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Jaké bude letošní léto? Budeme moci 
bez větších průtahů a úředních ob-
strukcí odcestovat do zahraničí? 
Budou venkovní koncerty? Budeme 
moci poslat děti na tábor? Bude tohle, 
tamto, ono...? Předpokládám, že 
většině z nás se nyní honí hlavou po-
dobné otázky. Každý si podvědomě 
přejeme, aby vše dopadlo dobře, 
anebo alespoň něco z toho. Zkrátka 
každý máme tu svoji naději. Naděje 
může mít i podobu očekávání. Tedy 
že se povede to, co se dlouhou dobu 
chystá a stojí to moře úsilí a nervů. 
Nikde není zaručeno, že se to na-
konec povede. A jak známo, úspěch 
má sto tatínků, ale fiasko je sirotek. 
Naděje v mnoha svých podobách je 
jakousi červenou nití, která obepíná 
hned několik článků tohoto vydání. 
Přesto bych vedle úsilí Petra Ticháč-
ka, Ivony Čivrné či Petra Fiedlera 
vyzdvihl silný příběh Dity Lulkové. 
Hluboce smekám před její odvahou, 
s níž se s vámi podělila o svůj životní 
příběh. Protože takto také vypadá na-
děje. Naděje s velkým N.
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Vrchlabí 

Zdeňka Flousková, 
radní Okrašlovacího spolku

Luděk Khol,
náměstek ředitele Správy KRNAP

Josef Chvalina, pedagog

Nám, kterým už netikají pra-
covní hodiny, poskytla doba co-
vidová větší zklidnění. Návště-
vy nepřicházejí, my se nikam 

nevydáváme a i na nákup se dá vyrazit jednou za 
tři dny. Je možné se toulat v přírodě a připomenout 
si zákoutí, kde jsme desetiletí nebyli. Je čas přečíst 
tlusté knížky a vyřídit staré resty. Ale každé ráno 
přináší nová a stále horší a horší čísla a člověk si 
uvědomuje, jak jsme jako společnost strašně zrani-
telní. Umírají první kamarádi. A zůstává prohlubu-
jící se pocit bezmoci, že si právě my, Česká repub-
lika plná šikovných a kreativních lidí, tak zoufale 
špatně vedeme. 

Na poslední rok nejraději rychle 
zapomenout! Na počátku pan-
demie jsem se domníval, že se 
nás to netýká. Nikdy jsem neo-

čekával, že budeme muset řešit od kdy do kdy jít 
na nákup, budeme se zabývat tím, jak navštívit děti 
a vnoučata, připravovat si výmluvy pro eventuální 
kontroly, budeme řešit, jak být v práci, v kancelá-
ři atd. A vrcholem jsou současná protiepidemická 
opatření – nikdo už prakticky neví, jak starý má být 
test do hospody, k holiči, co se může a co ne. Prostě 
rok žijeme ve zmatku a chaosu.

Cítím, že covid pozměnil 
mezilidské vztahy a potlačil 
„sousedství“, ale rád bych se 
zmýlil. 

ANKETA

Jak covid změnil 
naše životy? 
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Oplocená Sněžka? Jedna 
z nejlepších osvětových akcí

Krkonošský národní park je bezpochyby nedílnou 
součástí Vrchlabí a jeho okolí. Šéfem ekologické vý-
chovy parku je Michal Skalka, který v tomto oboru 
pracuje již 30 let. Ve velkém rozhovoru pro Vrchlabin-
ky popisuje, co to vlastně je taková ekovýchova, co tu 
KRNAP chrání, jak si poradili s pandemií či proč je tak 
důležitá komunikace.

Působíš v ekovýchově na Správě Krkonošského ná-
rodního parku, co to vlastně znamená? 
Spousta lidí si myslí, že ekovýchova je o objímá-
ní stromů a milování zvířátek, ale ona to úplně 
nemusí být pravda. Má samozřejmě i část, která 
pěstuje emoce a lásku k přírodě, ale ekovýchova v 
národním parku je ale něco trochu jiného. Správa 
národního parku by měla mít ekovýchovu, která 

OCHRÁNCE PŘÍRODY

bude lidem vysvětlovat, k čemu je národní park, co 
tady vlastně chráníme, co tu máme tak jedinečného 
a co park nejvíce ohrožuje. Je důležité také lidem 
říct, že Správa parku rozhodně není ten, kdo by 
bránil turismu v Krkonoších, akorát potřebujeme, 
aby lidé nelezli, kam nemají. Správa KRNAP je to-
tiž poměrně silný investor a do roku 2018 vrazila 
do turistického ruchu přes různé projekty EU půl 
miliardy korun, v roce 2019 to bylo dalších čtvrt 
miliardy. Také bychom měli vysvětlit lidem, proč 
mají dodržovat návštěvní řád parku, a budovat v 
nich jakýsi patriotismus na to, že tu národní park je.

Proč je tedy v Krkonoších národní park? Co je tady 
tak cenného?
Když se na přednáškách dětí ptám, proč je v Krko-
noších národní park, tak mi odpovídají, že je tady 
vzácná příroda. To je sice pravda, ale jaká příroda, 

to už nevědí. Rodinné stříbro Krkonoš je tundra. To 
je místo, „kde je tak hnusně, že ani les neroste“. Kr-
konoše mají nejdrsnější podnebí ve střední Evropě. 
Je tady zima, protože to jsou hory. Je tady větrno 
a vlhko, protože ve střední Evropě fouká většinou 
od severozápadu a mezi Krkonošema a Severním 
mořem je jen placatá krajina. Tyhle podmínky jsou 
tady v nejhorší kombinaci, proto tady vznikla tun-
dra stejná jako ve Skandinávii, tisíc kilometrů se-
verněji. Nic podobného blíž nenajdete. I když se to 
nezdá, tak je hrozně zranitelná. Léto, kdy se sešla-
paná tráva může narovnat, vyplašení ptáci vrátit, 
ale i odpadky rozložit, je tady asi třikrát kratší než 
třeba v Praze. Nejen tundra dělá národní park. Je 
tady asi třicet druhů kytek a tři druhy živočichů, 
které nikde jinde na světě nenajdete. Jsou tady raše-
liniště, která nikdy člověk nijak nevyužíval – nic na 
nich nepásl, netěžil, ani je nevysušoval – jsou sku-
tečnou divočinou, protože takových míst ve střední 
Evropě moc není. Jsou tady kytky a zvířata, které 
najdete daleko na severu. Jsou tady lesy, které se 
začínají znovu podobat těm přirozeným. Jsou tady 
lavinové dráhy s obrovským množstvím různých 
kytek – jinde než v Krkonoších a trochu v Jesení-
kách laviny v Česku nepadají. A konečně jsou tady 
staré květnaté louky. 

Nechají se lidé od vás vůbec vychovávat?
(smích) Lidé se od nás vychovávat samozřejmě 
nenechají. Lidé si na demokracii nenechají sáh-
nout, nechtějí se nechat nějak omezovat. Nejde 
o to lidi vychovávat, ale je důležité je přesvědčit, 
aby zůstávali v klidových územích na cestách  
a dodržovali návštěvní řád. Lidé v Krkonoších 
„hřeší“ v zásadě dvěma způsoby. První je, že 
odhazují odpadky. To pro přírodu není tak ne-
bezpečné. Dá se to posbírat. Je to v uvozovkách 
„jenom hnusný“. Druhý a velký problém je v tom, 
že lidé lezou, kam nemají. S tím se pracuje špat-
ně. Zdá se, že to moc nevadí, když se někdo pro-
jde na hřebeni mimo značenou cestu a zbyde po 
něm jen šlápota v blátě, ale dopady jsou horší než  
v případě odpadků. KRNAP je asi pátý návštěvní-
ky nejzatíženější národní park na světě, když spo-
čítáme lidi na čtvereční kilometr. Když v klidov-
kách chodí mimo značené cesty, tak ruší všechno 
možné, co tam v tundře a kolem ní žije. Ona si 
příroda zvykne, že po nějaké cestě chodí lidi, jezdí 
auta, kola a tak. Musí to být ale pořád v jedné linii 
a nesmí jít té přírodě – třeba tetřívkovi, o život. Po-
kud by to bylo pár lidí za rok, tak to tolik nevadí, 
ale v Krkonoších v roce 2019 bylo 13 milionů lidí.

Proč by se člověk, kterého jinak příroda moc nezají-
má, měl o ekovýchovu vůbec zajímat?
Do Krkonoš jezdí lidé hlavně kvůli přírodě. Národ-
ní park je známka kvality, znamená to, že tu máme 
něco zajímavého a vzácného. Ti, co jezdí do Krko-
noš a příroda je nezajímá, jsou tu pravděpodobně 
kvůli pohybu nebo sportu. O ekovýchovu by se 
měl člověk zajímat, aby tady národní park vůbec 
přežil. Protože když tu národní park nebude, tak 
toto území ten certifikát kvality ztratí. To zname-
ná, že do Krkonoš přijede méně lidí. Což může mít 
spoustu následků, většinou negativních pro region.

Jsi hlavní lektor ekovýchovy správy KRNAP. Co Sprá-
va KRNAP v rámci ekovýchovy pořádá za akce?
Za normálních okolností děláme přednášky, pořá-
dáme exkurze, připravujeme jednorázové hry typu 
Běh napříč Vrchlabím nebo Tma přede mnou, což 
je program pro nevidomé, ale má úspěch i mezi 
normálními školami. Nic z toho ale teď nešlo. Jeli-
kož lidi nemohli jít dovnitř, tak jsme udělali výsta-
vu za okny KCEV KRTEK. Mělo to slušný úspěch, 
protože byl hlad po kultuře a krásných fotek od 
Valina Spusty jsme ukázali poměrně dost. Letos 
jsme rozjeli přednášky do online výuky.

Jak jste to měli s online přednáškami? Co se změnilo?
Online přednášky pro školy jsme začali nabízet 
až letos v zimě, protože minulý školní rok onli-
ne školní výuka ještě nebyla zažitá a na záznam 
jsme přednášky taky dělat nechtěli. Po tom, co 
se v zimě situace změnila, jsme připravili jede-
náct přednášek. Například jen za duben jsme  
s prezentacema vstoupili do výuky základních 
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škol skoro padesátkrát! A dostali jsme se i tam, 
kde bychom to jinak nezvládli. Jak na nás přišel 
Krnov nebo Bohdaneč, vážně netuším. Bylo to 
úplně něco jiného, než dělat přednášku naživo 
a mezi těmi dětmi chodit a bavit se s nimi. Změ-
nili jsme styl přednášek, protože online formát 
musí být kratší a výživnější. Snažíme se docílit 
toho, aby naše přednášky byly zajímavější než 
Minecraft, chat a střílečky.

Jak se o vzdělávací nabídce Správy KRNAP případní 
zájemci mohou dozvědět?
O našich akcích se může každý dozvědět na na-
šich webových stránkách v sekci Ekologická vý-
chova. Komunikujeme také přes Facebook, tam 
dáváme všechny novinky. Když se podíváte na 
naše plakáty, je tam QR kód pro odebírání novi-
nek, který můžete využít díky aplikaci KAPka. 
Akcí děláme v běžném roce asi 600, od klasických 
přednášek v Krtku až po úklidovou akci Čisté 
Krkonoše. Kdybychom všem posílali všechny po-
zvánky, kterých je kolem 150 až 180 ročně, tak by 
to nikoho nebavilo. No a KAPka umožňuje akce 
filtrovat podle místa a typu akce. Každý si tam 
může nastavit, jak moc předem chce pozvánku 
na akci dostat. Platí, že nejlepší reklama je spoko-
jený zákazník. Když účastníci našich akcí o svých 
zážitcích nadšeně vyprávějí a tím navnadí své 
přátele či rodinu, je to pro nás výhra.

Je ekovýchova Správy KRNAP zaměřená jen na 
děti? Má vůbec smysl vzdělávat dospělé či seniory?
Má, samozřejmě! Když vzděláváme děti, tak to 
má dopad i na dospělé. V tom ideálním případě 
dítě přijde domů a mluví o tom, co se naučilo. 
Víme také, že když jdou potom rodiče s dětmi 
někam na výlet a rodič strčí ohryzek jablka někde 
pod lavičku, tak mu dítě povídá: „Počkej, tohle 
se nedělá.“, a už tím vlastně vzděláváme rodiče, 
byť nepřímo. Děti jsou samozřejmě dobrá cílová 
skupina, protože ještě hledají pravidla, kterých se 
budou držet. Nicméně rodiče jsou většinou ti, kte-
ří mají potenciál ta pravidla porušovat. Děti vzdě-
láváme pro budoucnost a pro bližší budoucnost 
se snažíme vzdělávat i rodiče a seniory.

Jakou máte na vaše vzdělávací programy odezvu? 
To se hrozně špatně vyhodnocuje. Není problém si 
srovnat v hlavě, čeho chci přednáškou docílit a co 
chci, aby si děti zapamatovaly. Problém není ani  
v tom ty děti domačkat k tomu, aby si to oprav-
du pamatovaly. Z takového pohledu je to velmi 

www.havex.cz, www.prodej-vozu.cz

Více o benefitech a možnostech jejich kombinování najdete na www.prodej-vozu.cz a www.havex.cz nebo přímo u prodejců ojetých vozů  na našich provozovnách.

ŠKODA

KODIAQ
2,0 TSI 140 KW 4X4 DSG 7 SPORTLINE

2019

958 000 Kč

25 119

ŠKODA

OCTAVIA
COMBI 1,5 TSI 110 KW AMBITION PLUS

2020

548 000 Kč

15 242

ŠKODA

FABIA
COMBI 1,0 TSI 81 KW STYLE+

2020

368 000 Kč

13 932

Pořiďte si například:

úspěšné. Na druhou stranu ale nevím, jestli děcko, 
které mi řekne čtyři důvody, proč je důležitý národní 
park, půjde potom na lyžích mimo cestu, protože je 
to pro něj zajímavější. Taky nevím, jestli si to budou 
pamatovat za dva měsíce. Je snadné dát lidem infor-
maci, to umí každý. Ale já chci ovlivnit jejich myšle-
ní, aby si řekli, že je pro nás důležitý národní park  
a že je to super, že ho tu máme. Což nevím, jestli se 
mi povedlo. Otázka, zda jsou akce úspěšné, je těžká, 
a je to problém ekologické výchovy všude na světě.

Lze tedy zjistit či odvodit, zda byla akce úspěšná?
Věřím tomu, že lidé, kteří chodí na naše akce, jsou 
patriotičtí k národnímu parku. Myslím, že nebudou 
odhazovat slupky od banánů a asi nepolezou, kam 
nemají. Teď mi jde ale o to, že se potřebuju bavit  
s lidmi, které ještě neznáme. Velký problém Krkonoš 
je, že sem jezdí lidí strašně moc. Oslovit nové lidi, 
kteří by na naše programy nikdy nepřišli, je velmi 
obtížné, protože tito lidé si mě poslechnout nechtě-
jí. Právě proto se podílíme na takových akcích, jako 
byla třeba „oplocená Sněžka“, kdy jsme Sněžku 
omotali hnusnými oranžovými lyžařskými sítěmi. 

OCHRÁNCE PŘÍRODY

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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K tomu jsme přidali Krnapáka, který každý den  
v letní sezóně obcházel Sněžku a snažil se vyhánět 
lidi z trávníků, kde nemají co dělat, protože tam 
rostou dva druhy supervzácných kytek a žijí dva 
druhy supervzácných ptáků. Dopadlo to ještě lépe, 
než jsem doufal. Rozpoutala se okolo toho velmi 
vášnivá diskuze na všech různých sítích a médiích. 
V tu chvíli jsme měli šanci oslovit lidi, kteří by na 
náš program nepřišli. To byla ta nejlepší startovací 
čára. Vedené exkurze totiž mají jeden velký pro-
blém, přijdou na ně lidé, kteří se o park zajímají  
a baví je to. Takže já poučuji poučené. Jakýkoli způ-
sob, jak zaujmout cizí lidi, je pro nás dobrý.

Před chvílí jsi mluvil o akci „oplocená Sněžka“. Po-
chopil jsem to správně, že to byla provokativní akce?
Ano, přesně tak. My jsme si mysleli, že to bude více 
fungovat jako mechanická zábrana, nicméně jsme 
také doufali v rozvášněnou diskuzi, proto jsou 
ty sítě hnusné, oranžové. Podle mě to byla jedna  
z nejlepších ochranářských akcí, kterou Správa KR-
NAP udělala za posledních 10 let. Ten dopad byl 
opravdu obrovský, proběhly stovky diskuzí – proč 
se nesmí sedět na trávníku, proč jsou ty sítě oranžo-
vé, proč nemůžeme zrušit lanovku, proč nedostane 
každý hříšník pokutu. Po třiceti letech praxe vidím, 
že nejdůležitější pro ochranu přírody je právě ta-
ková komunikace. Musíme mít podporu lidí, co tu 
žijí, jinak nemůžeme počítat s žádným úspěchem.

Zabývají se lektoři ekovýchovy i vzděláváním za-
městnanců správy KRNAP? Nebo jde jen o vzdělává-
ní veřejnosti? 
Upřímně řečeno, myslím si, že se zatím jen málo 
věnujeme interní komunikaci. Nějaké akce máme, 
třeba sportovní den, který má za cíl propojit ženské 
z účtárny, lesáky i ochranáře. Jednou za čtvrt roku 
dělám i samostatnou akci pro ekonomické odděle-
ní. Dělám to proto, aby ekonomky, které přírodě 

nemusejí rozumět, také věděly, co děláme my. Je 
pro nás důležité táhnout za jeden provaz a věřit, že 
i když nerozumím tomu, co druhé oddělení dělá, 
dělá to dobře. Pak se problémy řeší mnohem lépe, 
než kdybychom byli rozhádaní. 

Jsou nějaká pravidla, kterými by se měl dobrý pro-
gram řídit?
Každý program by měl mít takzvaných 10 pé dob-
rého programu. Většinu lidí, kteří na naše progra-
my chodí, většinou moc nezajímají hořce či lišejní-
ky. Přijdou, protože chtějí vidět přírodu, je jim dost 
jedno jakou. Lidé také chtějí pohyb. U programu 
se lidé také musí pobavit. Nesmí to být tak strašně 
seriózní, s těmi latinskými názvy kytek, protože to 
nikoho nezajímá. Češi jsou národ cimrmanologů, ti 
se rádi zasmějou. Tak proč jim to nedat? Musíš je 
překvapit, nejlepší je, když si člověk řekne „Aha! 
Tak to jsem nevěděl, proč má trpaslík špičatou če-
pičku. Jo, to dává smysl.“ Program musí být pro-
vokativní. Musíš je donutit k přemýšlení. Musí být 
na pohodu – nesmí ujet poslední autobus, nesmí 
moc promrznout nebo na ně spadnout lavina. 
Program musí být také personální a privátní, je 
důležité si vždy najít alespoň minutu a s každým 
účastníkem té exkurze prohodit alespoň pár slov. 
Je důležité udržovat vztah mezi lektorem a účast-
níkem exkurze. A poslední pé je pivo. 

Co teď chystáte? Na co bys případné zájemce pozval?
Momentálně se hrozně špatně plánuje, kvůli stá-
vajícím a stále se měnícím opatřením. Zatím to 
vypadá, že se nám podaří rozjet letní sezónu. Rádi 
bychom udělali pár výletů na hory. Připravujeme 
letní tábory, exkurzi Po stopách krkonošských le-
dovců, výlet za kytkami Rozkvetlé podhůří a také 
exkurzi o rašeliništích, které jsou v Krkonoších 
obzvlášť zajímavé. Málokdo ví, že jsou rašeliniště 
jedinečné tím... No víte co, to vám nebudu povídat. 
Přijďte se podívat sami.

VEZTE SE NA VLNĚ AUTOMOTIVE

Ing. Michal Skalka (54)

Svým původem a vzděláním je zootechnik ze 
Suchdola, ale už třicet let se v uniformě Sprá-
vy Krkonošského národního parku snaží lidem 
vysvětlit, proč je v Krkonoších národní park  
a co z toho mohou mít. Lidi vodí nejen po Kr-
konoších, ale také po jiných horách jako externí 
průvodce CK Adventura. Rád cestuje po světě, 
protože podle něj by „člověk neměl sedět na 
jednom místě, on by neměl sedět vůbec!“, což 
chápe velmi široce. 

BIO
OCHRÁNCE PŘÍRODY



+420 608 480 343
www.topenarstvisterba.cz 

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

NOVINKY Z VRCHLABSKA

Krkonošské gymnázium 
partnerem American Academy
Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola 
se jako první veřejná škola stala partnerem mezi-
národně uznávané instituce American Academy.  
V rámci tzv. duálního programu budou mít naši 
žáci možnost studovat American Academy online 
a získat tak v posledním roce studia jak české matu-
ritní vysvědčení, tak i High School Diploma, který 
může českým studentům významně usnadnit ces-
tu na zahraniční vysoké školy a prestižní pracovní 
pozice. Nespornou výhodou programu je i fakt, 
že jde o studium ostatních předmětů v anglickém 
jazyce. Jelikož půjde o první ročník naší vzájemné 
spolupráce, má gymnázium pro případné zájemce 
připraveno pouze 25 míst. Studium bude otevře-
né pro žáky budoucího 1. a 2. ročníku čtyřletého 
gymnázia, 5. a 6. ročníku osmiletého gymnázia  
a pro žáky 4.A ve formě tzv. přípravného ročníku. 
Předpokladem studia je vážnější zájem o anglický 
jazyk a všeobecné vzdělávání. 

Slavnostní otevření 
„Hančiny cesty“
Ve Vrchlabí byla v neděli 16. května slavnostně 
otevřena „Hančina cesta“. Jde o cestu vedoucí od 
klubovny skautského střediska Krakonoš přes Mě-
síční údolí pokračující na Lánov. Byla pojmenová-
na po vrchlabské disidentce a signatářce Charty 77 
Haně Jüptnerové. Na slavnostním otevření Hanči-

ny cesty se sešlo bezmála padesát lidí. Proslovem  
a symbolickým zasazením růží akci zahájili zá-
stupci Okrašlovacího spolku Pavel Vodička, Olga 
Metelková a Dušan Vodnárek. Následně na Hanu 
krátce zavzpomínala její přítelkyně Olga Banýrová. 
Alej však stále není dokončená, Okrašlovací spolek 
ji v letošním roce hodlá dosadit. Přibýt by podle 
Pavla Vodičky měla i nějaká neobvyklá lavička. 

Ředitel Správy KRNAP 
udělí výroční ceny
Ve čtvrtek 17. června ve 14 hodin začne slavnostní 
ceremoniál, při kterém ředitel Správy Krkonoš-
ského národního parku Robin Böhnisch ocení 
význačné osobnosti Krkonoš, které se nejvíce za-
sloužily o jejich rozvoj, výzkum nebo propagaci. 
Tradiční akce se uskuteční v prostorách Krkonoš-
ského centra environmentálního vzdělávání Kr-
tek ve Vrchlabí. (jš, ak)
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„Počet dětí s problémy narůstá, nyní se zachycují jen ty vyhraněné a viditelné, ale obávám se, že v plném 
rozsahu se to projeví později,“ říká Ivona Čivrná, ředitelka Domu dětí a mládeže Pelíšek. V rozhovoru pro Vrch-
labinky popisuje, jakou čáru přes rozpočet udělal covid-19 zařízení, v jehož čele stojí, ale i vypočítává, jaké 
novinky pro děti v Pelíšku připravili na další období.

Velkou část letošního školního roku ovlivnil korona-
virus a opakující se lockdowny. Co jste tomu v Pelíš-
ku říkali a co jste po celou dobu dělali?
Co jsme mohli říkat? Nic. V plejádě nařízení a opat-
ření jsme jako školské zařízení mnohdy pro Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy byli-nebyli. 
Byla zakázána osobní přítomnost v těchto zříze-
ních, a tak jsme se věnovali všemu možnému. Úkli-
dů není nikdy dost, takže nám prokoukly učebny, 
vyčistily se sklady, dělali jsme věci, na které nebyl 
normálně čas. Vzdělávali jsme se a zdokonalova-
li v dovednostech na počítačích, sociálních sítích. 
Krátkodobě jsme vypomohli s hlídáním dětí za-
městnanců integrovaného záchranného systému, 
vyráběli drobné dárky…

Co jste v rámci svých možností dělali pro děti?
Pro děti jsme točili videa a výzvy, motivační ak-

tivity. Ve skutečnosti toho děti měly samy dost, 
odezva nebyla veliká. Tvořeníčka pro děti jsme ne-
chávali u vchodů… Bylo to sice zvláštní, ale děti si 
k nám cestu našly. S postupujícím časem a hladem 
po jakýchkoli aktivitách jsme přešli k individuál-
ním tréninkovým plánům, začali jsme připravovat 
týdenní hry na zahrady, které si děti plnily samo-
statně nebo v doprovodu rodičů. Pokud byly ote-
vřeny mateřské školy, tak jsme měli děti alespoň na 
pohled z okna, protože se občas stavila nějaká ta 
školka. Velkou radost jsme měli z odezvy na Čaro-
dějný let, kdy jme připravili individuální hru pro 
rodiny v zámeckém parku.

Děti de facto kvůli všem opatřením ztratily jeden rok 
života. Jak moc je mohl ovlivnit výpadek sociálních 
kontaktů a jak těžké ho bude nahradit?
Již dnes na to spousta odborníků upozorňuje, 
že ten rok, co jsme vzali dětem, budeme dlouho  
a dlouho napravovat. Počet dětí s problémy narůs-

Rok, co jsme vzali dětem,
budeme dlouho napravovat

ŘEDITELKA DDM PELÍŠEK

tá, nyní se zachycují jen ty vyhraněné a viditelné, 
ale obávám se, že v plném rozsahu se to projeví 
později. Já si říkala již po prvním uzavření a návra-
tu minulé jaro, že to není dobře, protože děti začaly 
chodit ohnuté, nejisté, těkající. Léto nám dodalo 
sílu a odvahu, takže jsme ho zvládli i s tábory, tak 
jak mělo být. Léto a rozvolnění nám také přineslo 
rozšíření té potvory a podzim již o sobě dal pořád-
ně vědět. A to, co jsme tu měli prakticky do teď,  
o tom se mi ani moc mluvit nechce. 

Proč?
Každý děláme chyby, poradit si s touto situací 
by si asi nikdo na 100 procent neuměl, jen mám 
opravdu pocit, že osobní a politické zájmy občas 
zatloukly argumenty a logiku do země. Děti měly 
být prioritou, to hlásají všichni politici, ale ve sku-
tečnosti dělají pro děti vše, co mohou? Postupné 
a velmi pomalé otevírání škol je toho příkladem. 
Mně nejvíc vadí, že se řekne, ony si děti zvyknou. 
No zvyknou, to ano, ale já bych jim přála, aby si 
mohly děti zvykat na to, že je normální chodit do 
školy, být na hřišti, hrát si s kamarády a ne to, že 
je nebezpečné cvičit a zpívat. Normální sociální 
kontakty zase přijdou, snad nebudou mít nádech 
něčeho zakázaného a nepatřičného. Když vy-
hodnocuji nyní možnou docházku do zájmových 
kroužků podmíněnou počtem dětí ve vnitřním 
prostoru na 3 osoby a venku 30, povinné dokládá-
ní testování, dokládání čestných prohlášení, noše-
ní respirátorů, tak si nejsem jistá, zda jsme toho 
na ty děti opravdu nehodili moc. Situace se mění 
jako dubnové počasí, jen ta opatření nám tu nějak 
pořád zůstávají. Někdy není zrovna jednoduché 
se v nich orientovat…

Máte v Pelíšku už nějakou představu o tom, co bude 
možné dělat v následujícím období či o prázdninách? 
Co například chystáte na letošní léto?
Do konce školního roku se pokoušíme otevřít ale-
spoň nějaké zájmové kroužky, u sportovců je to 
lepší, ti mohou ven, ale jak budu vybírat tři děti 
do klubovny, to opravdu nevím. Přeci nebudu lo-
sovat! My jsme již v dubnu začali vracet poplatky 
za kroužky, takže naše aktivity se hodně přesou-
vají na individuální práci pro děti, které k nám 
docházejí v rámci programu INDI-VINDY. To bylo  
v období, kdy mohla být osobní přítomnost lektor 
+ 1 dítě, tak jsme si pro děti udělali čas na popoví-
dání, nějakou tvořivou činnost či sportík. Dnes se 
již aktivní sportovci venku svým aktivitám věnují 
naplno. Na Oliveru je veselo, tam prostě tančíme 

venku. Připravujeme menší workshopy a taneční 
tréninky na zahradě. Technické kroužky jako třeba 
digitální fotografie již také courají venku, ale chu-
dáci „Merkuráci“, těm by se asi šroubečky venku 
pěkně kutálely… Těšíme se na léto, máme v na-
bídce pět příměstských táborů a pět pobytových 
nebo sportovních soustředění. Rádi bychom vyu-
žili výzvy projektu KEMPY MŠMT, o které jsme 
požádali ve spolupráci MAS a Eda. Připravujeme 
je jako vždy. Ještě čekáme na doplňující informace 
ohledně testování k táborům. Ty podmínky, které 
jsou nastaveny nyní, jsou velmi přísné a úplně si 
je v praxi představit neumím. 

Bavíme se v polovině května. Jak tyto podmínky nyní 
vypadají?
Povinný laboratorní PCR test platící 72 hodin, 
když je odjezd na tábor třeba v neděli… To aby 
si rodiče rezervovali termíny již nyní. Navíc po-
kud si ho mají hradit z vlastních zdrojů, je to další 
významný náklad. Určitě umíme zajistit testování 
před odjezdem na tábor jako ve škole. Snad nám 
někdo kompetentní situaci objasní, přehodnotí  
a posadí do reálu.

Děti i jejich rodiče rovněž zajímá, jak to bude s krouž-
ky po prázdninách. Kdy zhruba bude jasno, jak to celé 
bude probíhat a jak budou činnosti organizovány?
Nerada to používám, ale uvidíme, jak to bude na 
podzim v České republice vypadat, snad se oprav-
du budeme vracet k normálnímu životu. Chtěla 
bych a přála si být dobrým prorokem a slíbit, že 
od nového školního roku pojedeme tak, jak jsme 
to měli rádi a bavilo nás to, bez omezení, testová-
ní, roušek a tak dále. Ale to opravdu nemohu. Co 
mohu, tak slibuji, že uděláme v Pelíšku všechno, 
aby u nás byly děti spokojené, chodily k nám rády 
a bavilo je vše, v čem se chtějí v rámci zájmového 
vzdělávání věnovat. Od srpna bude na stránkách 
www.ddmvrchlabi.cz nová nabídka pro školní rok 
2021–22, od září bude možnost přihlašování. Od 
října pojedeme!

A chtěla bys na závěr něco dětem vzkázat?
Děti, jste naše budoucnost, tak si pamatujte, co se 
vám na dospělácích nelíbí, ať to můžete vy jed-
nou dělat lépe! Učte se, vzdělávejte se, hrajte si, 
zkoušejte, objevujte! To, co budete umět, to vám 
nikdo nevezme! Jste šikovnější a chytřejší, než si 
myslíte, věřte si, ale zůstaňte nohama na zemi.  
I my dospěláci se od vás máme co učit! Budeme 
vás potřebovat!
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Risk vyšel, můžeme začít! Pandemie ustoupila, 
restrikce zmírnily, takže od 2. do 6. června se v Trut-
nově uskuteční 11. ročník mezinárodního festivalu 
nového cirkusu Cirk-UFF. Podobně jako v předcho-
zích letech nabídne mimořádnou podívanou a ne-
všední zábavu. „Navíc se letos přesune do míst, kde 
si ho většina lidí možná ani nedokázala představit,“ 
řekl šéf festivalu a ředitel Uffa Libor Kasík.

Jedním z hlavních lákadel bude Losers Cirque 
Company. Oblíbený český soubor ještě nedávno 
piloval v trutnovském Uffu zcela novou akrobatic-
kou show Konkurz. Nyní ji uvede právě u nás jako 
premiéru a zahájí tím letošní festival Cirk-UFF. 
Kromě tradičně špičkových artistických výkonů 
si v ní tentokrát dovolí i nezvyklou věc – půjčí si 
diváky. „Budeme z nich vybírat, zda se nám někdo 
hodí či nehodí do našeho konkurzu, takže to vlast-
ně bude interaktivní představení. Na jeho konci 
diváci zvolí vítěze konkurzu. Jinak to bude show 
prošpikovaná akrobacií, tancem a živou hudbou,“ 
naznačil principál souboru Petr Horníček. Na je-
višti se objeví osm akrobatů a performerů a jeden 
muzikant, který bude zároveň Konkurzem prová-
dět. „Lúzři rozšířili soubor o další nadějné umělce, 

AKCE MĚSÍCE

jejich vystoupení v Trutnově budou divácky velmi 
atraktivní,“ potvrdil Kasík.

Dalším tahákem bude například závěsná akrobat-
ka Thula Moon, proslulá mimo jiné i svým účinko-
váním v nejznámějším novocirkusovém souboru 
Cirque du Soleil. V Trutnově už byla v roce 2015 
s úspěšnou premiérou americké show Filament. 
„Tehdy v Uffu okouzlila svojí krásou a neuvěřitel-
nými akrobatickými výkony. Měla u diváků velký 
ohlas a jak mi přiznala, dodnes na atmosféru naše-
ho festivalu ráda vzpomíná. Nyní přijede se sólo-
vým, asi osmiminutovým představením. Máme se 
na co těšit,“ prohlásil Kasík.

Premiéru pro Trutnov chystá také ženský Cirkus 
TeTy. Představení pohybující se na hranici nové-
ho cirkusu, tance a fyzického divadla se jmenu-
je Voyerky. „Zachycuje změnu běžného života  
s příchodem mateřství. Vypadá to jako čistě ženské 
téma, ale inscenace je velice zajímavě zpracovaná 
a bude se určitě líbit i mužům,“ upozornil Kasík.

Když se řekne Murmuyo: Fisura, většině Trutno-
vanů to asi nic neřekne. Kdo si ale vzpomene, jak 
před lety dva svérázní pouliční klauni zastavovali 
auta, jak před Uffem stopli autobus, lehli si pod 

něj a nabádali řidiče, aby jel dál, nebo jak vnik-
li do autobusu a začali obírat cestující o jejich 
tašky… Ano, to jsou oni! Dva potrhlí komici, 
Chilan a Španěl, se vrací na Cirk-UFF. „Oče-
káváme opět venkovní show plnou zábavy  
a improvizace, při které znovu dojde na od-
straňování pomyslných bariér mezi divákem  
a umělcem,“ upřesnil Kasík.

Valná část festivalového programu se letos pře-
sunula právě do ulic města. Představení v Uffu  
a pod šapitó je o něco méně než loni. Umělci si 
po domluvě s pořadateli vytipovali i jiné trut-
novské lokality než jen osvědčený plac před 
Uffem. Například Eliška Brtnická si pro svoji 
inscenaci Fish Eye vybrala jako nejvhodnější 
prostor u mostu za okresním soudem. Při své 
další show Hang out se chystá lézt na pivovar-
ský komín. „Doma pod stropem má umístě-
nou hrazdu, na které každý den alespoň deset 
minut trénuje, aby pak mohla s klidnou duší 
vyrazit šplhat po žebřících, komínech nebo 
střechách industriálních objektů,“ upozornil 
Kasík na mimořádné schopnosti české akrobat-
ky. O klid a spokojenost čápů na komíně není 
třeba se obávat. Akrobatka bude maximálně  
v poloviční výšce komína, lidé budou mít zvuk 
ve sluchátkách. Pořadatelé vše konzultovali  
s odborníky.

Z programu na poslední chvíli vypadla premi-
éra show Bezdéčka českého souboru Squadra 
Sua. Jeden performer na čtrnáct dní onemoc-
něl. Oblíbený soubor ale předvede své před-
stavení Happy hour. Přijedou i další domácí 
účinkující. Například oblíbení Bratři v tricku 
dorazí s toaletní pohádkou Hra o trůn. Holek-
tiv sehraje dvě pouliční představení – Letkyně 
a Vrány. FysioArt představí Hnízdo na nit-
kách. „Program je bohatý, pestrý, věřím, že si 
festival parádně užijeme,“ ohlásil Kasík.

Přesto ale bude nutné dbát na platná hygienic-
ká opatření. Platit to bude hlavně u inscenací  
v Uffu a pod šapitó. „Obsadit můžeme jen pa-
desát procent hlediště. Lidé musí přijít s potvr-
zením o negativním testu či o očkování, povin-
ností zůstává respirátor,“ dodal Libor Kasík.

Festival Cirk-UFF pořádá trutnovské Uffo s fi-
nanční podporou Ministerstva kultury, Králo-
véhradeckého kraje a města Trutnova.

STŘEDA 2. 6.
19:00 / LOSERS CIRQUE COMPANY: KONKURZ / UFFO / VSTUPNÉ 390 Kč

ČTVRTEK 3. 6.
17:00 / DIVADLO DRAK: DO HAJAN / ŠAPITÓ / VSTUPNÉ 190 Kč, DĚTI DO 15 LET 100 Kč
18:00 / MURMUYO: FISURA / PŘED UFFEM
19:00 / LOSERS CIRQUE COMPANY: KONKURZ / UFFO / VSTUPNÉ 390 Kč

PÁTEK 4. 6.
14:00 / MURMUYO: FISURA / PŘED UFFEM
15:00 / AIRGYM ART COMPANY: LÉTACÍ SEN Č. 245 / PŘED UFFEM
16:00 / BALANCEALOTS: LINK THE CLICK / PŘED UFFEM
16:45 / ELIŠKA BRTNICKÁ: FISH EYE / U MOSTU ZA OKRESNÍM SOUDEM
17:30 / CIE PIEDS PERCHÉS: OK(N)O / PŘED UFFEM
18:30 / DIVADLO BOLKA POLÍVKY: LETEM SOKOLÍM / ŠAPITÓ / VSTUPNÉ 290 Kč
20:00 / ZUZANA DRÁBOVÁ: 7CIHEL / UFFO / VSTUPNÉ 240 Kč
21:30 / HOLEKTIV: VRÁNY / PŘED UFFEM
22:30 / THULA MOON MARTIN: RISING UP / PŘED UFFEM

SOBOTA 5. 6. 
11:00 / FYSIOART: HNÍZDO NA NITKÁCH / ZA UFFEM
12:00 / JONATÁN VNOUČEK A MICHAELA STARÁ: JOHNNY & JENNY / PŘED UFFEM
13:00 / MURMUYO: FISURA / PŘED UFFEM
14:00 / ELIŠKA BRTNICKÁ: HANG OUT / OKOLÍ UFFA, START NA INFORECEPCI UFFO
             / VSTUPNÉ 50 Kč 
14:45 / BALANCEALOTS: LINK THE CLICK / PŘED UFFEM
15:30 / MURMUYO: FISURA / PŘED UFFEM
16:30 / SQUADRA SUA: HAPPY HOUR / PŘED UFFEM
17:45 / CIRKUS TETY: VOYERKY/ ŠAPITÓ / VSTUPNÉ 290 Kč, DĚTI DO 15 LET 190 Kč
19:00 / AIRGYM ART COMPANY: WENDIGO / UFFO / VSTUPNÉ 290 Kč
20:00 / MY KLUCI, CO SPOLU CHODÍME: SVĚDOMITĚ NEPŘIPRAVENÍ / PŘED UFFEM
21:00 / THULA MOON MARTIN: RISING UP / PŘED UFFEM
21:15 / ILUSIAS: COLOUR PARTY / PŘED UFFEM

NEDĚLE 6. 6.
11:00 / MIME STUDIO: PŘÍBĚHY, KTERÉ VYPRÁVĚL MĚSÍC / PŘED UFFEM
13:00 / BRATŘI V TRICKU: HRA O TRŮN / PŘED UFFEM
14:30 / JONATÁN VNOUČEK A MICHAELA STARÁ: JOHNNY & JENNY / PŘED UFFEM
15:30 / FEEL THE UNIVERSE: VLEZ V LES / ŠAPITÓ / VSTUPNÉ 190 Kč, 
              DĚTI DO 15 LET 100 Kč
17:00 / HOLEKTIV: LETKYNĚ / PŘED UFFEM

www.cirkuff.cz

PAVEL CAJTHAML, FOTO: LOSERS CIRQUE COMPANY

Trutnov opět ovládne Cirk-UFF
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JIŘÍ ŠTEFEK, 
FOTO: ARCHIV PETRA TICHÁČKA

Věříme, že nás v tom 
Krakonoš nenechá

Nadcházející týdny budou obdobím očekávání, ale  
i velké nejistoty. Zažívat je bude i Petr Ticháček, kte-
rý každoročně ve Vrchlabí a Jilemnici organizuje velké 
kulturní akce a koncerty hudebních kapel. Lákavou na-
bídku přichystal i pro letošní léto a věří, že jeho práce 
kvůli epidemiologickým opatřením nepřijde vniveč. 

Základní otázka, která zajímá každého fanouška kul-
tury ve Vrchlabí, je asi jasná. Budou se letos konat 
koncerty, nebo ne?
Záludná otázka. Vše záleží na aktuálním rozvolně-
ní. Nicméně věříme, že letošní koncerty v Krkono-
ších proběhnou a společně si užijeme skvělou kul-
turní atmosféru pod širým nebem.

V těchto dnech a týdnech dochází k postupnému 
rozvolňování pravidel pro pořádání kulturních 
akcí. Podle čeho se rozhoduješ, že tato pravidla 
už jsou pro tebe v pohodě, nebo víš, že to je ještě 
„stále málo“?
V žádném případě nechci podceňovat důležitost 
vládních omezení, nicméně je dost frustrující, když 

LETNÍ KONCERTY

celý rok žiješ v otázce, jestli vůbec nějaké koncerty 
budou. Neustále čekáš, paralelně s kapelami řešíš  
a přesouváš termíny, ladíš podmínky v závislosti 
na aktuálním stavu a netrpělivě očekáváš alespoň 
nějakou rozumnou informaci. Nehledě na to, že je 
na to napojený i tvůj příjem. Takže my se jednoduše 
rozhodli, že termíny a vystoupení kapel ukotvíme 
a představíme lidem. Není čas ztrácet čas, i když je 
to trochu risk. Ale stále je to lepší než doma sedět 
na zadku. Věříme, že nás v tom Krakonoš nenechá.

Jak moc náročné je chystat akce a koncerty, ačkoliv 
nevíš, jestli se nakonec vůbec uskuteční? Kolik dnů 
před koncertem musí být definitivně jasno, že se 
uskuteční, či nikoliv?
Jak jsem říkal, je to dost vyčerpávající. Ono je jed-
noduché říct v hospodě nebo napsat na sociální sítě 
„chceme Kabáty nebo Kryštof“, ale i v této neleh-
ké době jsou tyto kapely stále finančně extrémně 
náročné, do toho se neustále přesouvají termíny  
a řešíš dnes už tradiční otázku, jestli vláda, potaž-
mo situace, vůbec něco dovolí. Na koncert jsou 

dále napojené desítky dalších aktivit, od objednání 
WC, pódia, zvuku až po úklid kelímků. Nehledě 
na neustálé telefonování a vymýšlení náhradních 
plánů. Takže podrobná produkce se řeší měsíce do-
předu... Pak mě vždy mrzí, když z nějakých stran 
slyším: „No jo, zase se napakoval.“ Vždy říkám, ať 
si to každý zkusí sám. Ale nás to baví, přinášíme do 
Krkonoš skvělé vystupující a zpětná vazba v podo-
bě plného areálu je naplňující.

Když se nakonec akce neuskuteční, zůstane po ní 
spousta zbytečné práce, ale i nákladů. Lze se proti 
těmto rizikům nějak pojistit? Využíváš to?
A to je další věc, kterou nikdo nevidí. Týdny strávíš 
nad přípravou a pak ti to něco nebo někdo zhatí. 
Nám se to naštěstí nikdy nestalo, že bychom mu-
seli zrušit koncert kvůli pandemické situaci (snad 
se to nestane letos). Pojistit se proti tomu dá těžko. 

Při zařizování koncertů komunikuješ s kapelami a je-
jich manažery. Jak se změnil jejich přístup oproti mi-
nulým letům? Jak reagují na změny epidemiologic-
kých podmínek, ale třeba i přesouvání dat koncertů?
Musím přiznat, že se s nimi komunikuje mnohem 
lépe než v minulém období. Třeba kapelu Divokej 
Bill bychom za normálních okolností do Vrchlabí 
dostávali velmi komplikovaně. Vyšli nám výrazně 
vstříc v omezení světelné a zvukové aparatury, na-
stavili sympatické podmínky a přiznám se, že ještě 
teď mi běhá mráz po zádech, když si vzpomenu na 
jejich energické vystoupení v letním kině Tripsi. Na 
druhou stranu, kapely si velmi dobře uvědomují, 
že když nebudou festivaly, bude dalších x menších 

akcí. Takže i tak je to neustálé licitování o ceně, na-
stavování rozumných podmínek a čekání na jasná 
pravidla. Ale je to práce, která nás baví, přináší 
nám nové zkušenosti a motivuje do nových výzev.

Budeme věřit, že vše dobře dopadne a koncerty se 
letos uskuteční. Na koho se mohou posluchači těšit?
Bude to opravdu výživné. Už dvakrát jsme mu-
seli přesunout vystoupení legendární kapely 
Olympic. Nakonec se nám podařilo ukořistit ter-
mín 18. červen a přesouváme koncert ze zimního 
stadionu do krásného areálu letního kina Tripsi. 
Na stejném místě v sobotu 24. července zazáří 
pro nás mimořádný úlovek, štramák Meky Žbir-
ka a mlaďák Jakub Děkan. Šachy se dlouho hrály 
i s kapelou Rybičky 48, ta nakonec vystoupí na 
parkovišti u fotbalového stadionu ve Vrchlabí  
v sobotu 10. července. Prý připravuje super pyro-
technickou show. Vzhledem k rekonstrukci Krko-
nošské ulice nebude možné pořádat Krkonošské 
pivní slavnosti na náměstí, tak přemýšlíme, kde 
je udělat. To si ještě musíme promyslet, ale moc 
rádi bychom Pivky vrátili do hry. Ono najít vhod-
né místo a vše domluvit taky není jednoduché.  
A do Jilemnice přivážíme kapely jako Walda 
Gang, Škwor, Arakain a další.

Co bys vzkázal fandům kultury ve Vrchlabí a okolí?
V první řadě chci všem poděkovat za podporu. Je 
úžasné, když pak vidíš spokojené a veselé tváře, 
které si užívají koncerty. Zkrátka bez publika to 
nejde, takže děkujeme a věříme, že se letos sejdeme 
před pódiem.



Lázeňské sladkosti, 
které jsou dělané srdíčkem

Novinka, kterou dozajista ocení nejen lázeňští hosté, 
ale každý, kdo zavítá do krkonošského střediska na 
úpatí Černé hory a přepadne ho chuť na sladké. Státní 
léčebné lázně Janské Lázně se snaží zpříjemnit lidem 
návštěvu horského městečka po všech stránkách,  
a tak nedávno do svých „služeb“ zařadily vlastní výro-
bu zákusků a dortů.

„Důvod, proč jsme se rozhodli rozjet samovýrobu 
zákusků, je ten, že bychom lidem rádi nabídli něco 
přímo od nás – podomácku vyrobené, což je vždyc-
ky záruka kvalitnějšího požitku než nakupovat 
zboží od různých dodavatelů. Věříme, že lidé tento 
náš přístup ocení a pochutnají si na úžasných de-
zertech,“ vysvětluje záměr Martin Prokeš, vedoucí 

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ JANSKÉ LÁZNĚ

komerčního oddělení lázní. „Zatím jsme stále na 
začátku, takže vyrábíme malé množství, ale do 
budoucna bychom kapacitu rádi zvýšili,“ dodává.

Dorty s mascarpone, věnečky, cheesecaky, bá-
bovky, tiramisu, záviny… V nabídce toho ovšem 
najdete víc, vybere si každý. Nechybí ani speciál-
ní kousky podle starých receptur z lokálních su-
rovin. Hitem je borůvkový koláč. Co také jiného  
v Krkonoších, že? „Opravdu, mezi lidmi je nejob-
líbenější. Skoro každý den peču jeden,“ prozrazuje 
Marcela Zbořilová, která je duší sladkého lázeňské-
ho království. Dříve pracovala v bufetu v Benátské 
hale, ovšem před měsícem se přesunula do její 
skromné „cukrářské dílničky“ se skladem. 

Lázeňské zákusky a dorty jsou vyráběné z těch 
nejlepších surovin a poctivě dělané jako za sta-
rých časů. „Marcelka je velice šikovná a dává do 
toho i to srdíčko, takže si myslím, že zákusky jsou 
úplně super. To potvrzují i návštěvníci našich pro-
vozoven, kterým velmi chutnají,“ povídá Martin 
Prokeš. „Ale jak jsem řekl, stále jsme na začátku, 
takže zkoušíme a vymýšlíme další věci,“ doplňu-
je, že vedle sladkých pamlsků vznikají ve výrobně 
i obložené bagety a housky.

A kam si tedy v Janských Lázních zajít zamlsat? 
Nejkrásnější a nejpříjemnější prostředí se samo-
zřejmě nachází přímo v centru. V ryze secesní 
budově kolonády, která je vskutku stylovou do-
minantou náměstí, najdete i kavárnu, kde můžete 
posedět se šálkem výborné kávy či večer se sklen-
kou vína a k tomu si právě objednat exkluzivní 
domácí zákusek. 

„Kavárnu provozujeme každý den. Blíží se letní 
sezona a velmi oblíbená je naše venkovní zahrád-
ka,“ zve na návštěvu k posezení Martin Prokeš.

Klientům lázní jsou přes den k dispozici také bis-
tro Benátská hala v Lázeňském domě a bistro Ves-
na, kam se rovněž dodávají dezerty. V rámci aqua- 
centra mohou lázeňští hosté ještě posedět v nově 
otevřeném Aquabaru, jehož součástí je i venkovní 
terasa s krásným výhledem do janskolázeňských 
lesů, kde se podávají nápoje a teplé předkrmy.

komerční sdělení20
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, FOTO: ARCHIV DITY LULKOVÉ

Jsem šťastná, že mohu žít 
znovu normální život

Parkinsonova choroba je nevyléčitelnou nemocí. Jde o neurogenerativní onemocnění, které narušuje schop-
nost pohybu a neustále pokračuje. Každým rokem jí v České republice onemocní až 1500 pacientů, kteří jsou 
většinou starší padesáti let. Výjimečně se projeví u mladších lidí, a právě takovou výjimkou je paní Dita Lulková 
z Čisté u Horek. Velkou nadějí v léčbě této nemoci se stala metoda tzv. hloubkové mozkové stimulace, která 
pomáhá pacientům už více než dvacet let. Do hlavy člověka se zavedou speciální elektrody, které jsou schopny 
„přeprogramovat“ mozek. První stimulátor nové generace, který zaznamenává signály přímo z mozku, analy-
zuje je a v budoucnu bude schopen uzpůsobit stimulační parametry přímo na míru danému pacientovi v daný 
moment, byl poprvé v České republice voperován právě Ditě Lulkové.  

První příznaky se u vás objevily před deseti lety. Ko-
lik vám v té době bylo let a o jaké příznaky šlo?
V té době mi bylo 37 let. Začala jsem mít třes  
v rukou. Během pár měsíců jsem se nedokázala ani 
sama najíst, přestala jsem psát a pak už jsem v pra-
vé ruce neudržela vůbec nic. 

Myslela jste si hned, že by se mohlo jednat o toto 
onemocnění?
Kdepak, to mě ani nenapadlo.

Před padesátým rokem se Parkinsonova choroba 
projeví pouze u desetiny nemocných. Jak rychle 

STATEČNÁ ŽENA

poznali lékaři, že právě vy patříte do této skupiny 
pacientů?
Léčila jsem se na neurologii v Jilemnici a díky paní 
doktorce Lucii Ježkové mi byla Parkinsonova cho-
roba diagnostikována výjimečně velmi rychle. Do-
zvěděla jsem se to ani ne do roka. Paní doktorka 
stav konzultovala s panem doktorem Janem Sta-
chem a podle příznaků, které jsem měla, a podle 
dalších speciálních vyšetření mě s podezřením po-
slali do Prahy.

Určitě pro vás nebylo jednoduché se s touto infor-
mací vyrovnat…
Bylo to pro mě velmi náročné, především po psy-
chické stránce. Byla jsem přesvědčena, že tuto 

chorobu mají až mnohem starší lidé, nechtěla jsem 
tomu věřit a doufala v zázrak. Bylo to šílené…

Do jaké míry je u Parkinsonovy choroby důležité 
včasné rozpoznání diagnózy?
Myslím, že hodně. Díky včasnému rozpoznání dia-
gnózy jsme rychle nasadili léky. Všichni se snaži-
li, abychom můj stav udrželi v určitých hranicích  
a příliš se nezhoršoval. Samozřejmě, že i tak nemoc 
za těch deset let postoupila mnohem dál.

Jak rychle se nemoc zhoršovala?
Během pěti let se třes dostal i do levé nohy a ta mi 
nekontrolovatelně přestávala sloužit. Od té chví-
le jsem byla závislá na nějaké další osobě. Vždy, 
když se to stalo, bylo potřeba, aby mi někdo plnou 
vahou šlápl na nárt. Na chvíli se mi sice ulevilo, 
ale po dalších dvou nebo třech krocích se bolest 
znovu vrátila.

Kdo vám nejčastěji pomáhal?
Určitě manžel. Nikdy mu za to nepřestanu být 
vděčná. Někdy mě i mrzelo, že na můj účet vtip-

koval, ale vím, že to byl ten nejlepší přístup, jaký 
mohl zvolit, abychom to oba psychicky vydrželi. 
Lítost v tomto případě není namístě.

Jak nemoc ovlivnila váš rodinný život?
Výrazně. Děti už byly velké, samostatné, ale man-
žel si musel zvykat na to, jak jsem zpomalená, vše 
mi trvá dlouho a sama bez něj nemohu nikam jít. 
Postupně jsem přestávala zvládat běžné úkony, do-
mácí práce. Vždy jsem ráda vařila, pekla a najed-
nou jsem nebyla schopna ani zamíchat guláš. Stále 
více jsem byla odkázaná na pomoc druhých.

Jste vychovatelkou na základní škole v Roztokách  
u Jilemnice. Nemoc jistě ovlivnila i vaši práci s dětmi. 
Poznaly i děti v družině, že jste se „změnila“? A po-
kud ano, snažila jste se jim to nějak vysvětlit?
Jistě, že to poznaly. Snažila jsem se jim vtipnou  
a pro ně srozumitelnou formou vysvětlit, že prostě 
některé věci musím dělat jinak nebo je nemohu dě-
lat vůbec. Pochopily to a nikdy se mi nestalo, že by 
reagovaly nevhodně, natož se třeba smály. Jestli se 
o tom bavily doma s rodiči, to nevím.
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A co vaši kolegové? Našla jste u nich pochopení, 
oporu?
Ohromnou oporu. Celý učitelský sbor mi pomáhal. 
Paní ředitelka mi vyšla maximálně vstříc, upravila 
mi pracovní náplň tak, abych svoji práci bezpeč-
ně zvládala. Například jsem už nevodila děti na 
obědy a sama měla vyhrazenou dobu na jídlo tak, 
abych měla dostatek času a soukromí. Styděla jsem 
se před někým jíst.

Jste první v České republice, komu byl voperován 
stimulátor nové generace. V čem spočívá jeho uni-
kátnost?
Převratné vylepšení stimulátoru spočívá v tom, že 
je to zařízení, které už samo pozná, kdy má pacient 
nedostatek dopaminu, který umožňuje přenos ner-
vových impulsů z jedné nervové buňky na druhou.

Kdy a za jakých okolností jste se o možnosti této léč-
by dozvěděla?
Věděla jsem o tom dlouho, ale doktoři se mě snažili 
léčit různými léky, náplastmi a podobně. Dokonce 
jsem si už sama říkala, proč já nemám možnost tuto 
operaci podstoupit. Pochopila jsem ale, že nejprve 
je potřeba zkoušet jiné formy léčby, protože tato 
operace je opravdu veliký zásah do mozku. Nako-
nec se ukázalo, že dosavadní léčba není dostatečně 
účinná. Následovalo náročné „kolečko“ všemož-
ných vyšetření a teprve po jejich absolvování jsem 
mohla být do programu zařazena. 

Je možné provést tuto operaci kterémukoli paciento-
vi s Parkinsonovou chorobou?
Rozhodně ne. Pacient musí splnit celou řadu 
kritérií. Hloubková mozková stimulace může ně-
které příznaky sice zlepšit, ale na druhou stranu 
jiné vyvolat. Nakonec projde jen asi 15 procen-
tům pacientů.

Můžete blíže upřesnit, co vše operaci předcházelo?
Například čtyřhodinové vyšetření u psychiatra  
a rovněž tak dlouhé u psychologa. Obě tato vyšet-
ření probíhala v Praze a nebylo možné je uskuteč-
nit v jeden den, protože mě nesmírně vyčerpávala. 
Dále pak magnetická rezonance, z níž mám stále 
ohromnou hrůzu, ale která je nezbytná a čeká mě 
za půl roku znova. A ještě mnohá další vyšetření.  

Co vše psycholog a psychiatr zkoumají?
Můj pohovor s psychiatričkou probíhal v době 
koronavirové prostřednictvím notebooku. Ne-
směla jsem mít roušku, aby na mě dobře viděla. 

Její otázky byly někdy opravdu až dotěrné a ne-
příjemné. Několikrát mi při pohovoru tekly slzy. 
Rozumím tomu, musela zjistit, zda jsem natolik 
silná osobnost, abych to, co mělo následovat, 
zvládla. U psychologa to bylo zajímavé. Střída-
li jsme chvíle, kdy jsme si povídali, s chvilkami, 
kdy jsme pracovali s obrázky. Jsem hravý typ, 
tak mě to bavilo. Prý jsem dokonce tímto testem 
prošla téměř na plný počet bodů.

Předpokládala jsem, že by vás měl psycholog podpo-
řit a povzbudit, když máte možnost podstoupit ope-
raci, která vám může zkvalitnit další život…
To určitě ano, ale na druhou stranu je povinen 
připravit vás i na možné komplikace, které může 
taková operace zapříčinit. V mém případě se mnou 
pracoval mladý psycholog, který mi na rovinu řekl, 
ať se opravdu dobře rozmyslím. On sám byl už  
u několika podobných operací a opravdu je to ve-
lice složitý proces. Do mozku se zavádějí dvě elek-
trody a při sebemenším zavadění se může cokoliv 
nevratně poškodit. Jen já sama se musím rozhod-
nout a podepsat, zda operaci podstoupím. Proto je 
nutné, abych byla dostatečně seznámena se všemi 
možnými riziky. Musím se přiznat, že když jsem 
od něj odcházela, měla jsem největší pochybnosti, 
jestli do toho mám jít. 

Jaká konkrétní rizika hrozila?
Mám-li stručně popsat průběh operace, pak 
je potřeba si představit, že hlavu pacienta se-
vřou do speciální obruče, kterou neurochirurg 
zafixuje do lebeční kosti čtyřmi samořeznými 
šrouby. Ještě donedávna bylo poznat, že jsem je 
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tam měla. Do hlavy postupně vrazí čtyři injek-
ce – to také není příjemný pocit. Vrtačkou pak 
vyvrtají do mozku díry, do kterých zavedou 
navigační mikroelektrody, které snímají aktivi-
tu jednotlivých neuronů v mozku. Umísťují se 
do subtalamického jádra ukrytého v hlubokých 
strukturách mozku. Jeho velikost se dá přirovnat  
k zrnku rýže. Elektrodu je ale nutné umístit jen 
do určité části tohoto zrnka, části, která zodpoví-
dá za hybnost! Jakákoliv odchylka může zname-
nat nevratné změny…

Co vás nakonec přesvědčilo?
Noha se mi zhoršovala čím dál tím víc. A tak jsem 
si řekla – podívej se, jak vypadáš! Co když stejně  
v brzké době třeba skončíš na vozíčku? 

Jak se k tomu stavěla rodina? Snažila se vás nějak 
ovlivnit? 
I oni nechávali rozhodnutí na mně. Nikdo mě od 
operace neodrazoval ani mě k ní nenutil. Jasně mi 
ale dávali vědět, že za všech okolností tu budou 
pro mě. Až zpětně, když už bylo po všem, mi man-
žel svěřil, že nevěřil, že do toho půjdu a velmi mě 
za to obdivuje. On sám by prý asi nebyl schopen 
něco podobného podstoupit.

Kde vás operovali a jak dlouhá byla hospitalizace?
Operovali mě v Praze v Nemocnici Na Homolce. 
Personál byl skvělý. Všichni byli velmi milí, pří-
jemní, ochotní. Byla jsem maximálně spokojená.  
V pondělí mě manžel přivezl, v úterý mi zavádě-
li stimulační elektrody, ve středu mi implantovali 
pod kůži na hrudníku neurostimulátor a v pátek 
jsem už mohla odjet domů.  

Po jak dlouhé době a do jaké míry se vám hybnost 
obnovila?
Obnovila se do šesti měsíců. Začala jsem být zase 
samostatná. Dnes už zvládnu dokonce i pětikilo-
metrovou procházku. 

Musíte se o stimulátor nějakým způsobem starat?
Nijak zvlášť. Vlastně o něm ani nevím. Připomínají 
mi ho jen dva přístroje na ovládání. V případě ná-
hlého třesu bych se musela vypnout a pak znovu 
„nahodit“. Musím také zapisovat, kdy jsem měla 
léky, případně třesy a podobně.

Bude potřeba přístroj měnit?
Ano, přibližně po pěti letech mě znovu rozříznou  
a ve stimulátoru vymění baterky.

Rozumím tomu, že operace hlavy ale potřeba už 
nebude.
Ne, doufám, že už ne. Pokud nenastanou žádné 
komplikace, zůstanou mi elektrody v mozku už do 
konce života.

Jak často musíte dojíždět na kontrolu?
Každý měsíc. Společně s lékařem nastavíme ideální 
množství stimulů.
 
Jaká omezení život se stimulátorem přináší?
Nijak významná. V běžném životě vlastně vůbec 
žádná. Pokud bych chtěla někam letět, mám potvr-
zení, že nesmím projít rámem. To samé třeba u sou-
du. A v případě nutnosti magnetické rezonance ji 
smím podstoupit pouze v Nemocnici Na Homolce. 
Samozřejmě, že si musím dávat pozor, abych neu-
padla a neuhodila se do hlavy.

Jaké máte prognózy do budoucna?
Parkinsonovu chorobu zatím nelze vyléčit. Můj 
stav se zase bude zhoršovat. Stimulátor mě ale 
„vrátil zpět“ přibližně o pět let a mohla jsem sní-
žit dávky léků. Nyní mám stimulátor nastavený 
na spodní hranici, takže je kam stoupat. Netuším, 
jak na tom budu za deset let… Jsem optimista a to 
mě pomyslně drží nad vodou. Dnes jsem neskona-
le šťastná, že mohu žít v podstatě normální život  
a vrátit se k činnostem, které jsem měla tak ráda. Já 
dokonce znovu maluji a vyšívám!

Obracejí se na vás další pacienti trpící Parkinsonem  
s prosbou, abyste se podělila o své zkušenosti?
Spousta mých známých se zajímá, jak operace pro-
bíhala, a chtějí ode mě vše vysvětlit. Z pacientů, 
kteří trpí Parkinsonovou chorobou, se na mě za-
tím žádný neobrátil. Pokud se tak stane, s každým  
z nich se o své zkušenosti velmi ráda podělím. Vní-
mám to i jako svoji povinnost.

hradec.rozhlas.cz

hradec.rozhlas.cz
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SADA NA GRILOVÁNÍ | KUCHAŘKY 
& MNOHO DALŠÍCH CEN

ve vysílání od 14. 6. do 27. 6. 2021

LÉTO NA GRILU

velká letní soutěž
Českého rozhlasu Hradec Králové 

 

velká 
LETNÍ  

SOUTĚŽ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CRoHK_LNG_inzerat_TN Media_148x210_CMYK.pdf   1   20.05.2021   7:59

Dita Lulková (47)

Narodila se 3. prosince 1973 v Kaplici. V sou-
časné době pracuje jako vychovatelka školní 
družiny na ZŠ v Roztokách u Jilemnice a žije  
v Čisté u Horek. V červnu roku 2020 jí byl jako 
první v České republice voperován stimulátor 
nové generace.
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Ti, co mají kolo rádi
Kopcovitý a členitý terén v okolí Vrchlabí je jako stvo-
řený pro jízdu na horském kole. Přestože jde o fyzicky 
náročný sport, nabízí těm, kteří mu „propadli“, adrena-
lin, svobodu, originální životní styl a možnost poznání 
sebe sama. Tyto hodnoty už přijímají za své i téměř 
čtyři desítky dětí, které se pravidelně zdokonalují v jíz-
dě na horském kole pod hlavičkou bikerského spolku 
KOLORADO KLUB Vrchlabí.

Tento klub byl ve Vrchlabí založen již před třemi 
lety a v jeho čele stojí trojice nadšenců Petr Fiedler, 
Libor Kouřil a Jana Čechová. Cestu pod jejich kříd-
la hledá stále více malých bikerů a bikerek. „Cítíme 
tady nebývalý zájem ze strany dětí o jízdu na kole, 
který je navíc umocněn tím, že pro děti do deseti let 
tu neexistuje žádné obdobné organizované vyžití,“ 
říká Jana Čechová. 

KOLORADO KLUB je zapsaným spolkem, kte-
rý funguje na bázi občanského sdružení. Fungují 
v něm tedy pravidla a povinnosti jako v běžných 
zájmových kroužcích. Středobodem činnosti klu-
bu jsou pravidelné dvouhodinové tréninky, které 

se konají každý týden od dubna do června a po 
prázdninách v září a říjnu. „V úterý jezdíme s dět-
mi ve věku od pěti do deseti let a ve čtvrtek pak 
s těmi staršími, řekněme tak od deseti do patnácti 
let,“ vypočítává Petr Fiedler. „Malé děti učíme od 
úplných začátků správnou techniku jízdy na kole, 
jak na něm mají stát a jak brzdit nebo základy za-
táčení. Nejvíce s nimi jezdíme na pumptrack na 
Kačák, ale i do Vejsplach či na Lágr,“ říká Libor 
Kouřil. „S těmi staršími už pak jezdíme na Jankův 
kopec, vyjedeme na Strážné a pak s nimi sjíždíme 
vybranou cestou dolů nebo navštěvujeme bikepar-
ky,“ doplňuje ho Fiedler.

V současné době oba hlavní instruktoři, kteří mají 
pro svoji činnost speciální trenérské licence a při 
výuce čerpají z detailně propracovaných meto-
dických skript, společně s Janou Čechovou takto 
pečují o zhruba 35 svých svěřenců. Kurzovné na 
celou sezonu činí 4900 korun, což odpovídá zhruba 
dvěma stovkám za každý trénink. V jeho rámci děti 
dostávají svačinu, sušenku či ovoce. 

Na prázdniny pak vedení klubu plánuje speciální 
několikadenní kempy na bázi příměstských táborů. 

„Chtěli bychom s dětmi na hory nebo do blízkých 
bikeparků. Uvidíme, co nám hygienické podmínky 
a covid dovolí. Ale rádi bychom, protože cítíme, že 
zájem tu je,“ říkají všichni společně.

A jaké předpoklady musí mít ti, kteří chtějí takto 
jezdit po krajině či po kopcích? „Stačí, aby měli 
fungující kolo v dobrém stavu. To znamená, že 
musí brzdit a řadit,“ říká Fiedler. „Je to především 
o chuti toho dítěte jezdit na kole. Není to o tom, že 
si nejdřív musí pořídit dobré či drahé kolo a teprve 
potom začne jezdit,“ doplňuje ho Libor Kouřil.

Vzhledem k povaze sportu je zcela nezbytné, že 
všichni musí používat bezpečnostní pomůcky, 
jako jsou helmy, rukavice, chrániče kolen či lok-
tů. U větších dětí to pak jsou integrální přilby či 
chrániče páteře. Samozřejmostí je, že děti musí být 
adekvátně pojištěné. Veškerou zodpovědnost za 
hladký chod spolku a zdraví svěřenců nese klub  
a jeho instruktoři, děti však jezdí na vlastní zod-
povědnost. „Snažíme se jim vše vysvětlit a ukázat, 
jak se to správně dělá. Nikoho do ničeho nenutíme.  

V žádném případě nepustíme děti do něčeho, co je 
nad jejich síly. A chceme, aby tato pravidla a své 
možnosti respektovaly i jinde. Nejhorší totiž potom 
je, že my je něco učíme a oni pak přijdou domů a za 
barákem se vybourají, protože se třeba předvádějí 
a podobně,“ říká Fiedler.

Zájemci o členství v klubu mohou navštívit web 
koloradoklub.cz nebo facebookový profil, kde 
jsou fotky či videa z jednotlivých tréninků a další 
informace.

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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VERONIKA ŠTEFKOVÁ, FOTO: INTERNET

Poslední rituál

Zbožňuji časopisy o bydlení. Jako vánoční dárek 
jsem dostala předplatné právě jednoho takového 
časopisu, a tak každý měsíc vždy ve stejnou dobu 
ve schránce netrpělivě vyhlížím jeho nové číslo. 
Škoda jen, že většinou přijde už začátkem týdne, 
což znamená, že si na jeho prolistování musím ještě 
pár dnů počkat – alespoň do sobotního poledne. 

Z četby nebo lépe řečeno z listování lifestylovým 
časopisem o bydlení jsem si vytvořila skoro až po-
svátný rituál, na který potřebuji mít čas a hlavně 
klid. A na klid kladu opravdu velký důraz. Ne-
smím být nikým a ničím rušena. Proto se k mému 
rituálu váže doba o víkendu v čase poledním, kdy 
jsou děti po obědě uklizené do postelí. Protestují, 
ale je jim to prd platné. O svoji „chvilku“ se nene-
chám připravit. Jediný, kdo neprotestuje, je tatínek. 
Jde dětem řádně příkladem, a tak usíná jako první 
a vstává jako poslední.

Každý rituál se skládá z několika přesně daných na 
sebe navazujících kroků. V mém případě to začíná 
tak, že si uvařím kávu. Ke kávě si připravím něco 
sladkého. Ale pozor! Nesmí to být ani moc, ani 
málo, jen tak něco na zobnutí. Uvelebím se na gauči 

NA POKEC

tak, abych měla všechno pěkně po ruce. Přikryji se 
dekou a ještě než vyloupnu časopis z obalu, tak si 
vychutnávám poslední vteřiny napětí a očekávání, 
co asi tentokrát bude na obálce.

Požitek z celého rituálu dokáže ještě umocnit 
počasí. Čím hnusnější, tím lepší. Rozumějte, po-
kud je venku zatažená obloha, lije jako z konve  
a k tomu vítr láme stromy, tak mám ještě lepší 
pocit z toho, že si můžu doma v klidu, v teple  
a v bezpečí vychutnávat stránky plné krásných in-
teriérů. Listováním nasávám inspiraci a čím více 
se blížím ke konci, tím více nabírám odhodlání 
konečně dokončit nedodělky po rekonstrukci za-
počaté již před třemi lety. 

Neochvějné nutkání pustit se do zvelebování mi 
ovšem vydrží pouze do okamžiku, než se z polohy 
v sedě natáhnu do polohy v leže a využiji ještě zby-
tek času k rozjímání, než se děti probudí a nasta-
ne odpolední kolotoč. Zvláštní ovšem je, jak se mi  
s každým novým listováním jednoho a  toho samé-
ho výtisku mění nálada. 

Při prvním listování nad všemi interiéry áchám. Při 
druhém, již o něco pozornějším listování, se podi-
vuji nad některými originálními „nápady“, kterých 
podle mého názoru musí majitelé po určité době 
začít litovat. Mě by totiž například bílá podlaha  
v celém domě se třemi dětmi a dvěma psy roz-
hodně k šílenství dovedla. Běloskvoucí podlaha 
s bílými stěnami ověšenými originálním barev-
ně perfektně sladěným uměním vydrží pouze do 
doby, než fotograf zaklapne foťák a produkce, kte-
rá předtím celé hodiny dekorovala interiér pro tu 
nejlepší fotku, odejde. 

Při třetím prohlížení už se s ironickým až lehce 
škodolibým úsměvem bavím nad tím, jak si někdo 
může pořídit skleněný konferenční, či ještě hůře, 
jídelní stůl, světlou sedačku, nebo dokonce kobe-
rec s vysokým chlupem. Pohled na vizuálně krásné 
věci, které úplně nedávají smysl, mne stejně ale po-
řád baví. Stejně tak mne bavilo i psaní na poslední 
stránce Vrchlabinek, a že ho nebylo málo – třiatři-
cet fejetonů během tří let. 

Ale všechno krásné musí jednou skončit. A tak 
doufám, že čtenáři rubriky Na pokec i nadále za-
chovají Vrchlabinkám svoji přízeň a že si z listová-
ní, nebo ještě lépe četby Vrchlabinek, vytvoří také 
nějaký svůj bezva rituál.
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