ještě 
svobodná, jsem si psala takzvaně do šuplíku. Bylo 
to takové moje psaní, které jsem si schovávala. Pár 
lidem jsem to i dávala číst. Dost často se mi tře-
ba stávalo, že jsem se v noci vzbudila a najednou 

SPISOVATELKA

jsem napsala básničku. Ráno jsem si říkala, zdálo 
se mi to? Na stole byl popsaný papír. Tak jsem 
usoudila, že v té hlavě asi něco bude. Když jsem 
dělala u čínské medicíny ekonomku a sestavovala 
jsem časopis pro studenty, docela jsem se nauči-
la i nakladatelskou činnost. Ale asi hlavní impuls 
vznikl, když jsem vzala do ruky časopis a řekla 
jsem si, že do něj něco napíšu. A pak do dalšího  
a dalšího. A sám určitě znáte, jak to chodí. Do-
stanete nějaké tematické zadání a rozsah. Musela 
jsem dodržet stavbu příběhu a tak dále. A na tom 
jsem se moc naučila. Nakonec jsem zkusila napsat 
první knížku. Ale to byl opravdu pokus–omyl, 
bylo to napsané dost intuitivně.

Snad každý redaktor ve svých začátcích čelí ze stra-
ny redakcí či nakladatelů různým překážkám, odmít-
nutím, vracením textů k dopracování a tak dále. Jak 
tomu bylo u vás?
Moje začátky se datují někam do let 2003 až 2005. 
V tu dobu byl internet a internetová média ještě  
v plenkách. Tudíž bylo hodně tištěných titulů a na 

druhou stranu méně lidí, kteří chtěli psát. Fakt jiná 
doba, nebyly blogy a tak dále. Naopak v redakcích 
byli rádi, že jim někdo za pár stovek napsal článek. 
Horší už potom bylo, když jsem redaktorce posla-
la vystavěný příběh a ona mi poslední kapitolu 
nebo odstavec usekla, protože se jí to tam nevešlo.  
Z některých redakcí to posílali ke zkrácení, z jiných 
však ne a podle toho to vypadalo. A když jsem dá-
vala na trh první knížku, tak jsem si založila vlastní 
nakladatelství, i když by si ji asi někdo vzal.

O čem byla vaše první kniha?
Byla o domácím násilí a jmenovala se Nezlomená 
osudem.

Uvedla jste, že máte na svém kontě 22 knih, což už je 
docela velké množství. Kde čerpáte pro svoje knihy 
inspiraci a nakolik do nich vstupují autobiografické 
rysy či příběhy z vašeho okolí? Anebo je to všechno 
čistě umělecká licence?
Umělecká licence? Tak takový science fiction určitě 
nepíšu (smích).

Počkejte, já jsem tím myslel, že si příběh úplně celý 
vymyslíte…
Určitě, já vám rozumím. Podívejte, mně jdou do 
hlavy stále nějaké nápady a hodně mě naučily re-
dakce, kde jsem neustále musela něco vymýšlet. 
Nicméně abych to upřesnila. Knížky, které píšu, 
nejsou asi z 80 procent autobiografické. Poslední 
knížka Můj přítel deníček a sklenička – přiznám se 
– je hodně autobiografická, byť hodně pozměněná. 
Stejně tak knížka Horalka. Ale ostatní knížky jsou 
vymyšlené, stejně jako jejich dějová linka. Ale jsou 
tam lokace, zážitky, zápletky či rozuzlení, které 
jsem někde v životě měla. Když někde něco zažiji 
nebo mi někdo vypráví, tak já si dělám poznámky 
a pak z toho splácám příběh. Pořád je o čem psát. 
Podívejte se kolem sebe, stále se něco děje.

Z vašich děl jsem si poznamenal například Svateb-
ní dar, Zpáteční letenky či Zašívaná panenka. Podle 
čeho vymýšlíte tyto názvy?
Například v Zašívané panence je hlavní hrdinka 
vážně zraněná a ji prostě zašijí. To je jediná moje 
kniha, kde jsem trošku zabrousila do krimi. Zpá-
teční letenky je erotický román, kde je samý sex. 
Zkrátka dvě ženské, které mají víceméně jednoho 
chlapa, a pak se z nich stanou kamarádky a jedou 
na dovolenou do Afriky. Svatební dar je „hustá“ 
kniha, kdy ženich dostane docela zajímavý svateb-
ní dar a po roce lituje, že ho „možná“ dostal… 

Popisovala jste mi děje některých svých knížek  
a jsou poměrně zajímavé. Co jejich zfilmování? Do-
stala jste na to nabídku?
Takovou nabídku jsem nedostala, i když mám ko-
lem sebe známé lidi, kteří jsou od filmu. Ono je to 
těžký a je to samozřejmě vše o penězích. Záleží na 
množství postav, lokacích a tak dále.

Ale jak jste mi popsala knihu Svatební dar, ta zfilmo-
vatelná je…
Ano, to máte pravdu. To by bylo hezké rozuzlení 
na konci toho filmu. Já se zfilmování svých knih 
nebráním.

Vaší poslední knihou je Krkonošská kuchařka. Jak se 
dostane autorka románů o různých životních situa-
cích k napsání kuchařky?
Úplně jednoduše, přijde koronavirus.

Neříkejte, že se z každého spisovatele v době, když 
přijde koronavirus, stane autor kuchařek?
Ne, to určitě ne. Ale já bych určitě nedělala ku-
chařku, pokud bych mohla jezdit napříč celou 
republikou na besedy po školách či knihovnách. 
Měla jsem úplně plný diář na rok dopředu. Teď 
už akce přehazuji na rok 2022. Na začátku druhé 
vlny jsem si říkala, co já budu dělat? V Jilemni-
ci mám kamarádku fotografku a mám partnera, 
který má penzion na Benecku s prázdnou kuchy-
ní. Tak jsme si říkali, musíme něco dělat, aby-
chom se nezbláznili.

Tomu rozumím. Nicméně, aby člověk napsal kuchař-
ku a ta k něčemu vypadala, předpokládám, že by ta-
kový člověk měl mít vztah k jídlu a k vaření.
Vy totiž nevíte, že mám střední hotelovou školu,  
a tudíž vystudovanou gastronomii. A vedle toho 
15 let jsme s exmanželem měli restaurace a můj 
současný partner má také restauraci. Takže to  
v mém případě asi nebylo tak náročné a v tu danou 
chvíli mi to připadalo jako docela dobrý nápad.

Nepředpokládám, že všechny recepty v této kuchař-
ce jste znala.
To určitě ne.

Vy jste pojmenovala kuchařky, které vám recepty 
prozradily, jako kouzelnice…
No ony ale opravdu kouzelnicemi jsou. Krkonoše 
byly v minulosti chudý kraj. Dnes už to nikomu 
ani nepřijde. Lidi tady měli brambory, jablka, vejce, 
mouku, zelí a švestky a to bylo všechno.

Krkonošské hospodyňky 
byly opravdové kouzelnice
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A houby.
Ano, houby a borůvky. K tomu mléko či smetanu. 
A když na tom byli hodně dobře a jednou za čas 
zabili prase, které nemuseli dát celé pryč, tak měli 
občas i kousek masa. Ale spíš škvařili sádlo. Maso 
prodávali. Mě ale hodně zarazilo, jak jen z bram-
bor či jablek se dají uvařit chutná jídla. Ale nafotit 
všechno by to ani nešlo, protože to byly například 
bramborové placky či polévky na mnoho způsobů 
a na fotkách by to vypadalo stejně. Proto jsem vždy 
musela od všeho něco vybrat. Ale je to opravdu ne-
uvěřitelné, co ty ženy dokázaly.

Jak jste se dostala k nositelkám těchto receptů?
Já jsem obešla rodiče a prarodiče mých kamarádek. 
Byly to Dolní a Horní Štěpanice a Jestřabí a stačilo 
to. Oni mně všude říkali skoro stejné recepty, což 
je logické. Měli doma i ručně sepsané kuchařky  
a sesbírané recepty. Pak jsme to začali vařit a zjis-
tili, že někde mi daly špatné gramáže a podobně. 
Takže někde to nesedělo, proto jsme museli recep-
ty předělat a upravit. Všechno jsme to vyzkoušeli, 
aby se to dalo uvařit.

Jak byste charakterizovala pojem „krkonošská ku-
chyně“? Byla v něčem odlišná či zvláštní?
Ty ženy byly fakt kouzelnice. Uvařit z tak mála 
surovin tak dobrá jídla, to je zkrátka neuvěřitelné. 
Navíc se domnívám, že ta kuchyň je i velmi zdravá. 
Já tam na začátku mám napsáno, co dané suroviny 
obsahují a co tělu dávají. Charakterizovala bych ji 
proto jako chudou, chutnou, ale zdravou.

Může krkonošská kuchyně oslovit i mladé lidi?
Já si myslím, že mladí to budou chtít vyzkoušet.  
A určitě by bylo potřeba, aby se to udržovalo. Na-
šla jsem například hodně starý recept na vánoční 
cukroví ze škvarků. To bylo něco tak neskuteč-
ně dobrého. A když jsem to dala mladým lidem 
ochutnat, tak říkali, jak jim to moc chutná. Více než 
půlka receptů v mé kuchařce je bezmasá, takže to 
může oslovit i vegetariány či vegany.

Já se na to ptám z důvodu, že mladí tato jídla ne-
znají, protože jim je doma neuvaří a v restauracích 
je také nemají. Jak se potom o takových jídlech mají 
dozvědět?
Tady v Krkonoších řada restaurací vaří krkonošské 
kyselo, borůvkové knedlíky a tak dále…

Krkonošské kyselo vám přece nabídnou i v restau-
raci v Praze…

Rozumím. Ono je to hrozně těžké, když chcete 
někoho pozvat domů na večeři, tak mu nemůžete 
udělat škvarkové placky nebo flejšky. Můj přítel 
má penzion, a pokud bychom našim hostům, kte-
ří mají polopenzi, k večeři dali škvarkové placky  
a k tomu zelí, tak budou koukat, že na nich šetříte. 
Proto je to v tomto ohledu moc těžké. Ale doma? 
Proč by si lidé nemohli udělat taková jídla?

Jste rovněž autorkou knih pro děti.
To je moc hezká práce. Přestože už mám děti do-
spělé, tak jsem se v tom docela našla. A jak píšu 
psychologické romány, kde vystavuji psychologic-
ké profily jednotlivých hrdinů, v knížkách pro děti 
dělám podobné profily i kočkám či psům. Pohádky 
se mi píšou opravdu moc hezky.

Co budete psát dál?
No, něco už v hlavě mám.

Týká se to covidu?
Přiznávám, že ano, ale moc se mi do toho zatím 
nechce. A pak jsem začala psát takové vánoční pří-
běhy. No a mám podklady k jednomu vážnému 
románu, který se týká normalizace.

Jak vás jako autorku omezuje současná situace?
Samozřejmě, že mě to limituje. E-shopy sice fungu-
jí a zaplať pánbůh, že lidi čtou. Ale kdyby mohli 
do obchodů a knížku si prolistovat, bylo by to ještě 
lepší. No a chybí mi kontakt s dětmi ve školách a se 
čtenáři v knihovnách. Ale tento nedostatek kontak-
tu máme bohužel všichni.

12. 4. 2021 otevíráme

novou prodejnu

volný prodej
výdej na lékařský poukaz
odborné poradenství
rozvoz zboží 

SPISOVATELKA
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, FOTO: ARCHIV H. FIFKOVÉ

Dnes není nutné cudně 
klopit víčka nad ničím

Přední česká sexuoložka a psychoterapeutka Hana Fifková je sice pražskou rodačkou, ale své dětství prožila  
v Jilemnici, kde studovala na sportovním gymnáziu. Nyní žije opět v Praze, ale vždy při cestě do Jilemnice se 
těší, až se jí před Horkami otevře výhled na Krkonoše. To si pak říká – tak a jsem doma. V rozhovoru pro Vrch-
labinky Hana Fifková popisuje, jak covid ovlivnil sexuální život Čechů, jaké jsou jejich nejčastější problémy, ale 
dotkly jsme se i tématu sexuální výchovy ve škole, ale i v rodině.

Vím o vás, že jste v dětství závodně lyžovala. Jaké 
jsou vaše vzpomínky na tuto dobu?
V Jilemnici se tehdy rodily děti snad rovnou s ly-
žemi na nohách. Lyžování pro mne bylo od mala 
neoddělitelnou součástí života. Chodila jsem do 
první sportovní třídy se zaměřením na běh na ly-
žích na základní škole a logicky jsem pak pokračo-
vala i na gymnáziu. Na ta léta vzpomínám strašně 
ráda. Trávili jsme spoustu času na soustředěních 
(dokonce tam za námi dojížděli i učitelé) a stala se 
z nás dobrá parta. Měla jsem také štěstí na trenéry, 
kteří nás vedli ke sportu v celé jeho šíři – hráli jsme 
volejbal, dělali jsme atletiku a další druhy sportů. 
Vrcholový sport mne naučil mnoha věcem – pře-
konávat překážky, fungovat v týmu, snažit se vy-

SEXUOLOŽKA

hrávat i umět se vyrovnat s prohrou (i když to mi 
dodnes moc nejde). Sport také skvěle posiluje mo-
rálně volní vlastnosti. Lyžování mi pomohlo i bez 
problémů překlenout pro mnoho lidí obtížné ob-
dobí dospívání – neseděla jsem po hospodách, ale 
běhala po horách. Je však pravda, že po příchodu 
na vysokou školu do Prahy jsem si to vynahradila. 

Proč jste volila právě studium sexuologie?
To byla víceméně náhoda. Po promoci jsem nastou-
pila do psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích. 
Ale ústavní psychiatrie – to v té době (začátek de-
vadesátých let) bylo především léčení prášky, což 
mne úplně nebavilo. Po dvou letech se v léčebně 
uvolnilo místo na tamější sexuologii – na odděle-
ní, které jako jedno z mála už tehdy psychoterapii 
využívalo. Tak jsem neváhala. Začátky to byly ale 

docela perné, protože na bohnické sexuologii se lé-
čili především lidé se závažnými sexuálními devi-
acemi, kteří spáchali nějaký trestný čin, a soud jim 
léčbu nařídil. 

Jak se současná pandemická situace odrazila v ob-
lasti našich sexuálních životů? Řešíte teď s pacienty 
nějaký nově narůstající problém?
Věnuji se poslední roky především práci s klienty 
s transsexualitou a ti řeší problémy jako každý jiný 
člověk – jak si v rok trvajícím bezčasí udržet zdravý 
rozum, denní režim a základní motivaci. Klienti se 
sexuálními problémy řeší stejné potíže jako v mi-
nulosti – potíže s erekcí, chutí na sex, orgasmem. 
Co se týče pandemie, jsem přesvědčena, že u dvo-
jic, které neměly potíže v sexu předtím, pandemie 
nic nezměnila. Ale pro jiné znamenala odkrytí či 
zvýraznění problémů, na které již dříve narážely.

S lockdownem narostla i sledovanost porna. Jaký 
vliv má porno na náš sexuální život?
Snadná dostupnost pornografie má vliv spíše ne-
gativní. Zejména pak na skupinu mladých mužů, 
kteří si v raném věku zvykli a zvykají na autoeroti-
ku s využitím internetu. Zvyšují se počty těch, kteří 
se léčí kvůli závislosti na pornografii, i počty těch, 
kteří ze stejných důvodů nejsou schopni zahájit 
normální párový sexuální život.

V jednom rozhovoru jste označila za „evergreeny“ 
problémy s erekcí u mužů a u žen potíže s dosažením 
orgasmu. S jakou problematikou jste se dříve setká-
vala běžně a teď jako by skoro vymizela?

Nemyslím si, že nějaký problém vymizel. Ale něco 
se mění. Dříve bylo běžné, že ve dvojicích, které 
řeší rozdíl v chuti na sex, byla tím, kdo netouží, 
žena. V posledních letech přibývá i dvojic, kde je 
nechuť na straně muže.

Ráda bych se zastavila u toho problému s dosaže-
ním ženského orgasmu. V dnešní době už není tabu 
ženská masturbace a mám za to, že i v souvislosti se 
samotným sexem se více a více mluví o uspokojení 
ženy, nejen muže. Nejsou tohle vlivy, které by měly 
zapříčinit klesání četnosti tohoto problému?
Je to pravda. I ve výzkumech sexuálního chování 
se počet žen nedosahujících orgasmu snižuje. Při-
bývá žen, které vědí, co se jim líbí, a umí to s part-
nerem sdílet, protože se nestydí.

Vím, že jste zastánkyně sexuální výchovy, a to jak  
v rodině, tak i ve škole. Jaká témata považujete za 
ta, o kterých by se s dětmi mělo hovořit především?
Těch témat je mnoho. U malých dětí jde především 
o prevenci sexuálního zneužívání. U starších pak 
o základní témata, například jak neotěhotnět, jak 
se ochránit před riziky, jakými jsou pohlavně pře-
nosné nemoci. Dále základní informace o ženské  
a mužské sexualitě a rozdílech mezi nimi, o sexu-
álních menšinách a o tom, jak o sexu komunikovat, 
jak si vyjasnit své postoje apod.

Jak předejít tomu, aby se k dětem nedostaly zkresle-
né informace nebo informace, které ještě nedovedou 
správně pochopit?
Základem je dobrá sexuální výchova v rodině, 
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doplnit by ji měla škola. Právě v rodinách, kde se  
o sexu nemluví, jsou děti vystaveny zkresleným 
informacím od vrstevníků nebo z internetu. Právě  
v rodinách, kde se o sexu nemluví, ztrácí rodiče 
nad vývojem svých dětí kontrolu.

Často se pozastavuji nad tím, jak směšné tresty do-
stávají pachatelé, kteří se dopustí zneužití, pokusu 
o znásilnění nebo znásilnění. Jaký dopad má na psy-
chiku oběti, když se dozví, že někdo, kdo jí tolik ublí-
žil, vyvázne třeba dokonce i nepotrestán?
Tresty za uvedené delikty se liší a těžko je jakkoli 
komentovat. Pro oběť je důležité, aby sama se se-
bou pracovala, docházela na psychoterapii, která 
jí pomůže se s tím, co prožila, tím nejvhodnějším 
způsobem vyrovnat.

Dostala jsem od šéfredaktora pokyn, ať s vámi udě-
lám rozhovor, u kterého budou čtenáři cudně klopit 
víčka. Mám pocit, že v dnešní době se lidé o sexu baví 
otevřeně. Jaké téma vnímáte stále jako společenské 
tabu? U čeho se podle vás i dnes obvykle klopí víčka?
Dnes je tolik informací k dispozici, že snad není 
nutné klopit víčka nad ničím. Ale jsou lidé, kteří 
stále mají ve vztahu k vlastní sexualitě problémy, 
a to se pak projevuje i v jejich postojích navenek.

Je i přístup vašich pacientů otevřenější než dříve?
Nepochybně. Mnoho z nich umí normálně for-
mulovat, v čem je jejich problém, mají lepší a snad 
i kultivovanější slovník. Ale situace na sexuologii 
není pro nikoho jednoduchá. Máte problém v sexu, 
což je především pro muže těžká situace, a máte  
o něm začít mluvit s člověkem, kterého vidíte po-
prvé v životě. Není to jednoduché a my s kolegy se 
snažíme maximálně klientům situaci ulehčit.

Jak často v ordinaci řešíte asexualitu? A když už, mají 
asexuální lidé potřebu poznat nepoznané, nebo to 
řeší spíše než kvůli sobě kvůli partnerovi? 
Asexualita je škatulka, do které se řadí lidé z odliš-
ných důvodů. Někdo nemá chuť na sex v konkrét-
ním vztahu. Jiný touží žít ve vztahu bez sexu kvůli 
osobnosti partnera. Jiný sex řeší výhradně mastur-
bací a tu za sex nepovažuje. Někdo se teprve se-
xuálně rozvíjí. Vždycky se snažíme hledat důvody 
problému a pokoušet se je řešit právě vzhledem  
k vyvolávající příčině.

Zaměřujete se na transsexualitu. Jednoho z mých 
respondentů Adama, který byl dříve Adéla, mrzí, že  
u nás v České republice nejsou takové možnosti 

jako v zahraničí, především co se samotné přeměny  
a operací týče. Rozhovor jsme s Adamem dělali před 
třemi lety. Došlo mezitím k nějakému pokroku?
Myslím si, že v Česku mají lidé s transsexualitou 
výborné podmínky. Proces změny pohlaví hradí 
zdravotní pojišťovny a naše společnost je nesmírně 
liberální ve svých postojích. Operace se daří. Jedi-
né, kde jsou rezervy, a to celosvětově, je faloplasti-
ka – rekonstrukce penisu. Vytvořit penis, který by 
fungoval jako ten biologický, se zatím nepodařilo.

Změna pohlaví je velmi složitý a dlouhodobý proces. 
Má-li se stát například z ženy muž, musí podle na-
šich zákonů podstoupit operaci ženských orgánů. 
Rozhodující je schválení lékařskou komisí. Jde ale  
o něco zcela nevratného, co se už nikdy nedá změnit. 
Jaká jsou klíčová kritéria, kdy komise dá svolení?
Ta kritéria jsou daná zákonem. Je jimi plnoletost, 
alespoň rok trvající hormonální terapie a alespoň 
rok trvající RLT (Real Life Test). To je období, kdy 
klient nebo klientka již žije plně ve všech oblastech 
života pod svojí skutečnou identitou. Je to jakési 
období na ověření, že je to tak v pořádku – dřív, 
než se klient nebo klientka rozhodnou požádat  
o schválení prvních skutečně nevratných, tedy chi-
rurgických, zákroků.

Jaké rodinné zázemí obvykle transsexuálové mívají? 
Vyhledávají vás i rodiče transsexuálů?
Jejich rodinné zázemí je stejné jako u jiných rodin. 
Někdo má výbornou a funkční rodinu, někdo ne. 
Podpora rodiny a její pochopení je přitom rozho-
dující. Proto jsem ráda, když zejména dospívající 
klienty s transsexualitou na sezení doprovázejí 
rodiče a můžeme společně řešit jednotlivé kroky. 
A okolí snad dnes již vnímá transsexuální lidi jako 
úplně normální ženy a muže, kteří jen mají cestu 
k sobě (nezaviněně) o kus složitější než ti ostatní.

Mobilní aplikace Já, reportér je aplikace našich médií pro každého, 
kdo se chce stát reportérem. Pomocí aplikace nahrajete video 

z mobilního telefonu (IOS, Android) a odešlete ho do naší databáze. 
Redakce si váš záznam s krátkým popisem prohlédne 

a bude mít možnost video publikovat.

Hana Fifková (60)

Přední česká sexuoložka a psychoterapeut-
ka se narodila 27. září 1961 v Praze, dětství  
a středoškolská léta ale prožila v Jilemnici. Vy-
studovala Fakultu všeobecného lékařství na 
Univerzitě Karlově v Praze. Je členkou ČLS JEP 
(České lékařské společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně), Psychiatrické společnosti ČLS JEP  
a České psychoterapeutické společnosti, před-
sedkyní sekce dětské sexuologie Sexuologické 
společnosti ČLS JEP. Pravidelně publikuje své 
články v odborných i populárních časopisech  
a je autorkou několika knih. 
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Velikonoce jsou svátky jara, ačkoliv už si ani ne-
pamatuji, kdy naposledy o Velikonocích nesněžilo. 
Zato si velice dobře pamatuji, kdy se můj postoj  
z nenáviděných svátků změnil v událost, na kterou 
jsem se začala docela těšit. Bylo to před dvěma lety, 
kdy jsem pro dcerku do školky před Velikonoce-
mi napekla sušenky ve tvaru zajíčků. Ani nevím, 
co mne to popadlo. Velikonoce jsem totiž už jako 
dospělá do té doby nijak zvlášť neprožívala.

Věřící po celém světě se na Velikonoce modlí  
a rozjímají, já jsem se jako dítě modlila, aby ni-
kdo nepřišel na pomlázku! Představa, jak někdo  
z mých spolužáků nebo kluků ze sídláku zazvoní 
u našich dveří a spustí „Hody, hody doprovody...“ 
pro mne byla natolik trapná, že jsem raději vždy 
zaujala strategii „nikdo není doma“ a několik dnů 
dopředu jsem všechny ujišťovala, že na Velikonoce 
odjíždíme na chalupu.

Zkrátka Velikonoce jsem jako malá holka přímo 
nesnášela. Nechápala jsem, proč se mám nehnutě 
a dobrovolně nechat vyšupat a ještě za ten akt trap-
nosti koledníka odměnit vajíčkem nebo nějakou 
sladkostí. Taková nespravedlnost – kdyby byl as-

NA POKEC

poň někdo z nich schopný naučit se jinou koledu 
než „...dejte vejce malovaný, slepička vám snese 
jiný“. Brrr. Hrůza – děs!

Hodně zvláštní Velikonoce jsem prožila ve Španěl-
sku v Murcii v době, kdy jsem tam studovala. Pro 
mne jako pro studenta bylo nejradostnější zjištění, 
že máme týden prázdnin. Ve Španělsku se totiž 
slaví Semana Santa, tedy Svatý týden. Pro Španě-
ly je to veliká událost. Velikonoční oslavy začínají 
Květnou nedělí a vrcholí Velikonočním pondělím. 
Po tuto dobu se v centru města zastaví doprava  
a lidé ve svátečním vyrazí do ulic na procesí.

Bratrstva kajícníků ve vysokých špičatých kápích 
za hudebního doprovodu putují z kostela do ka-
tedrály v centru města. Následují je nosiči, kteří na 
ramenou podpírají bohatě zdobená nosítka se so-
chami svatých, přičemž hmotnost nosítek je přímo 
úměrná počtu nosičů. Celé „představení“ nacvičují 
v několikaměsíčním předstihu. Připadala jsem si 
jak v nějakém filmu o Ku-klux-klanu. Bylo to mra-
zivé a velmi působivé. Ale se svátky jara tak, jak je 
známe v našem pohanském pojetí, to má pramálo 
společného.

Ale přeci jen jsem se jako malá o Velikonocích na 
něco těšila. Těšila jsem se, jak budeme s babičkou 
zdobit beránky. Babička každý rok pekla alespoň 
tři – do každé rodiny jednoho. Zdobily jsme je čo-
koládovou polevou. Vlnky jsme malovaly citróno-
vou polevou a na oči, uši a nos jsme nalepily len-
tilky, kterými jsme ještě vytvořily mašličku kolem 
krku. Zbytek lentilek, pokud jsme je už nestačily 
sníst, přišel cik cak na tělíčko.

Beránek vypadal, jako by mu vyrašily lentilkové 
neštovice. Byl nádherný a chuťově naprosto fan-
tastický. Úplně si mi sbíhaly sliny na to, až se za-
kousnu do prdelky s dvojitou polevou a lentilkou 
navrch. Škoda, že s babičkou už žádného beránka 
společně neupečeme. Loni na jaře jsem si z její po-
zůstalosti vybrala keramickou formu na beránka, 
čímž jsem dobrovolně převzala pomyslnou štafetu 
v pečení beránků.

Pro začátek bude stačit jeden. Krom beránka jsem 
u nás totiž ještě zavedla tradici v pečení veliko-
nočních perníčků a tvarohového mazance. Ale ze 
všeho nejvíce se těším na to, jak budeme s dětmi 
zdobit beránka. Přesně tak, jako tenkrát s babičkou. 
Doufám, že se nám povede…

VERONIKA ŠTEFKOVÁ, FOTO: INTERNET
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