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Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, 
že se covidová situace začíná měnit 
k lepšímu. Dochází k postupnému 
návratu dětí do škol a školek, začíná 
se rýsovat plán otevření obchodů  
a služeb. Jen to počasí si s námi stále 
zahrává. To, co se dělo v předchozím 
měsíci, moc jarně nevypadalo. Věřme 
proto, že v květnu už se počasí 
umoudří natolik, aby se mohla napl-
no rozeběhnout sezóna zahrádkářů, 
výletníků, ale i okrašlovačů veřej- 
ného prostranství okolo nás. Zkrát-
ka že nastává doba, kdy vylezeme 
ze svých domů a bytů a uvědomíme 
si, že život je i venku. Zavřeni doma 
jsme byli už dost dlouho. Jistě, covid 
ještě nezmizel a v nějaké podobě či 
množství se s ním budeme potýkat 
i nadále. Zcela nepochybně ovlivní 
kulturu či společenské a sportovní 
akce v následujících týdnech. Ale to 
nám přece nebrání, abychom vystou-
pali 8. května na Žalý, jeli s dětmi do 
zoo či chodili do přírody. Příroda  
a čerstvý vzduch vždy pomáhaly. Po-
mohou i nyní.
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Jana Skrbková, účetní

Karel Grossmann, 
majitel posilovny

Přemysl Čáp, 
ochotník a harmonikář

Simona Haasová, 
pořadatelka akcí

Petra Benno, 
administrativa v pojišťovnictví

Helena Hrdá Patočková, 
mateřská dovolená

S rodinou často jezdíme na Be-
necko, odkud jdeme procház-
kou, děti většinou na kole, na 
Rovinka. Někdy vyměníme 
procházku za kolečkové brusle. 

Odměnou v cíli jsou výborné borůvkové knedlíky.

Na výlet bych jel rád hned. Jen-
že kam, aby to nebyl velký slet? 
Příroda zajisté, čerstvý vzduch 
a snad žádní policisté. A hezky 

jenom za humna, vždyť všude leží psí hovna.

Protože mám moc rád přírodu 
a krajinu v Českém ráji, bude 
náš první jarní výlet rozhodně 
v oblasti Hruboskalska, Malo-

skalska nebo Příhrazských skal. A až roztaje sníh 
na horách za Vrchlabím, vezmeme útokem i vr-
cholky Krkonoš.

Pro celou naši rodinu je ide-
ální volbou Kokořínsko. Ať 
už pěšky, či na kole, objevíte 
plno roklí, pískovcových věží  

a bran. Svůj výlet můžete začít prakticky odkud-
koliv. Najdete i veřejná ohniště, kde si můžete 
opéct třeba buřty. Přes to všechno není tato oblast 
přesycena turisty. 

Čtenáře Vrchlabinek bych ráda 
pozvala na nejkrásnější útvar 
Českého Švýcarska, a tím je 
Pravčická brána. Největší pís-

kovcová brána v Evropě měřící 26,5 metru. Určitě 
stojí za zhlédnutí i soutěsky v Hřensku a Mariina 
vyhlídka v Jetřichovicích. 

Za mě to jsou Častolovice. Sou-
částí nádherného zámeckého 
parku je obora s bílými daň-
ky, divokými prasaty a jeleny. 

Najdete tam také minizoo, kde si můžete nakrmit  
a pohladit různá zvířátka. 

ANKETA

Jaký je váš tip 
na jarní výlet?

Správná údržba se vyplatí. Vaše cesty budou
bezpečné a pohodové, ať už se v nové sezoně 
vydáte kamkoli.

Přijeďte do autorizovaného servisu HAVEX-auto 
značek Fiat / Fiat Professional / Alfa Romeo / 
Jeep. Vychutnejte si novou sezonu společně se 
svým vozem.

HAVEX–auto, Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí, 
tel.: 499 406 312, vr.servis.fiat@havex.cz
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Herec a moderátor Miroslav Šimůnek procestoval za 
svůj život různé kouty světa a v současné době žije 
v Brně. Přesto za svůj domov považuje jednoznačně 
Jilemnici. Navíc studoval střední školu ve Vrchlabí.  
O tom, že je naším krajanem, proto není pochyb.  
K rozhovoru pro Vrchlabinky svolil rychle a rád a ve 
svých odpovědích byl nakonec velice otevřený.

Přečetla jsem si, že jsi měl moc hezké dětství. Na co 
tedy z doby dětství nejraději vzpomínáš?
Na celé své dětství vzpomínám jen v dobrém. Na 
to, jak si se mnou rodiče hráli a podporovali mě ve 
sportu, jak jsme si s kamarády hráli a lítali venku  
a samozřejmě také na Vánoce a Velikonoce, kdy 
jsme dodržovali sváteční tradice.

V jakém sportu tě rodiče podporovali?
Dělal jsem atletiku, plavání, také jsem tancoval  
a závodně hrál basketbal. Jako malý kluk jsem i ly-
žoval, ale později jsem od zimních sportů upustil.

Jaké byly tvé první divadelní zkušenosti? Byl jsi čle-
nem jilemnických ochotníků?
Ano, první zkušenosti jsem získal s nimi. Potom 
jsem pracoval chvíli jako pojišťovák, ale herectví 
mě stále lákalo. Podal jsem si tedy přihlášku na 
VOŠ hereckou v Praze. Už během studií jsem do-
stal nabídku hlavní role v pohádce Z pekla štěstí. 
Od té doby se má herecká kariéra rozjela.

Přál sis být hercem, stal ses hercem. Na soukromou 
školu ses přihlásil sám, bez vědomí rodičů. Pomáhal 
ti někdo s přípravou na přijímací zkoušky?

Ano, pomáhal mi režisér jilemnického ochotnické-
ho divadla.

Jak tvé rozhodnutí být hercem vnímali rodiče?
Rodiče mé rozhodnutí přijali slovy: „To je jediný 
způsob, jak můžeš dosáhnout vyššího vzdělání.“

Kdy ses definitivně rozhodl, že divadlo nebude jen 
tvým koníčkem, ale že se chceš stát profesionálním 
hercem?
V době, kdy jsem se dozvěděl, že mě přijali na he-
reckou školu. Do té doby jsem se totiž za to, že bych 
chtěl být hercem, styděl. Bál jsem se, že by se mi 
všichni smáli.

Jak se později realita lišila od představ a co tě na he-
recké práci překvapilo nejvíce?
Hned první týdny ve škole jsme měli za úkol podí-
vat se sami do sebe, pozorovat a vnímat, jaká nega-
tiva a pozitiva v sobě máme. Bolelo to. A na pódiu 
jsme se pak měli otevřít a vše vypustit ven. To byl 
tvrdý oříšek.
 
Co jsi o sobě zjistil?
Áááá. Odpovím ti asi tak – všechno, co jsem mohl. 
A opravdu mi to nebylo příjemné.

Ve filmech a televizních seriálech účinkuje i řada ne-
herců. Jakou váhu přikládáš ve vaší profesi herecké-
mu vzdělání?
V seriálu může hrát asi každý. A ve filmu také. 
Točí se více klapek a tím pádem se vždycky nějaká 
dobrá klapka najde. V divadle je to už jiné, tam by 

určitě měli hrát profesionálové. Divadlo je i tech-
nika, divadlo je gros. Pro divadlo jsou zkušenosti 
velmi důležité.

Hodně a rád prý cestuješ. Dokonce jsi v zahraničí ně-
jaký čas žil. Kde přesně to bylo?
Buenos Aires, Montevideo, Santiago, potom Por-
torico, Miami, Los Angeles a nakonec jsem rok žil  
v Londýně.

Dokážeš si představit, že bys žil trvale v jiné zemi?
Ne, v žádném případě ne. Je to úplně odlišný život. 
V každé zemi mají lidé jiné zvyky, manýry, menta-
litu… A já jsem prostě Čech.

Vraťme se tedy zpátky domů. Když slyšíš slovo Ji-
lemnice, co se ti bezprostředně vybaví?
Jedním slovem Domov.

Živil ses také jako model. Na svém vzhledu určitě 
pracuješ. Jak?
V současné době, v době covidu, cvičím každý den 
ráno doma, protože jinam nemůžu.

Upravuješ nějak zvlášť i svůj jídelníček?
Ne, to ne, spíše naopak.

Jsi také moderátor. Kromě jiného jsi moderoval  
i soutěž Miss ČR. Čistě teoreticky – také by ses tře-
ba v 18 letech přihlásil do soutěže Muž roku?
Nikdy v životě! Zastávám názor, že chlap by se 
takové soutěže účastnit neměl. Snad jen, pokud se 
chce věnovat modelingu. A to nebyl můj případ. Já 
bych se tedy nepřihlásil. Myslím, že mé kvality jsou 
jinde než v postavě a ve tváři.

Jak často se do Jilemnice dostaneš? A když už, kam 
nebo za kým se určitě zajdeš podívat?
Do Jilemnice se mi podaří zajet tak jednou za tři 
měsíce. Je jasné, že v první řadě navštívím své rodi-
če, a pak také nejlepšího kamaráda. 

Do povědomí veřejnosti jsi vstoupil po uvedení po-
hádky Z pekla štěstí. Kluk z malého města se najed-
nou stal známým. To asi není jednoduché ustát. Co ti 
popularita vzala a jak ses s ní vyrovnával?
Popularita mi definitivně vzala soukromí, tak jako 

Překážky se dají překonat, 
jen musíš chtít GABRIELA JAKOUBKOVÁ

FOTO: KRISTÝNA SOLAŘÍKOVÁ
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každému jinému herci. Všem jsi najednou na očích, 
a tak tě mnozí hodnotí, aniž by tě znali. A co mi 
popularita dala? Spoustu práce, která mě baví, což 
je velmi pozitivní a stojí mi za to, abych s těmi ne-
gativními stránkami herecké profese bojoval dál.

Můžeš jmenovat někoho, kdo byl pro tvůj profesní 
růst rozhodující, kdo ti nejvíce pomohl?
V profesním růstu to byl rozhodně pan režisér Jiří 
Krejčík. Dělali jsme spolu dvě divadelní hry a točili 
dva filmy. 

Vzpomeneš si na nějakou zásadní radu, kterou jsi 
kdy dostal?
Takové rady mi dal Ivan Krob, což je umělec na-
příč pražskými divadly. Je to člověk, který dokázal 
pomoci mnohým hercům, včetně mě. Co jsem si od 
něj tedy vzal? Určitě nadhled.

Která z tvých dosavadních rolí je pro tebe ta nej?
Rozhodně je to role Honzy v pohádce Z pekla štěs-
tí. To každopádně. A potom role ve filmu, který 
jsem točil v Londýně.

Proč právě tyto role?
Pohádka Z pekla štěstí odstartovala moji hereckou 
kariéru. Mimo to jsem v ní spolupracoval s úžasný-
mi herci i režiséry. V Londýně proto, že šlo o vy-
soce profesionální akci, a hlavně – získal jsem roli, 
která v sobě měla úplně všechno.

Jaká tvá vlastnost nebo povahový rys ti při herectví 
pomáhá a naopak, co tě v tomto směru na sobě nej-
víc štve?
Co mi pomáhá? Myslím, že se dokážu velmi rychle 
adaptovat a snad už po několika sekundách splnit 
úkol režiséra. A na druhou stranu jsem zase netr-
pělivý. Všechno bych chtěl mít hned.

Pokud máš nabídku nové role, co je pro tebe rozho-
dující pro to, abys ji přijal? 
Především scénář a kolegové.

Shánět si o tobě informace na internetu nebylo 
vůbec jednoduché. Na nejrůznějších webech sice  
o tobě vyšel nespočet článků, ale mnohé si protiře-
čí. Pokud si někdy o sobě přečteš nějaké bulvární 

ARGO-HYTOS na FACEBOOKU

PŘIHLASTE SE PRÁVĚ NYNÍ!
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z NAŠÍ SPOLEČNOSTI 

Z facebookového účtu vyhledejte „ARGO HYTOS Czech Republic“
nebo použijte QR kód.

Budeme Vám nablízku!

ARGO-HYTOS s. r. o. · Dělnická 1306 · Vrchlabí · 54315 · Česká republika · Tel.: +420 499 403 111 · info.cz@argo-hytos.com
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nesmysly – hodíš to za hlavu, nebo jsi už někdy 
měl chuť na autora lživého článku podat žalobu?
Chuť jsem měl několikrát! Bylo by to ale kontra-
produktivní, takže jsem to raději „spláchl“. Kdy-
bych se totiž začal bránit, rýpali by do toho víc.

Vzpomeneš si na něco, co tě hodně zasáhlo?
Na takové věci člověk nerad vzpomíná. Nejlepší je 
hodit to za hlavu a co nejrychleji zapomenout.

Jak jsme se už bavili, tvůj pracovní záběr je široký – 
herec filmový i divadelní, moderátor. Jak nejraději 
odpočíváš?
Ze všeho nejraději odpočívám spánkem nebo se 
podívám na dobrý film, poslední dobou hlavně 
nějaký akční film.

V posledních rozhovorech jsi mluvil o své dlouhodo-
bé závislosti na lécích a úspěšné léčbě. Závislost, ať 
už na čemkoli, určitě člověk mnohem snadněji získá, 
než se jí zbaví. Co bylo pro tebe tím zásadním mo-
mentem, kdy už ti bylo jasné, že bez odborné pomoci 
to dál nepůjde?

Důležitou roli hrála moje přítelkyně, přátelé a také 
moji noví psychiatři. Díky nim jsem léčbu zahájil  
a díky nim se nebojím recidivy.

Jaké byly příčiny tvé závislosti?
Problémy s usínáním. Provázely mě už od dět-
ství, než jsem usnul, trvalo mi to tři nebo i čtyři 
hodiny. Při mém obrovském zápřahu, kdy jsem 
měl čas na odpočinek právě třeba jen ty čtyři 
hodiny, jsem potřeboval usnout co nejrychleji. 
Pomohly mi prášky. Dávky jsem zvyšoval a ke 
konci jich bral až třicet denně, což už je téměř 
smrtelná dávka. Potom jsem byl pochopitelně 
nesoustředěný, stávalo se mi, že jsem nemohl 
chodit, dýchat…

A tvé zkušenosti s léčbou?
Jen ty nejlepší, kdo má podobný problém jako já, 
vřele mu ji doporučuji. Léčba trvala měsíc a jeden 
týden. Byla krátká, efektivní, neproblematická. 
Psychiatrické léčebně v Brně patří mé velké podě-
kování. Potvrdil jsem si, že překážky se dají překo-
nat, jen musíš chtít.

HEREC
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ŠKODA AUTO pečuje o přírodu  
a podporuje komunitní projekty

Přírodní zahrady, sázení stromů nebo například projekt ptačích budek. To všechno a řadu dalších „zelených“ 
aktivit podporuje v našem regionu společnost ŠKODA AUTO. Automobilka v rámci své společenské odpověd-
nosti finančně podporuje či přímo iniciuje projekty z nejrůznějších oblastí, jako jsou například vzdělávání či 
dopravní bezpečnost. Vedle těchto priorit je právě dlouhodobá a systematická péče o přírodu a biodiverzitu 
regionu důležitou formou pomoci a základem podnikové strategie. 

Výrazným a dlouholetým příkladem je úspěš-
ný grantový program ŠKODA Stromky, o který 
může žádat každoročně jakýkoliv nekomerční 
subjekt v ČR a do kterého se tradičně zapojují také 
instituce a organice z Vrchlabí a jeho okolí. Motem 
programu je „Za každý prodaný vůz jeden strom“ 
a sázení ve velkém začalo již v roce 2007. „Společ-
nost ŠKODA AUTO si je vědoma naléhavého pro-

blému v souvislosti s nedostatkem vody v krajině. 
Navíc i kůrovcová kalamita nabývá nebývalých 
rozměrů po celém Česku, Krkonoše nevyjíma-
je. Sucho a nedostatek vody negativně ovlivňují   
životní prostředí,“ říká vedoucí vnějších vztahů 
ŠKODA AUTO Michal Kadera a dodává: „Proto 
je nezbytné vodu do krajiny zase vracet.  A prá-
vě více stromové výsadby zpříjemní mikroklima 

v území a napomůže lepšímu zadržování vody 
a půdy krajině. Proto jsme rádi, že nejen v regi-
onech, kde máme své výrobní závody, můžeme 
financovat výsadby stromů a pro podporu biodi-
verzity nově také keřů. Věříme, že tím podpoříme 
i místní komunity v obcích, aby zakládaly a pečo-
valy o stromy.“

Od startu grantů do konce roku 2020 bylo za 
podpory automobilky po celé ČR vysázeno ne-
uvěřitelných 1 010 000 nových stromů. Jen pro 
srovnání: tyto nové stromy by pokryly plochu 321 
fotbalových hřišť či 210 hektarů lesa. A letos se je-
jich počet po celé ČR ještě rozroste o 83 249 stro-
mů. Právě tolik automobilů loni ŠKODA AUTO 
v Česku prodala a stejný počet plánuje i vysázet. 
Za účelem zlepšení druhové skladby porostů bylo 
například po celém Krkonošském národním parku 
již vysázeno 44 500 sazenic jedle bělokoré, 102 450 
sazenic buku lesního, 7 600 sazenic javoru klenu, 
14 350 sazenic ostatních listnatých dřevin a 150 sa-
zenic modřínu opadavého. V loňském roce dosáhl 
vrchlabský závod významné mety a dosáhl  CO2 
neutrální výroby. 

Novinkou letošních grantů je i výsadba keřů a dále 
možnost využít až 5 procent z celkových nákladů 
na udržitelnost. Financovat z grantu tak půjde 
nově třeba zálivka nebo umístění kůlů či oplo-
cenky během výsadby. V grantové výzvě letos na 
Vrchlabsku se svými žádostmi uspěly například 
město Vrchlabí, které sazenicemi podpoří měst-
skou zeleň, Spolek Pro Hartu, který se zaměří na 
sousedskou výsadbu, a dále domov pro seniory ve 
Vrchlabí nebo Správa KRNAP, která tradičně vy-
sází po celých Krkonoších největší počet sazenic.  
V našem regionu tak letos díky automobilce přibu-
de bezmála 30 tisíc nových stromů a keřů v hodno-
tě půl milionu korun.    

Ptačí budky a svět kolem nich 
Dalším zajímavým projektem je výroba budek pro 
místní druhy ptactva, které společnost ŠKODA 
AUTO připravila ve spolupráci s vrchlabským 
Okrašlovacím spolkem. Aktivita reaguje na ubýva-
jící množství ptactva v našich zahradách a intravi-
lánu obcí. „Mizí jim potravní nabídka a ubývá stro-
mů a volné zeleně obecně. Vrchlabáci a lidé z okolí 
mají nyní možnost nejen zakoupit budky v rámci 
charitativního prodeje, ale i stát se členy velké ro-
diny vrchlabských „budkařů“ a v rámci projektu 

sdílet společná pozorování života v budkách,“ říká 
Zdenka Flousková z Okrašlovacího spolku a dodá-
vá: „Jsme nadšeni, že ŠKODA AUTO tento projekt 
iniciovala, finančně celý zaštítila a oslovila nás jako 
partnera ptačích budek, které jsou aktuálně zejmé-
na v městské zástavbě, zahradách a zahrádkář-
ských koloniích velmi potřeba.“  

Zelené komunitní projekty 
v městském centru 
Pro vrchlabský závod ŠKODA AUTO je v regi-
onu důležitá i podpora spolkového života, so-
ciálních služeb a mladých rodin s dětmi. Letos 
proto automobilka podpořila vznik terapeutické 
zahrady v ulici Českých bratří ve Vrchlabí pod 
hlavičkou Diakonie CČE a také vznik přírodní 
zahrady s poznávacími prvky pro seniory v míst-
ním domě pro seniory. 

Cílem terapeutické zahrady vrchlabské diakonie 
je vytvořit prostor pro léčbu a nácvik praktických 
dovedností lidí s mentálním a fyzickým znevýhod-
něním kvůli lepšímu začlenění do každodenního 
života. Přírodní zahrada nabídne zelenou oázu  
v centru města, která se stane prostorem pro rela-
xaci, léčebnou terapii, ale i setkávání s veřejností 
nebo pořádání akcí. „Jsme rádi, že naše automobil-
ka podpoří vznik tohoto zajímavého a inovativní-
ho prostoru. Již vloni na podzim se podíleli kolego-
vé z odborů KOVO a zaměstnanci závodu ŠKODA 
AUTO ve Vrchlabí na prvních úpravách v zahradě 
tím, že pomohli připravit vyvýšené záhony. A po-
moct přímo na místě plánují i letos,“ říká vedoucí 
vrchlabského závodu dr. Ivan Slimák. 

Druhým komunitním projektem, který letos 
automobilka ve Vrchlabí podpoří, je vytvoření 
inovativního venkovního prostoru s přírodními 
poznávacími prvky pro starší občany v zahradě 
vrchlabského domova pro seniory. Zahradní te-
rapie bude nenásilně podporovat aktivaci smy-
slů, pomůže trénovat paměť i motoriku, zvláště  
u osob s demencí. Zahrada se svými terapeutic-
kými prvky zlepší kvalitu života seniorů. „Tento 
projekt vnímáme jako důležitý a současná situace 
v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 mu dává 
ještě další zásadní terapeutický rozměr v návaz-
nosti na podporu duševního a fyzického zdraví  
a setkávání klientů s rodinou ve zdravém prostředí 
na čerstvém vzduchu,“ uzavírá dr. Ivan Slimák.

ŠKODA AUTO

komerční sdělení12



14 15
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Pubertu
jsem skoro 
ani neměl

Již více než dvě dekády patřil a patří Petr Jüptner mezi 
nepřehlédnutelné osobnosti vrchlabského veřejné-
ho života. Syn známé disidentky v roce 1998 zalo-
žil nejmladší politické hnutí v celé České republice  
a v komunálních volbách s ním uspěl. V rozhovoru pro 
Vrchlabinky vzpomíná na svoji matku, léta dospívání, 
ale i na setkání s Václavem Havlem.

Jak v současné době vypadá provoz Fakulty sociál-
ních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde působíš jako 
ředitel Institutu politologických studií?
My nyní máme provizorní kampus v Nových Bu-
tovicích, protože z evropských peněz přestavujeme 
kampus v Jinonicích. A bohužel stávající moderní 
prostory, které jsme si draze pronajali, zejí prázd-
notou, protože už od jara nabízíme on-line výuku 
na on-line platformách. Zároveň jsme investovali 
hodně peněz na nákup techniky pro duální výu-
ku, při níž jsme schopni učit studenty v místnos-
ti a zároveň streamovat a diskutovat se studenty  
z celého světa přes internet. Ale vzhledem k pova-
ze vládních opatření tuto techniku zatím nemůže-
me plnohodnotně využít. Takže nyní fungujeme 
výhradně on-line na platformách Microsoft Teams, 
GoogleMeet a Zoom.

A tento stav bude asi pokračovat do konce letního 
semestru, že?
Budeme se řídit vládními opatřeními, ale nemá 
smysl měnit způsob výuky na poslední dva týdny 
semestru. Takže bezpochyby dokončíme tento se-
mestr v on-line režimu.

Jak v tomto režimu bude vypadat psaní testů, zkouš-
ky nebo i státnice?
Vypadá to zajímavě. Ústní zkoušky jsou asi nejjed-
nodušší. Ty můžeme dělat na on-line platformách 

AKADEMIK

se zapnutým videem. Co se týče písemných testů, 
tam používáme univerzitní platformu Moodle.  
V praxi se při testování nastavuje zkrácený limit  
a některá další opatření, která by měla bránit pod-
vodům. Vládní opatření však patrně umožní zkou-
šet osobně, pokud to bude například „jeden na 
jednoho“. Záleží na situaci, ale zatím jsme neměli 
státnice, které by byly výhradně on-line. 

Jak na vzniklý stav reagují studenti?
Nemohu za ně mluvit, protože nejsem student  
a už je mi přece jen tolik, že si toto právo osvojo-
vat nemůžu. Ale osobně si myslím, že šťastný není 
nikdo. Určitě máme studenty, kteří mají problém 
najít si svůj režim, a intuitivně tuším, že někteří 
studenti trošičku prokrastinují. Ale jsou i takoví, 
kteří skutečně ten covid využili, hrozně se tady 
projeví osobnost toho studenta, jak k tomu přistou-
pí. Co se týče té prokrastinace, tak my se snažíme 
držet nastavenou laťku. Naši výuku považujeme 
za zcela plnohodnotnou, slevovat nechceme a dle 
akreditace ani nemůžeme. Nevidíme žádný důvod 
k prodlužování studia, jakkoliv jsme třeba už po-
souvali termíny odevzdání diplomek kvůli zavře-
ným knihovnám. Po technické stránce se snažíme 
studentům vycházet vstříc, moc mě bolí situace 
prváků, které jsme reálně ještě snad neviděli.

Co si myslíš o aktivitách některých studentů střed-
ních škol, kteří volají po úřední maturitě? Jsou tako-
ví studenti, kteří hledají možnost, jak se vyzout ze 
svých povinností a nejsou schopni se doma v klidu 
na maturitu připravit, ideálními adepty pro vysoko-
školské studium?
Jako politolog si myslím, že úřednická maturi-
ta je spíš taková politická hra. Asi všichni víme  
a tušíme, že maturity musí proběhnout dle zákona  
a není možné dělat několik úrovní maturit. Je to 
spíš o získávání prvovoličů než o tom, že by nás 
něco takového čekalo. 

Ty už patříš k inventáři této fakulty. Když započteme 
i tvá zdejší studia, jak dlouho tady působíš?
Studovat jsem zde začal v roce 1996 a v roce 2004 
jsem končil doktorát, od roku 2002 jsem byl za-
městnán na částečný úvazek. Ono to z toho může 
vypadat, že jsem se tu nějak zahnízdil, ale já jsem 
byl odsud několikrát na odchodu. Často jsem byl 
na fakultě nespokojený a byl na odchodu, ale vždy 
jsem si řekl, že tu kvůli úspěšně získanému grantu 
ještě tři roky vydržím, a nakonec to skončilo tak, 
že tu nebyl někdo jiný, kdo by celý institut mohl 
vést. Tak jsem se pustil do práce na rozvoji institutu  
a drží mě to do dnešních dní.

Jak probíhal přerod ze studenta do role akademické-
ho pracovníka a jakéhosi „velkého zvířete“?
U mě tento přerod byl postupný. Určitě jsou lidé, 
kteří si připadají více důležití, když přestoupí na 
druhou stranu a stanou se z nich učitelé. U mě to 
tak nikdy nebylo. I v momentě, kdy už jsem jako 
doktorand učil, jsem si stále trochu připadal jako 
student. Do dneška mám ten studentský přístup  
a pohled na život rád. Kvůli své funkci mám občas 
spíš někdy zlobení s některými zaměstnanci a pak 
se na studenty a výuku docela těším.

Takže stále přednášíš.
Určitě. Myslím si, že akademický pracovník by 
se měl celý život rozvíjet a pracovat na sobě. 
Není proto možné se nějakým způsobem vzdát 
vědy, grantových projektů a výzkumu na straně 
jedné nebo výuky na straně druhé. Výukou lze 
studenty zaujmout tak, že následně pokračují  
v doktorském studiu, a lze s nimi vytvořit i nějaký 
výzkumný tým.

Je to i nadále česká komunální politika?
Určitě. Já jsem se k ní dostal především díky své-
mu komunálnímu angažmá tady ve Vrchlabí. Mě 

původně v rámci politologie bavily spíše mezi-
národní vztahy. Fascinovaly mě války v bývalé 
Jugoslávii či Čečensku. To byly věci, kterým jsem 
se původně chtěl věnovat. Ale ta zkušenost, kterou 
jsem absolvoval tady ve vrchlabském zastupitel-
stvu jako dvacetiletý kluk, mě nasměrovala prá-
vě ke komunální politice. Samozřejmě nejen k té 
české, ale i evropské. V současné době pracuji na 
grantu České technologické agentury, který je za-
měřen na případné zavedení přímé volby starostů 
v České republice, aby, pokud se politici rozhod-
nou přímou volbu zavést, nebyl zaveden nějaký 
nefunkční model.

Pro naše mladší čtenáře zopakujme, že jsi tady ve 
Vrchlabí byl na přelomu tisíciletí dvě volební období 
opozičním zastupitelem. Jak na tu dobu vzpomínáš?
Je to už strašně dlouho a už jsem dorostl do toho, 
že na všechno vzpomínám hrozně rád, i když roz-
čílit se umím i dneska. Ale ze všeho si člověk něco 
vzal. Dalo mi to řadu životních zkušeností a byla 
to zajímavá osobní zkušenost. Já se dnes s řadou 
lidí, se kterými jsem se v zastupitelstvu potkával  
a měli jsme i vzájemně odlišné názory a vyhrocené 
diskuse, rád potkám a rád je na ulici pozdravím. 

Ve Vrchlabí před třemi lety do zastupitelstva kan-
didovaly jen tři strany či hnutí, což byl v rámci re-
publiky téměř unikát u měst podobné velikosti. Jak 
hodnotíš, že o správu třináctitisícového města se 
ucházelo tak málo subjektů?
Máš pravdu, že Vrchlabí bylo v tomto ohledu vý-
jimečné. Ale podobný trend snižování počtu kan-
didátek u měst velikosti Vrchlabí pozorovat lze. 
Když si vezmeme situaci v 90. letech, tak každá 
skupina chtěla zastoupení v zastupitelstvu. Za tu 
dobu se ale politika tak profesionalizovala, že si ka-
ždý musí rozmyslet nejen to, jestli se do zastupitel-
stva dostane, ale i jakou roli v něm bude hrát, zda 
to má smysl a může něco prosadit. A ve Vrchlabí se 
Janu Sobotkovi podařilo vybudovat takovou pozi-
ci, že řada lidí, kteří uvažovali o vstupu či návratu 
do politiky, v tom nevidí perspektivu. Obzvlášť  
v situaci, kdy Sobotkova pozice je velmi silná, vy-
budoval si podporu napříč stranami i u místních 
zájmových skupin.

Hojně cestuješ mezi Prahou a Vrchlabím. Nicméně 
plánuješ do budoucna návrat do komunální politiky?
Spousta lidí se mě na to ptá. Určitě o tom nepře-
mýšlím, mám na institutu hodně práce a vůbec celý 
život mám takový hektický, takže bych si přál spíš 
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nějakým způsobem zvolnit. Kvůli práci a dětem 
jsem se vzdal i spousty koníčků, takže místní politi-
ku sleduji opravdu zpovzdálí. Ale pokud bych měl 
zaprovokovat, tak to v horizontu 10 či 20 let vylou-
čit nemohu. Člověk by nikdy neměl říkat nikdy. 
Snad teď tím výrokem nevyvolám nějaké napětí.

Jak vzpomínáš na svá léta dospívání a puberty tady 
ve Vrchlabí?
Pamatuji si hlavně na ta úžasná léta na gymnáziu. 
Ten gymnazijní život bylo něco úžasného, na co  
s bývalými spolužáky dodnes vzpomínáme, stejně 
jako na charitativní plesy nosorožců nebo tzv. sraz 
nepozvaných absolventů gymnázia. A puberta? Tu 
já jsem snad skoro ani neměl (smích). Hodně jsem 
četl, chodil jsem do skautu. A i ten vztah k městu 
přišel časem, když člověk zase viděl to panorama 
Krkonoš při návratech ze školy v Praze. 

Jsi sice zaměstnán v Praze, ale pravidelně jezdíš sem 
a pobýváš ve Vrchlabí. Dokážeš si představit, že bys 
tu mohl jednou působit i jako pedagog?
To úplně nevím jak, nemám žádné pedagogické 
vzdělání nebo alespoň pedagogické minimum, 
jsem akademický pracovník. A to pendlování 
mám nastavené tak, že to může fungovat klidně 
navždy. Ale na druhou stranu, pokud by měly 
vrchlabské školy zájem, můžeme jako univerzita 
pomoci s nějakým projektem ve společenských 
vědách, přijet na nějakou přednášku, případně 
pozvat vrchlabské žáky na nějakou naši konferen-
ci. Vzdělání je poslání. 

Zmínil jsi, že jsi skoro neměl pubertu. Je též zná-
mo, že tvojí matkou byla známá disidentka Hana 
Jüptnerová. Jak moc ovlivnila tvůj život v minulých 
dekádách skutečnost, že jsi synem slavné matky  
s velkým morálním kreditem?
Mamky si moc vážím, moc na ni vzpomínám a moc 
mi chybí. Ono se to málo ví, ale my jsme mívali ob-
čas i komplikovaný vztah. Oba jsme rádi vzpomí-
nali na slavnou historku, jak jsem na svoji mamku 
poslal stížnost, že si na mě na gymnáziu zasedla 
a dávala mi horší známky. Taky jsem se dost brzy 
odstěhoval. Vydělal jsem si na svůj první byt a ještě 
během studií na vysoké škole jsem se odstěhoval 
na Liščí kopec, to vztahu s mamkou hodně pomoh-
lo. A pokud se ptáš, do jaké míry mě to formovalo 
směrem k politologii, tak určitě hodně. Doma se 
o politice hodně mluvilo, běžel tu Hlas Ameriky 
nebo Svobodná Evropa, a tak jsem třeba už ve třetí 
třídě rád přečetl celé noviny. Tady v bytě nás na-

vštívila celá řada disidentů a významných osob-
ností. Takže zkušenost s komunistickým režimem 
a přechod k demokracii bylo něčím, co mě určitě 
nasměrovalo k společenským vědám.

Jaké máš vzpomínky na Václava Havla?
Velmi mlhavé. Pamatuji, že jednou byl i tady, při-
běhl s nějakou skupinkou lidí, ptal se, jestli je mam-
ka doma, a když jsem řekl, že není, tak zase odjeli. 
Pamatuji si i návštěvu na Hrádečku, kde jsme hráli 
ping-pong ve stodole. Ještě si vzpomínám, jak nám 
tam vyprávěl, že v Anglii se řídí s volantem na dru-
hé straně a že u nás to bylo před válkou stejné. To 
nás jako kluky moc zajímalo.

Jestli si dobře pamatuji, ty jsi přece hodně působil 
jako průvodce německých turistů.
Určitě. Mamka měla takovou zásadu, když někdo 
potřeboval pomoci, tak mu pomohla, a když vidě-
la, že někdo pomoc nepotřebuje a zvládne vše sám, 
tak se o něj nestarala vůbec. Já jsem byl vlastně ten 
druhý případ. Takže jsem se musel nějak protlouct 
a začínal jsem jako průvodce v cestovním ruchu. 
Později jsem si založil cestovní agenturu založenou 
na incoming. To bylo vlastně něco, co mi umožnilo 
přežít během studií. Cestovní agentura formálně 
stále existuje, ale nemám na ni téměř žádný čas.

Chtěl bys něco vzkázat čtenářům Vrchlabinek?
Já asi nejsem nějaká autorita, která by měla něco 
vzkazovat. Pamatuji si, že jsem sám psal příspěvky 
do Pulsu nebo pamatuji pokusy o vytvoření růz-
ných alternativních časopisů ve Vrchlabí. Proto 
jsem rád, že tady existují Vrchlabinky, a určitě je 
dobře, že se věnují jak místní politice, tak zároveň 
i obyčejnému životu a různým osobnostem. Vím, 
že jste nedávno dělali rozhovor s Janou Michlo-
vou, mojí spolužačkou ze střední školy, která nám 
a mamce se svým mobilním hospicem pomáhala. 
Jsem rád, že je možné lidem ve Vrchlabí takové 
osobnosti prostřednictvím časopisu přiblížit.

Petr Jüptner (43)

Politolog a vysokoškolský pedagog se narodil 
26. ledna 1978 ve Vrchlabí. Jeho matkou byla 
známá disidentka a bojovnice proti komunistic-
ké totalitě Hana Jüptnerová. Vystudoval místní 
gymnázium a poté Fakultu sociálních věd UK 
v Praze, kde dodnes působí. V letech 1998 až 
2006 byl městským zastupitelem ve Vrchlabí. 
Petr Jüptner je rozvedený a má dva syny.

BIO

VEZTE SE NA VLNĚ AUTOMOTIVE
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Festival je připraven 
se čtyřmi premiérami

Bude, či nebude? Venku, či uvnitř? Vystoupí české soubory, anebo dorazí i nějaké zahraniční company? Ne-
odloží se až na září jako loni? Spousta nevyřešených otázek zatím zůstává okolo 11. ročníku mezinárodního 
festivalu Cirk-UFF, přestože do jeho zahájení, dle oficiálně stanového termínu, zbývá už jen měsíc. Přehlídku 
novocirkusových představení má spatřit Trutnov od 2. do 6. června. Opravdu?

„Cirk-UFF je kompletně připraven, ale…“ usmál 
se organizátor festivalu a ředitel Uffa Libor Kasík, 
když pár dní před uzávěrkou našeho magazínu 
(27. dubna) dostal dotaz, jak to vypadá s letošním 
ročníkem. Ustupující covidová epidemie vnáší 
mezi pořadatele kulturních akcí lehký optimismus, 
jenže stále nikdo neví, co bude. „Byly zmíněné ně-
jaké varianty scénářů rozvolňování. Jedna z nich je 
portugalská cesta, že by se rozvolňovalo po čtrnácti 
dnech. To by se pak stalo, že 24. května by se mohlo 
začít hrát také uvnitř, ale vůbec nevíme, za jakých 
podmínek,“ pokrčil rameny Libor Kasík.

Venkovní verze
s případným vnitřkem
Čekat na rozhodnutí tak dlouho logicky Cirk-UFF 
nemůže, a tak verdikt o tom, v jaké podobě se 
uskuteční, padne na přelomu dubna a května, což 
což již možná víte z našeho webu. Šéf festivalu 
mluvil o venkovní verzi, má však nachystanou  
i variantu v divadle a šapitó. Ve hře je také rozdě-
lení na červnovou a zářijovou část a zároveň nevy-
lučuje ani úplné přesunutí programu na podzim. 
To je ale ta poslední možnost, pomineme-li ještě 
eventualitu zrušení festivalu. „I to se samozřejmě 
může stát,“ poznamenal k nejčernějšímu scénáři. 

Snažení Libora Kasíka a spol. se ale ubírá k oficiál- 
nímu červnovému termínu. „V současné době to vi-
dím na venkovní festival s případným vnitřkem,“ 
uvedl. „Víme, že peníze na festival z ministerstva  
i kraje dostaneme, tak už proto by byla velká škoda 
ho neudělat. A je jedno, jestli tady bude ta nebo ona 
company. Pro mě je důležité, že Trutnováci i další 
lidé si na Cirk-UFFu užívají společný, až euforický 
zážitek. To mě baví, v tom vidím smysl. Loni nám 
to nakonec taky vyšlo, i když jsme se museli venku 
držet ve skupinkách,“ dodal.

CIRK-UFF

Největším lákadlem programu bude zřejmě vy-
stoupení špičkového českého souboru Losers 
Cirque Company s inscenací Konkurz, ve kterém 
o vítězi rozhodnou sami diváci. Akrobatická show 
v podání nové generace „Lůzrů“ bude jednou ze 
čtyř premiér, které by měly být na jedenáctém roč-
níku k vidění. Světovou novinku například chys-
tá i Squadra Sua s klaunskou pouliční groteskou 
Bezdéčka. Premiérou Voyerky, což je představení 
pohybující se na hranici nového cirkusu, tance a fy-
zického divadla, se blýskne Cirkus TeTy.

„Krásné představení bude určitě Hang Out Elišky 
Brtnické, která se bude pohybovat ve veřejném 
prostoru. Máme vybráno několik míst, ještě bude-
me jednat s majiteli,“ vypíchnul Libor Kasík audio 
walk performance přední české artistky a perfor-
merky, která má doma pod stropem nainstalova-
nou hrazdu, na které každý den alespoň deset mi-
nut trénuje, aby pak, až to přijde, mohla s klidnou 
duší vyrazit šplhat po žebřících, komínech nebo 
střechách industriálních objektů.

Australský performer
si sám zaplatí cestu
Domluvená jsou vystoupení divadla Drak, Holek-
tivu, Feel The Universe a dalších. S kouzelnickou 
show pro děti přislíbil svou účast Joel Spence. Aus-
tralský pouliční performer vystupující pod jménem 
Cosmo hodlá přicestovat na vlastní náklady. Na-
opak nejistá situace okolo otevření Uffa s kapaci-
tou hlediště, což se odráží v příjmu ze vstupného, 
překazila cestu do Trutnova slavnějším krajanům. 
Hlavními hvězdami jedenáctého ročníku se měli 
původně stát akrobaté nejlepšího australského 
souboru Circa. „Byli připraveni přijet, ale s omeze-
nou kapacitou hlediště to nemůžeme nikdy zapla-
tit,“ uzavřel Libor Kasík.
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Je radost, když je za vámi 
vidět kus práce

Letos v únoru uplynuly dva roky od založení Okrašlo-
vacího spolku ve Vrchlabí. Jeho cílem a posláním je 
zvelebování veřejného prostoru Vrchlabí s ohledem na 
životní prostředí a historii města. Spolek se již může 
pochlubit několika úspěšně zrealizovanými projekty.

Bez nějakého přehánění je možné hned na úvod 
říci, že členy tohoto spolku jsou skuteční srdcaři 
a nadšenci. Zatímco většina místních lidí ve svém 
volném čase sedí doma na gauči u televize, surfuje 
po internetu, jezdí na výlety anebo se věnuje spor-
tu, členové Okrašlovacího spolku a jemu sympa-
tizující či přidružení členové vymýšlejí a realizují 
projekty, které by zkrášlily veřejné prostranství  
a učinily Vrchlabí pro všechny jeho obyvatele ještě 
příjemnějším místem pro život.

Stavu, kdy se nic nedělo a zájem lidí končil u plotu 
na hranici jejich pozemku, už někteří Vrchlabáci 
nechtěli jen tak přihlížet. „Mnoho let jsme hovořili 
s Hanou Jüptnerovou o tom, že se nám zdá naše 
společnost uzavřená, lidem se moc nechce aktivně 
vstoupit do sféry veřejného života a přemýšlely 
jsme, jak to změnit,“ říká Zdeňka Flousková, která 
společně s Olgou Metelkovou a Pavlem Vodičkou 
v současné době tvoří Radu spolku, což je něco jako 
jeho výkonný orgán. 

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Po několika letech začaly tyto rozmluvy získávat 
reálné obrysy a na jaře 2019 – v předvečer 165. vý-
ročí založení starého Sadovnického a okrašlovací-
ho spolku – došlo k založení Okrašlovacího spolku 
ve Vrchlabí. „Přišlo nám dobré navázat na nějakou 
tradici. Říkali jsme si, že do tohoto spolku by mohli 
vstoupit i lidé, kteří se nikdy nepodíleli na nějakých 
aktivitách nebo na spolkaření. První akce se usku-
tečnila v květnu 2019 – to jsme osázeli náplavku. 
Pozvánka na první členskou schůzi se datuje do 
podzimu 2019,“ vypočítává Flousková. 

V současné době má spolek téměř 30 členů, ale 
na jeho akce chodí i dvojnásobné množství lidí. 
„Nyní nabízíme našim sympatizantům, aby se stali 
takzvanými spícími členy,“ říká Flousková. Naráží 
tím na jev, kdy lidé sice na akci přijdou, ale už se 
nechtějí stát členem spolku, což obnáší i zaplace-
ní třísetkorunového ročního členského poplatku. 
„Lidé se zřejmě bojí, že se skrze členství uvážou  
k něčemu, čemu nebudou schopni dostát. Nechtějí 
to mít za povinnost a všeobecně tu trochu panuje 
nedůvěra ke spolkům,“ říká další členka Rady, 
Olga Metelková. „Status spícího člena jim umožní 
do spolku patřit a nemít špatný pocit, že se obje-
ví jen občas, podle možnosti,“ doplňuje poslední  
z trojice „radních“ Pavel Vodička. 

Všichni tři se však shodují, že když se koná nějaká 
pracovní akce, je o ni veliký zájem a přítomní mají 
největší radost ze společně konané práce. „A když 
je hotovo, zasedne se třeba jen k donesenému kolá-
či a nikomu se nechce domů. Je pohoda, plánují se 
další akce, a díky tomu se poznávají ještě nedávno 
neznámí lidé,“ říká Zdeňka Flousková.

I za relativně krátkou dobu svého fungování má 
Okrašlovací spolek za sebou kus práce. Mezi jeho 
úspěšně zrealizované projekty patří okrášlení ná-
plavky, doplnění laviček do ulic města či obnova 
jezírek v městském parku. „Dále jsme sázeli růže, 
založili maliniště a na podzim vysázeli tři desítky 
ovocných stromů,“ říká trojice spolkových radních. 
Ke všem svým projektům, které obvykle vycházejí 
z nápadů členské základny, spolek potřebuje sou-
hlas města. Město také již druhým rokem podpoři-
lo spolek formou grantu. V loňském roce přispělo 
na nákup laviček a i letos dostal spolek grant na 
svou činnost. „K financování využíváme i jiné 
grantové programy a zbytek se hradí z příspěvků 
členů a darů,“ doplňují radní. 

„Sbíráme nápady a zkušenosti a při tom se sna-
žíme, aby ve spolku byly zastoupeny hlasy lidí  
z celého Vrchlabí – tedy i z ‚horního‘ a ‚dolního‘ 
konce,“ říká Pavel Vodička. „Výbornou spolupráci 
máme například se Spolkem Pro Hartu, vzájemně 
se inspirujeme a pomáháme si,“ dodává.

A jaké má spolek plány na nejbližší období? „Hod-
ně debatujeme o městském parku, který by po-
třeboval nějakou revitalizaci. Už jsme tam dělali 
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procházku s pamětníky, úklidovou brigádu, od-
straňujeme křídlatku. Park založil starý Okrašlova-
cí spolek před skoro 150 lety a nyní se jeho porosty 
rozpadají, staré solitéry mizí. A přitom je to památ-
kově chráněné území. Sbíráme názory lidí, čím je 
pro ně park cenný a co od něj očekávají. Věříme, 
že se nám letos konečně podaří uspořádat veřejnou 
debatu o budoucnosti parku a získané podklady 
využít pro zpracování projektu na jeho obnovu. 
Vnímáme, že je tady obava, aby se tam nevybu-
dovaly velké atrakce jako třeba rozhledna, protože 
park je ceněn jako zelená oáza klidu, s možností 
bezpečného pohybu v terénu pro malé i velké,“ 
říká Zdeňka Flousková. „Spíš si tam představuje-
me věci s respektem k přírodě: přírodní prolézačky 
pro děti, hmyzí domeček, stezku s poznáváním ži-
vota v jezírkách,“ doplňuje ji Olga Metelková.

Mezi letošní plánované aktivity patří vyhloubení 
tůně nad městským parkem, dosázení ovocných 
stromů při cestě Lágrem a prezentace nově vyhlá-
šené přírodní památky Vejsplachy veřejnosti. Nyní 
s jarem je v plném proudu projekt Ptačí budky se 
ŠKODOU AUTO, díky kterému se pověsilo jen do 
konce dubna na zahrádkách přes 40 budek.

Jak vidno, Okrašlovací spolek ve Vrchlabí má před 
sebou velké plány. A kde jeho členové na všech-
no berou čas, elán a energii? „Cítíme odpovědnost 
vůči přírodě a víme, že jí máme hodně co vracet,“ 
říká Olga Metelková. „Naše práce je postavená na 
nadšení, jsme mladí duchem. Je radost to dělat, 
protože za vámi zůstane kus práce. Přijďte sdílet 
naši radost,“ uzavírá Pavel Vodička.
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Postcovidová lázeňská péče 
s procedurami na míru

Že není radno podceňovat postcovidový syndrom, je 
více než jasné. Nespěchejte a neklaďte na sebe (a na 
své tělo) příliš vysoké nároky. Dopřejte si důkladnou 
rekonvalescenci, která vám pomůže načerpat novou 
energii a dostat vás zpět do formy. Státní léčebné 
lázně Janské Lázně jsou pro to jako stvořené.

Většina pacientů, včetně těch, kteří neskončili  
v nemocnici, se ještě několik měsíců po proděla-
ném onemocnění covid-19 potýká s různými zdra-
votními potížemi. „Mezi hlavní příznaky postcovi-
dového syndromu patří únava, přetrvávající kašel, 
námahová dušnost, u některých pacientů přetrvá-
vají bolesti kloubů a svalů, až u třetiny pacientů se 
objevují i neurologické a psychické problémy,“ říká 
náměstkyně pro léčebnou péči a primářka léčebny 
dospělých v Janských Lázních Ivana Uiberlayová.

S léčbou respiračních indikací mají lázně v Krko-
noších bohaté zkušenosti, dlouhodobě se zde totiž 

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ JANSKÉ LÁZNĚ

starají o pacienty po pneumoniích, s chronickou 
obstrukční plicní nemocí či s astma bronchiale. 
Nově od loňského podzimu ovšem získávaly zku-
šenosti také s léčbou covidových a postcovido-
vých pacientů, když se lázně aktivně zapojily do 
distribuce pacientů v rámci kraje v zájmu zacho-
vání kapacit akutní péče. A na základě toho pak 
vznikla myšlenka s realizováním postcovidových 
léčebných pobytů. „Ty jsou postaveny na osvědče-
ných léčebných postupech a procedurách. Jedná se  
o dechová a kondiční cvičení, inhalace a samozřej-
mě u nás hraje roli i vhodné podhorské klima,“ po-
ukazuje primářka.

V Janských Lázních poskytují tři typy postcovido-
vé léčby. První se týká pacientů, kteří přijíždějí na 
rehabilitační léčbu ve formě komplexní lázeňské 
péče, na niž podá návrh praktický lékař či pedia-
tr na doporučení pneumologa. Druhou skupinou 
jsou lidé většinou po těžkém průběhu covidu, kte-

ří leželi dlouhodobě na oddělení ARO nebo JIP.  
A jsou to pacienti, kteří mají i příznaky neurolo-
gické, neuromyopatie a imobilizační syndrom. Je-
jich návrat do života probíhá z rehabilitačních lů-
žek zdejšího odborného léčebného ústavu (OLÚ). 
A třetí typ léčby je určený pro samoplátce, kterým 
janskolázeňští lékaři sestavili speciální program 
postcovidové léčby, navíc s využitím státního pří-
spěvku 4000 korun.

„Samoplátecký balíček obsahuje patnáct proce-
dur. Jsou v něm zahrnuty každodenní inhalace  
s Vincentkou pro usnadnění vykašlávání a zvlh-
čení sliznic, skupinová cvičení dechová a kondiční  
v tělocvičně, rašelinové zábaly na uvolnění hrudní-
ku, masáže či plavání v bazénu, perličková a suchá 
uhličitá koupel,“ přibližuje Ivana Uiberlayová ná-
plň týdenního pobytu pod Černou horou. Pokud 
by týden nestačil, lázně nabízejí samoplátecké 
klientele i čtrnáctidenní pobyty. „Delší pobyt je 
samozřejmě výhodnější, protože efekt na zlepšení 
kondice, posílení imunity a celkový odpočinek je 
mnohem větší,“ doporučuje lékařka.

V rámci individuální fyzioterapie se v lázních sou-
středí na prohloubení dýchání, zlepšení dechového 
stereotypu, uvolnění svalů v oblasti šíje a zad, zlep-
šení pohybu hrudníku. „Pohyb byl, je a vždy bude 
nedílnou součástí našich životů, bohužel dnes na 
to lidé zapomínají, proto se je snažíme nasměrovat 
na správnou cestu,“ říká Artur Bartusík, vedoucí 
lázeňského fitness centra a wellness oddělení. Cvi-
čení probíhá s různými pomůckami. Ke každému 
klientovi se přistupuje individuálně a dle zdravot-
ního stavu instruktoři plánují cvičení. „To je vel-
mi důležité. Naše práce je vždy vymyslet nějaký 
způsob, jak pacientovi pomoci,“ dodává Bartusík  

s tím, že z lázní odjíždějí lidé se spoustou rad, jak 
ve správném cvičení pokračovat doma.

Vedle tradičních léčebných procedur používají  
v Janských Lázních k plicní rehabilitaci i nejmoder-
nější technologie. V respirační fyzioterapii se  pro-
vádí léčba na unikátním přístroji – Super Inductive  
System (SIS). „Tento přístroj vytváří elektromag-
netické pole o vysoké intenzitě, působí na lidskou 
tkáň a způsobuje jemné kontrakce svalů. Obecně se 
přístroj využívá pro širokou škálu pacientů, v tom-
to případě nyní napomáhá lidem po covidu ke zno-
vuobnovení činnosti oslabených dýchacích svalů,“ 
vysvětluje Tomáš Roubal, fyzioterapeut, který 
pracuje na oddělení fyzikální terapie. Aplikační 
rameno se přikládá na tři místa – na hrudní páteř, 
bránici a mezižeberní svaly na bocích. Ozdravná 
procedura je rozložena na 3 x 8 minut.

Novinkou mezi janskolázeňskými terapiemi je 
oxygenoterapie neboli kyslíková terapie, která je 
právě cílená na pacienty s postcovidovým syndro-
mem. Léčba je prováděna inhalací koncentrované-
ho až 93procentního kyslíku, což vede ke zlepšení 
okysličení tkání a tím ke snížení únavy a celkové 
regeneraci organismu.

„Od začátku roku se u nás léčilo 21 pacientů po 
prodělané covidové pneumonii a do poloviny 
května na tuto indikaci odléčíme dalších nejméně 
30 pacientů,“ prozrazuje primářka Ivana Uiberla-
yová. Velký zájem o léčbu je z řad klientů ochot-
ných zaplatit léčbu z vlastní kapsy, ale ti lázeň-
skou péči s procedurami na míru mohli využívat 
jen dva týdny v únoru. Pak v důsledku vládních 
opatření mohly lázně přijímat pouze klienty, jimž 
léčebný pobyt hradí zdravotní pojišťovny. Brzy 
by se však již měla postcovidová rehabilitace 
zpřístupnit i samoplátecké klientele, pro kterou je  
v lázeňském hotelu Terra a dependanci Réva  
k dispozici okolo 130 lůžek.

komerční sdělení22
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Vendula Kostková si v prosinci loňského roku splnila sen – pořídila si šestiletého polského chladnokrevníka 
Bubíka, který je teď jejím parťákem při práci v lese. Přibližují spolu dřevo do míst, kde si ho vyzvedne techni-
ka. Ke koním to Vendulu táhlo od dětství, a když po letech práce v lese přišel nápad spojit obživu s láskou ke 
koním, bylo rozhodnuto. Vendula říká, že teď už má všechno, co v životě chtěla. Náš rozhovor se uskutečnil 
 v lese a já mohla sledovat ji i Bubíka v akci. 

Studovala zemědělskou školu v Hořicích, ab-
solvovala lesnickou akademii v Trutnově, práci  
v lese miluje, má skvělou rodinu a je vidět, že je 
moc spokojená. Kůň Bubík se houštím a mezi stro-
my pohybuje elegantně, vytrvale a čiší z něj klidná 
síla. Chladnokrevníci jsou trpěliví, ochotní a schop-
ní pracovat v těžkém terénu. Koně jsou k přírodě 
mnohem šetrnější než těžké stroje.

Jak ses dostala k myšlence pořídit si koně do lesa? 
Já jsem vždycky tíhla ke koním, starala jsem se  
o huculku Ramu ve Strážným u Omelkových. 
Sama jsem měla i kobylu amerického klusáka 
Esteru. U nás v rodině nebyl nikdo koňák. Jen se 
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mi od malička prostě líbili. Pak se mi narodil syn,  
a tak jsem ke koním nějakou dobu nepřišla, ale za-
čala jsem pracovat v lese, kde teď s přítelem dělám 
už desátým rokem. Nedávno jsem dostala nabíd-
ku, jestli bych nechtěla malého koníka. Přemýšle-
la jsem, že si ho vezmu. Kamarád, který s koněm 
pracuje, mi ale říkal: „Hele, když děláte v lese, proč 
si nepořídíš koně, co ti bude tahat?“ A tak mi tu 
myšlenku vnukl. Mně se to vždycky líbilo, ale ne-
napadlo by mě, že bych to mohla zkusit. No a tak 
se teď učím být kočím.

Co bylo ze začátku tvou náplní práce v lese?
Jsme subdodavatelé pěstební činnosti pro Lesy 
České republiky. Takzvaná „pěstebka“ zahrnuje 
sázení, nátěry, stavění oplocenek, ožínání (ochrana 
mladých lesních porostů, pozn. autorky), odstra-

ňování škodících dřevin a tak podobně. To dě-
lám do teď – práci jsem nezměnila, jen jsem si  
k ní ještě přidala tahání s koněm. Bubíka mám 
jen pár měsíců, od prosince.

Chodíš lesem za koněm. Jakým způsobem mu 
říkáš, kam má jít?
Na to jsou naučené povely: „čehý“ doleva, 
„hot“ doprava, „huj/curik“ couvej, „pr-čehý“ 
na místě otočit doleva, „pr-hot“ na místě otočit 
doprava a „jdi/jdi dál“, aby šel dopředu.

Ty sis koupila Bubíka už „hotového“, tedy vycvi-
čeného?
Ano. V mé situaci by byla hloupost kupovat 
koně, který to neumí. Když to neumím já, 
tak potřebuji zkušeného koně. Bubíkovi bude 
sedm let, je dobře zaučený. Myslím, že teď už 
jsme se i hezky sehráli. Je to dobrý učitel a mys-
lím si, že se mnou má svatou trpělivost.

Co byla největší výzva? Co bylo nejsložitější?
Asi tahání v zimě. Klády byly přimrzlé k zemi. 

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
přijme

PORODNÍ ASISTENTKU 
na gynekologicko-porodnické oddělení

VŠEOBECNOU SESTRU  
na lůžkové interní oddělení

VŠEOBECNOU SESTRU nebo 
ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE  
na interní JIP a na neurologickou JIP

VŠEOBECNOU SESTRU  
na lůžkové neurologické oddělení

www.nemtru.cz

Nabízíme:
hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, 

plný nebo částečný úvazek,

nástupní mzdu od 38 250 Kč, se specializovanou způsobilostí  
od 40 060 Kč,

motivační stabilizační odměnu, čtvrtletní výkonnostní 
příplatky,

poskytnutí nového služebního auta do trvalého 
soukromého užívání (pořizovací náklady hradíme my, 
zaměstnanec hradí náklady spojené s provozem),

podporu dalšího vzdělávání,

5 týdnů dovolené, výhodné závodní stravování,  
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění,  
benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniční lékárně,

příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv a výhodu stabilní 
práce u jednoho z největších zaměstnavatelů regionu.

Požadujeme:
vzdělání – odbornou způsobilost dle zák. č. 96/2004 Sb. 
v příslušném oboru, specializovaná způsobilost je výhodou  
(specializační studium případně umožníme a uhradíme),

pozitivní vztah k pacientům,

smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost.

V případě zájmu prosím kontaktujte:
Bc. Tereza Dudáčková, hlavní sestra
mobil: +420 603 259 883, telefon: +420 499 866 105
e-mail: dudackova.tereza@nemtru.cz

Nástup možný ihned, případně dle vzájemné dohody.
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Je krásný to propojení 
lesa, koně a člověka...



Na sněhu kláda hrozně klouže, takže je to nebez-
pečnější. Bylo to hodně náročné. V zimě v nějakém 
velkém kopci bych si ještě netroufla. Já jsem vlastně 
amatér – teprve se to učím.

Máš Bubíka doma?
Ano, mám ho ustájeného v boxu s menším vý-
během, kam si může chodit, kdy chce. Zatím pro 
něj zas tolik práce nemám. Ono i skloubit tahání  
a naši práci je trochu náročný. Říkala jsem si, že do-
poledne půjdeme do naší práce (teď třeba sázíme 
stromky) a odpoledne s koněm. Člověk je ale už ze 
své práce unavený a pak jít ještě s koněm se úplně 
nedá. Do budoucna bych pro Bubíka chtěla práci 
pravidelně na tři až čtyři dny v týdnu. Uvidíme. 
Kdybych pro něj měla práce dost, ráda bych se vě-
novala jenom tahání. Co vidíte tady kolem, je pro 
něj úplná pohoda. Tahali jsme i horší – v prudkém 
kopci kubíkové stromy. To už není sranda. Kláda 
může sklouznout a zranit koně nebo kočího.

Byli jste v situaci, kdy došlo ke zranění, nebo k tomu 
nebylo daleko?
Mám jednu zkušenost, kdy jsme tahali z kopce  
a vždy jsme došli na takovou hranu, kde jsme od-
pojili kládu a poslali ji dolů. Ten den byla zmrzlá 
zem a kláda se sama rozkutálela a strhla Bubíka  
s sebou. Uvízl předníma nohama mezi dvěma klá-
dami. Naštěstí tam byla ještě vůle, že ho to úplně 
neskříplo. Museli jsme ho odstrojit. Nakonec se  
z toho dostal sám, jinak by bylo potřeba asi zavolat 
techniku, aby pomohla klády odvalit. Pro mě to byl 
hrozný zážitek, bála jsem se, aby se nezranil. Ale 

Kontakt:
tel.: +420 775 761 610
kundra� ce@krosmedical.cz
www.krosmedical.cz

Adresa provozovny:
KrosMedical s.r.o.
Kundra� ce 158, Košťálov 514 01
Otevřeno: po  - pá: 8  - 16:30

KrosMedical CZ

KrosMedical

Najdete nás také na:

   Invalidní vozíky
   Invalidní skútry
   Polohovací lůžka
   Polohovací křesla
   Toaletní program
   Výrobky pro�  proleženinám

   Chodítka
   Dětský program
   Tříkolky, kola, handbiky
   Program pro obézní
   Baterie
   Prodej/Servis/Půjčovna

Vrátíme vás zpět do aktivního životaVrátíme vás zpět do aktivního života

Bubík byl klidný. Po chvíli vyprostil jednu a pak 
druhou nohu. Koně jsou od přírody lekavá zvířata, 
a když se vylekají, mají tendenci prchat. Tady se 
Bubík ukázal jako profík, kterého nic nerozhází.

Jak to dřevo uvazuješ?
Já tahám teď na řetízek – ten se omotá kolem klá-
dy a zahákne se za koně na rozporku. Tahala jsem 
i s háky, které se zatlučou do klád a taky zapojí 
na rozporku. Je to rychlejší. Pro mě to bylo ale na 
začátek moc fyzicky náročné. Nemohla jsem to 
všechno unést – máte v rukou třeba šest řetězů  
s háky, do toho sekerku… Pro mě je zatím lepší ře-
tízek. V lese, kde jsme teď, by ty háky byly určitě 
lepší – rychlejší. 

Neomezuje tě nějak, že jsi oproti mohutnému  koni 
taková drobná?
To bývá zajímavý, když mu dávám postroje. On je 
na mě ale hodnej, dává hlavu dolů. Kdyby se mnou 
nespolupracoval, tak mu nedám ani uzdu.
 
Takže si ho strojíš sama?
Ano.

Stává se, že nemá náladu a nechce se strojit?
To asi ne. Já ho vždycky překecám. Nakonec mi 
vždycky tu hlavu dolů dá a udidlo si vezme. Ob-
čas, když s ním týden nepracujeme, už i sám chce. 
A když vezmu chomout, tak už si přijde do stáje, 
protože ví, že se jde dělat. Když ale chodíme každý 
den, tak vidí chomout a už na mě kouká pohledem 
„Fakt, dneska taky?“. Musí se najít dobrý poměr 
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odpočinku a práce. Když je dobrý kočí, koně práce 
v lese baví.

Kde všude taháte? Kolem Vrchlabí, nebo jezdíte i dál?
Jen tady v okolí. Zatím se nám to teprve rozjíždí. 
S koněm se tahá třeba v KRNAPu, protože kůň 
je k přírodě šetrný – mnohem šetrnější než trak-
tor. Traktor toho dá samozřejmě víc – uveze na-
jednou několik kubíků. Kůň utáhne jeden nebo 
dva kubíky (záleží na sortimentu a na terénu), ale 
zase neničí les. Lidé si často raději zaplatí levnější  
a rychlejší traktor. Co se týče Vrchlabí, tak tady se 
ještě s koněm tahá dost. Jsou na to určitě i evrop-
ské dotace, které podporují návrat koní do lesů. 
Je strašná škoda, že v revíru Podhůří pro koně 
uplatnění není, sháníme tedy práci v širším oko-
lí. Tady to ale dobře známe, rádi bychom tahali  
i v „našem revíru“.

Umíš taky pokácet strom?
Když je potřeba, tak pokácím, ale určitě se tím ne-
živím.
 
Když jsem vás tu s Bubíkem chvíli pozorovala, tak to 
vypadá, že tě to tu baví.
Je to dřina, ale mám to ráda. Práce v lese mě oprav-
du naplňuje. Občas mě večer bolí celej člověk, ale 

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.

nedovedu si představit, že bych dělala něco jiného. 
I proto jsem dálkově studovala lesnickou akademii 
v Trutnově. Na denní studium by to s rodinou ne-
šlo. Bylo to náročný, ale zvládli jsme to všichni. 

Malá blondýnka pracuje v lese s obrovským koněm. 
Jak na tebe ostatní reagují? Co na to říkali doma?
Setkala jsem se i s reakcí „Cože? Ty a tahat?“. Ji-
nak ale můžu říct, že mám teď vlastně všechno – 
skvělou rodinu. Partner mě v tahání s koněm od 
začátku podporuje, chodí se mnou do lesa. Bojí se, 
abych si něco neudělala. Jsem moc ráda, že mi po-
máhá. Vždycky je to ve dvou lepší. A doma máme 
dvě skvělý děti. Podporují mě i kamarádi a známí. 
S výběrem koně mi pomohl Lukáš Hrodek, který 
tahá už asi 20 let. Vzal mě i párkrát do lesa a učil 
mě s Bubíkem. To byla skvělá škola! A chtěla bych 
poděkovat i Omelkovým za jejich podporu a že 
mi fandí.

Co máš úplně nejradši na práci s Bubíkem?
Asi ta vzájemná důvěra. Má o sedm set kilo víc 
než já a kdyby chtěl, tak se mnou odejde (nebo 
možná i beze mě). Ta práce je nebezpečná. Je po-
třeba být pořád ve střehu. Tady chyby bolí koně 
i kočího. To můžu už říct z vlastní zkušenosti. 
Přesto je krásný to propojení lesa, koně a člověka. 
Takže ano, nejhezčí je být venku a navíc s koněm, 
kterého jsem vždycky chtěla. Nikdy by mě nena-
padlo, že budu mít koně do lesa, a o to je to možná 
ještě hezčí. V lese dělám už dlouho a najednou se 
to tak hezky spojilo.

OTEVÍRÁME 
HANČINU CESTU

„I malý strom je začátek cesty“

Neděle 16. května 2021 v 17 hodin 
Cesta „za lágrem“ do Měsíčního údolí. 

Přijďte společně s námi symbolicky otevřít 
cestu, která ponese jméno naší přítelkyně 

a statečné ženy Hany Jüptnerové.

POZVÁNKA
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JIŘÍ ŠTEFEK, 
FOTO: JIŘÍ V. NOVOTNÝ

Letošní sezonu 
hodnotíme kladně

Tým HC Stadion Vrchlabí má za sebou první sezonu 
v 1. hokejové Chance lize. Horalé v základní části 
skončili na skvělém 4. místě. V následném play-off 
podlehli ve čtvrtfinálové sérii Vsetínu 2 : 4 na zápasy. 
Sezona tedy skončila a je čas bilancovat. Pro magazín 
Vrchlabinky se této úlohy zhostili útočníci Patrik Ur-
ban, Pavel Mrňa a Jiří Hozák. 

Jak hodnotíte letošní sezonu?
Urban: Já ji hodnotím kladně. Jsem spokojen s vý-
sledkem, protože po základní části jsme byli čtvrtí. 
To byla paráda a před sezonou by to málokdo řekl. 
A co se týče play-off nebo čtvrtfinále, tak tam to pro 
mne bylo určité zklamání. Myslím si, že přes Vsetín 
jsme mohli přejít. Zápasy byly vyrovnaný. Mohli 
jsme o kolo jít dál.
Mrňa: Dle mého názoru se sezona povedla. Na to, 
že jsme byli nováčci, tak jsme hráli nad naše mož-
nosti. V lednu jsme dokonce krátkou dobu i vedli 
celou tabulku. Play-off pro mne bylo taky zklamá-
ní, protože jsem si myslel, že přes Vsetín přejdeme. 
Ale s odstupem času sezonu hodnotím kladně. 
Hozák: Nemohu jinak než s klukama souhlasit. 

HOKEJISTÉ

Základní část sezony byla skvělá a velice úspěšná.  
V play-off rozhodovaly maličkosti a myslím, že 
tam nám chyběly zkušenosti, které Vsetín za těch 
pár let v Chance lize posbíral. 

Co považujete za klíčovou věc, že se tým jako nová-
ček soutěže umístil tak vysoko?
Urban: Byla to neskutečná parta v kabině. Tahalo 
se za jeden provaz a tím byl daný týmový úspěch. 
Každej hrabal za druhého. Gólmani i obrana u nás 
fungovali výtečně. I ten útok se nakonec přidal  
a pár branek jsme dali. Sešlo se to nad očekávání,  
a díky tomu jsme byli i jednu chvíli první.

Předpokládám, že snad ve všech kabinách se snaží 
táhnout za jeden provaz. Nebo se pletu?
Urban: Já jsem ve Vrchlabí zhruba osm let a nepo-
znal jsem zde jinou partu než výbornou. Všichni 
drželi se všemi, a to ve všech týmech určitě není. 
V některých jsou například skupinky. Někde se 
jde proti trenérovi, když se týmu nelíbí, jak trénuje. 
A tohle všechno pak dělá rozbroje v kabině. Tady 
fungovalo všechno. Od trenérů až po kustody.

Když zmiňujete trenéra, je to pár dní, co byl ozná-
men odchod vrchlabského kouče Václava Baďouč-
ka do Plzně. Jak jste na tuto zprávu reagovali?
Mrňa: Tak samozřejmě překvapení to pro všech-
ny bylo, protože se říkalo, že Bady bude pokračo-
vat s námi. Ale když jsme se dozvěděli, že trenéři 
v Plzni končí, tak už se něco takového zmiňova-
lo. Já jsem Badyho zažil tři a půl roku a za mě 
mohu říci, že to byl špičkový trenér. Pracoval  
s námi a je vidět, že nějakou stopu na nás zane-
chal. A že dostal nabídku do extraligy, obzvlášť  
z jeho domova, tak to je pro něho velice dobře. 
Taková nabídka se neodmítá. Přeji mu hodně 
štěstí.
Hozák: Já jsem byl také hodně překvapenej. Sice 
jsme to asi tušili pár dní předem, ale děláme ho-
kej už nějakou dobu, a tak jsme si dokázali spo-
jit nějaké související události. Pan Baďouček byl 
právě jedním z těch lidí, kteří mezi námi doká-
zali udělat dobrou partu. Trenér si zakládal na 
tom, abychom byli hodně pohromadě, společně 
se bavili a společně si užívali. Myslím, že v Plzni 
získali dobrého lodivoda.

Jak moc bylo v uplynulé sezoně znát, že Vrchlabí spo-
lupracuje s extraligovými Pardubicemi?
Mrňa: Já už nějaké farmy zažil, ale musím říci, že 
z této stránky to bylo znát hodně. Pardubice sem 
posílaly hodně hráčů a trenér se s tím dokázal sžít 
a pracovat s tím.
Urban: Každopádně to bylo znát. Kluci tady něja-
kým způsobem rotovali. Měli jsme tu například 
Matěje Pavloviče, který se pak rozehrál k výborné 
sezoně v Pardubicích, nebo Kloudyho, který se tu 
rozchytával a nakonec byl jednička. Pardubice nám 
sem posílaly kvalitní hráče. A kdyby nám před 
play-off – což je úděl farmy – nesebrali tři důležité 
hráče (Matouš Kratochvíl, Michal Pochobradský  
a Ondřej Vála), tak bychom přes ten Vsetín přešli. 
Hozák: Jak říkal Patrik, díky této spolupráci jsme 
získali na pár zápasů několik velmi kvalitních hrá-
čů, ať už to byl Maťa Pavlovič, nebo Kloudy, který 
dokonce dostal pozvánku do nároďáku. Za co já 
jsem byl v rámci této spolupráce velmi rád, byla 
skutečnost, že tito kluci z Pardubic dokázali akcep-
tovat nebo vžít se do naší kabiny a dokázali jsme 
takřka vždy fungovat na jedné vlně. 

AUTOSAJM CZ, s.r.o.
Náchodská 509, 541 03 Trutnov
Tel.: 499 841 558 | Mob.: 776 696 266
E-mail: autosajm.prodej@autosajm.cz
www.autosajm.cz

Zpříjemněte si cestu díky výbavě
zahrnující 8” dotykovou obrazovku se zrcadlením 
mobilu, 16” hliníková kola, vyhřívaná přední 
sedadla a volant.

Zleva Jiří Hozák, Patrik Urban, Pavel Mrňa.
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Jak byste ohodnotili úroveň Chance ligy? Během se-
zony jste měli možnost hrát proti týmům se slavnou 
minulostí, jako byl Vsetín, Kladno či Jihlava.
Hozák: Pro nás tyto zápasy byly vždy trošičku více. 
My jsme tady předtím dva roky – a teď to nemys-
lím nijak špatně – soupeře přehrávali a nyní jsme 
dostali zrcadlo a mohli jsme si ověřit, jak na tom 
jsme, proti nejlepším klubům Chance ligy. A my-
slím, že jsme nezklamali. Bylo to i tím, že jsme se 
na tyto týmy dokázali vždy hodně namotivovat. 
Například proti Kladnu, kdy se hrálo proti Jágrovi 
s Tomášem Plekancem a ještě to bylo v televizi, to 
byl zápas desetiletí. Škoda jen, že u toho tady ne-
mohli být lidi, to by byl zápas se vším všudy. My-
slím, že s těmito týmy jsme chtěli hrát vyrovnanou 
partii a to se nám povedlo, protože se nám podařilo 
každý z nich jednou porazit. 
Mrňa: Úroveň Chance ligy je kvalitní a stále se 
zkvalitňuje. Jak jsme ty farmy extraligových týmů, 
tak nám sem posílají své hráče. Za posledních de-
set let šla úroveň velice nahoru a hra se zrychlila.  
V některých okamžicích je to sice hra bez systému, 
nahoru dolů, ale je to kvalitní. 
Urban:  Já jsem hrál tuto ligu poprvé, takže jsem 
to neměl úplně s čím srovnávat. Trvalo mi asi tři 
měsíce, než jsem se adaptoval na rychlejší tempo  
a rychlejší rozhodování. Ale jak říkali kluci, úroveň 
je kvalitní. 

Jak moc ovlivnila zápasy po drtivou část sezony sku-
tečnost, že v hledišti nebyli diváci?
Urban: Ovlivnilo to hodně, protože diváci tomu 
dávají šmrnc. Základní část tím byla hodně pozna-
menaná, v play-off už se pak týmy nějak vyhecují  
a koukají jen, jak vyhrát. 
Hozák: Tady jsme se těšili, že si domácí zápasy uži-
jeme. Věděli jsme, že to, co jsme zažívali ve druhé 
lize, tady bude i nadále minimálně takové a prav-
děpodobně mnohem větší. A proto nás to z toho 
důvodu mrzelo. Proto nám možná na začátku sou-
těže chvíli trvalo, než se do toho dostaneme. A pak 
už si na to člověk zvykl a našel si svůj náboj.
Mrňa: Souhlas s klukama. Ty lidi tady zkrátka chy-
běli. Pro mě to bylo těžký, protože mi to připadalo 
jako přípravné zápasy v létě. Ale samozřejmě, že to 
mrzí, protože lidi tady máme fantastický. 

Jak výrazně ovlivnil covid, kvůli němuž docházelo ke 
střídavému uzavření a rozvolnění soutěže, koncent-
raci a vnitřní sepětí týmu?
Mrňa: Bylo to těžký, protože ze dne na den nikdo 
nevěděl, co bude. Ale nějak jsme se s tím popasova-

li. A když pak začalo testování, tak jsme věděli, že 
sezona by se měla dohrát.
Hozák: Souhlasím. Sezona byla dosti atypická. 
Obzvlášť na podzim, když nás poslali z tréninku 
domů a my nevěděli, co bude dál, a jen jsme mohli 
spekulovat. 
Urban: Pro mě to bylo spíš těžké psychicky, protože 
se pořádně nic nevědělo a každou chvíli přicházela 
od vlády různá prohlášení. Nicméně pro mě beru 
jako zlom, že po zápase s Prostějovem, po němž 
následovala uzávěra, se naše lajna zvedla a začali 
jsme hrát mnohem líp.

Sezona vám na konci března skončila. Co teď vlastně 
děláte a budete v dalších týdnech dělat?
Hozák: Já jsem hned nastoupil do nemocnice na 
operaci s prstem a od té doby se to snažím nějak 
šetřit. A snažím se dohnat věci na vysoké škole, 
kde studuji. Během sezony na to moc času nebylo.
Urban: Ze mě se stal muž v domácnosti. Starám se  
o naše dvě děti, aby přítelkyně mohla chodit do 
práce, a snažím se jí to teď ulehčit. 
Mrňa: Jak skončila sezona, tak jsem byl rád, že si 
mohu odpočinout, protože jsem byl nějakej polá-
manej, a tak teď mě čekají rehabilitace. A taky se 
budu starat o domácnost. A za chvilku zase začne 
letní příprava.

Co byste vzkázali vašim příznivcům a fanouškům?
Hozák: Já bych jim vzkázal, aby zůstali takoví, jací 
jsou, a děkujeme jim za podporu. Popřál bych jim, 
aby se v příští sezoně opět mohli do hlediště po-
dívat a mohli ukázat, že to jsou jedni z nejlepších, 
ne-li přímo nejlepší fanoušci v Chance lize. 
Urban: Já bych jim vzkázal, ať zůstanou negativní. 
Stejně jako Jirka věřím, že příští sezonu už budou  
v hledišti a všem týmům to ukážou. 
Mrňa: Za mě jim patří veliký dík, že nás podporo-
vali celou sezonu. Věřím, že budou moci opět brzy 
do hlediště.



Nestíhám. Co nestíhám? Všechno. Od doby, co 
jsem se po pětiletém intermezzu vrátila zpět do 
práce, mám dojem, že vůbec nic nezvládám. Ne že 
by rodičovská dovolená byla zrovna procházka rů-
žovým sadem, ale oproti dnešnímu stavu jsem as-
poň neměla pocit, že se proháním minovým polem. 

Bojuji s časem, bojuji s dětmi, bojuji s domácností, 
bojuji s prací. Vedu boj hned na několika frontách 
najednou. Nevyhrávám ani neprohrávám. Jediné 
zbraně, které by mi pomohly ukončit vyčerpá-
vající válku, jsou nedosažitelné. Den nebude mít 
nikdy více než 24 hodin, další dvě ruce už mi ne-
narostou a druhá žena v domácnosti by byla v na-
šich zeměpisných šířkách a výškách jaksi napros-
to nepřípustná. Je jasné, že budu muset některou 
frontu obětovat. Ale kterou? Největším nepříte-
lem je čas. Sice měří každému stejně, ale rozhodně 
ne vždy stejně ubíhá. 

Jakmile v práci vypnu počítač, nastupuji do dru-
hé směny, během které se snažím dosáhnout je-
diného cíle, a to jak stihnout co nejvíce činností 
za co nejkratší dobu. Pohrát si s dětmi, poklidit, 
navařit, napéct, připravit večeři, sklidit čurbes  
v kuchyni, vykoupat děti, přečíst pohádku, ulo-
žit děti a k tomu všemu se venku probouzí za-
hrada, což ve mně vyvolává ještě větší úzkost, 
jak to všechno zvládnout.

NA POKEC

VERONIKA ŠTEFKOVÁBoje (ne)schopnost

+420 608 480 343
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Tepelná čerpadla,
téma pro další sezónu.
Připravte se!
Zařídíme vše od návrhu přes 
dodávku až po profesionální montáž. 
Samozřejmostí je i servis 24/7.

Uzavření mateřských školek a home office ne-
jde úplně dohromady. Ráno začínám pracovat 
ještě dříve, než když docházím do kanceláře. To 
abych stihla vyřídit co největší objem práce, než 
se děti vzbudí a začne šrumec kolem snídaně, 
ranní hygieny a oblékání. Před polednem mu-
sím všeho nechat a jít uvařit oběd. Ironií osudu 
je, že jedním z důvodů, proč jsem se po rodičov-
ské dovolené těšila na návrat do práce, bylo, že 
konečně po pěti letech nebudu muset každý den 
vařit. Ani ve snu by mne nenapadlo, že chvíli 
po nástupu do práce opět skončím u plotny. Po 
obědě ke mně přisedává dcerka, která už nechce 
chodit spát. Hraje si, že pracuje. Já bych si zase 
hrozně ráda zahrála na to, jak nepracuji. I ten po-
lední spánek bych za ni zvládla. V okamžiku, kdy 
na mne začne chrlit pracovní žargon, ve kterém 
komunikuji s kolegy, obracím se na vyšší moc  
a prosím, nebo lépe řečeno žadoním o co nejrych-
lejší návrat dětí zpátky do školky.

Do dětí se u Večerníčku začíná vlévat druhá 
míza a mně začíná padat hlava. V usnutí mi brá-
ní pouze myšlenky na to, že na šňůře už týden 
visí prádlo. Mám tedy o další zábavu postaráno. 

Někdy bych nejraději utekla. Od všech strastí a po-
vinností. V tom mi ale brání nedostatek sil a krásná 
milující rodina.




