
Tři roky 
s vámi

kulturně-společenský magazín | Srpen 2021 | zdarma



str. 11 

str. 18    22 str. 26    29

str. 12    14

Editorial 

JAN SOBOTKA

VLADIMÍR KLENZ RADOSLAV GROH

ŠVEJK RESTAURANT

IVO FARSKÝ  / 

Silní to nevzdávají

JIŘÍ ŠTEFEK / šéfredaktor

str. 4    9

Právě držíte v rukou již 37. číslo 
magazínu Vrchlabinky. Ano, je to 
tak, máme za sebou již tři roky exis- 
tence a vkročili jsme do roku čtvr- 
tého. Uplynulých 36 měsíců neby-
lo jen o rozhovorech se zajímavými 
lidmi či tématech, která hýbají naším 
městem a jeho okolím, ale i o mnoha 
psacích šichtách hluboko do noci či 
nejistotě, kdy jsme netušili, co bude 
dál. Mluvím teď především o době, 
kdy tu lockdowny ochromily chod 
společnosti a firem, našich partnerů  
a klientů. Ale přečkali jsme a stále 
jsme tu. Všem proto patří dík za 
přízeň a podporu. Vůle vydržet  
a překonat překážky je blízká i lidem, 
s nimiž jsme udělali rozhovory pro 
toto vydání. Ať už to je provozo-
vatel restaurace František Peřestý, 
horolezec Radoslav Groh, či trenér 
a podnikatel Vladimír Klenz, osudy 
všech spojuje vůle posouvat se dál, 
plnit si sny a cíle a nic nevzdat, a to 
ani navzdory nepříznivým okolnos-
tem. Plyne z nich poznání, že silní 
jsou ti, kteří to nevzdávají.
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JIŘÍ ŠTEFEK

Ve Vrchlabí 
se musí žít dobře 
nejen sportovcům

Pedagog a městský zastupitel Ivo Farský (Vrchlabí do toho!) patří mezi nepřehlédnutelné osobnosti města 
Vrchlabí. Je mužem mnoha aktivit a zájmů. Zároveň se neúnavně „pere“ za to, aby byla věnována větší po-
zornost Hořejšímu Vrchlabí, více se do něj investovalo a bujela v něm občanská pospolitost. V rozhovoru pro 
Vrchlabinky popisuje, jaké jsou největší bolístky jeho domovské čtvrti nebo proč každý den jezdí vykonávat své 
povolání učitele na druhý konec města.

Potkáváme se v polovině července, tedy v čase 
prázdnin. Co nyní děláte?
Suším seno pro kozy.

Nestýská se vám po škole? V letošním školním roce 
jste si výuku a kontakt se žáky příliš neužil...
Stýská, protože po dvacetileté přestávce, kte-
rou jsem trávil mimo školu, jsem zase začal učit,  
a navíc jako třídní učitel. Měl jsem moc fajn děti, se 
kterými jsme v rámci školního roku, byť byl hodně 
zkrácený, dělali spoustu zajímavých věcí. Stýská 
se mi i po kolezích, protože na Liščáku je zajíma-
vá parta učitelů. Kdybych přirovnal ZŠ na Liščáku 
k divadlu –  to srovnání jako ochotník, hrající už 
čtvrtstoletí, snad nebude zavádějící – tak jde o za-
jímavý úkaz. Když procházíte budovu a prohlížíte 
si kulisy, jste nadšen a říkáte si: „Tady se asi hrají 
kusy!“ Pak zjistíte, že herecký soubor už je trochu 
unavený a na repertoáru nejsou žádné velké tituly, 
respektive že ty velké tituly se už hrály a není vůle 
je oprášit nebo se pustit do něčeho nového. 

Působíte na základce na Liščáku, ale bydlíte v Hořej-
ším Vrchlabí. To denně musíte přes celé město.
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To mi nevadí. A je to ideální. Když chodíte přes celé 
město, tak můžete srovnávat. 

Chodíte pěšky?
Ráno ne, protože ještě krmím a dojím kozy, tak 
jedu autobusem. Ale odpoledne velmi často cho-
dím pěšky a různými cestami do Hořejšího Vrchla-
bí. Je to super, protože znáte nejen „výkladní skříň“ 
ulici Krkonošská, ale i ty vedlejší uličky, které zas 
tak úplně výkladní skříně nejsou. A to je podle mne 
problém lokálních politiků a zastupitelů. Kdyby 
chodili více pěšky, udělali by nejen více pro své 
zdraví, ale i město. Viděli by totiž spoustu věcí, 
které jako řidiči nikdy neuvidí. Oceňuji, že pan sta-
rosta chodí do práce pěšky. Část města, kterou pro-
jde, tak zná velice dobře. Ale tu část města, kterou 
neprochází…

Narážíte na…
… Hořejší Vrchlabí. 

Dobře, když říkáte, že touto částí neprochází, a tudíž 
ji nezná, zkuste ho pozvat a na něco nalákat.
Zkusím odpovědět jinak. Všechny orientační mapy 
s historickými pamětihodnostmi Vrchlabí končí 
mostem u Karmášků. Hořejší Vrchlabí jako by ne-

existovalo. Přitom je zde spousta pamětihodností. 
Například kovárna s kapličkou, tak často malova-
nou hornovrchlabským rodákem, německým ma-
lířem Beno Dlouhým, kaplička svaté Anny u Labe, 
kterou rekonstruoval Jirka Daněk in memoriam,  
a řada dalších církevních staveb. Motorkáři úžasně 
opravili jednu z kapliček při hlavní silnici u Pelců. 
Klobouk dolů před nimi. Uvažuji o obnově tří kap-
liček na Kamence, kde kdysi stály, ale je to o jedná-
ní s majiteli oněch pozemků. 

Místa, která jste zmínil, jsou vesměs konfesního či 
sakrálního charakteru. Ale co ta další?
Jasně, já jsem se trochu nechal unést (smích). Je tu  
i řada jiných zajímavých míst, ať už z hlediska his-
torie, architektury, nebo přírody. A hlavně i tady 
žijí lidé. V minulosti byly minimálně dva pokusy, 
kdy se v restauraci Kalan konalo fórum obyvatel 
Hořejšího Vrchlabí, na které byli pozváni i zástupci 
města. Místní lidé to tu mají rádi a zajímalo je, co 
pan starosta a místostarosta pro Hořejší Vrchlabí 
udělají. Ale jak to chodívá, tak u řady přislíbených 
věcí bylo deklarováno „v dohledné době se do toho 

pustíme“, ale „dohlednost“ stejně jako „dočasnost“ 
má v naší zemi různé významy.

Co máte konkrétně na mysli?
Absence základní občanské vybavenosti. Obchod, 
pošta, bankomat. Špatný stav chodníků a mostů. 
Velkoplošné reklamy. A teď se nám sem ze Špind-
lu tlačí developerské apartmánové domy. Mimo-
chodem silnice, kterou i v části Hořejšího Vrchlabí 
budovali Poláci – navazuje na obchvat a pokračuje 
na Špindl – nemusela za uplynulá desetiletí pro-
cházet žádnou větší opravou. Určité škody způso-
bily „velké vody“, ale jinak je vybudována velmi 
kvalitně. Chodníky jsou ale ve špatném stavu. To 
poznáte, když zde chodíte pěšky, ne při jízdě au-
tem. Máme zde dvě restaurace, prodejnu alkoholic-
kých nápojů, u Tesly v bývalé samoobsluze firmu, 
která čistí auta, a pár drobných firmiček. A to je 
vše. U JonaDrinks koupíte i některé balené potra-
viny, ale pro pečivo, mléko a běžné věci musíte do 
města. Vedení města nám doporučilo sehnat si sou-
kromníka, který by se do tohoto prodeje pustil. Je 
to ale o místě a rentabilitě. Přitom místa v Hořejším 
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Vrchlabí jsou. Podpůrný spolek Hořejšího Vrchlabí 
si pronajal prostory bývalé pošty, kde vzniká ko-
munitní centrum, tedy prostor pro setkávání míst-
ních, ať už jde o místní spolkovou činnost, nebo 
kulturní programy, abychom se nemuseli scházet 
po hospodách. Součástí budovy bývalé pošty je  
i kdysi školní knihovna, kde je zcela nefunkční ob-
chod s počítači. Prostory patří městu. Nemohla by 
právě zde vzniknout malá prodejnička? 

Zmínil jste, že některé projekty byly přislíbeny, ale 
nerealizovány. Můžete být konkrétní?
Třeba v Herlíkovicích dlouho čekali na lepší auto-
busovou zastávku. To se zaplať pánbůh povedlo. 
Ale pak tu je spousta věcí, které v Hořejším Vrchla-
bí chybí. O Horské ulici se mluví jako o „výkladní 
skříni“ města Vrchlabí. Je to hlavní avenue města, 
tak musí pochopitelně reprezentovat. Ale Horská 
ulice je logickým prodloužením této avenue, proto-
že turisté pokračují dále do hor právě přes Hořejší 
Vrchlabí. A když se podíváte zde na domy v majet-
ku města, řada z nich by si větší pozornost města 
rozhodně zasloužila. 

Na přelomu loňského a letošního roku jste zrealizo-
val výzkum mezi obyvateli Hořejšího Vrchlabí. Mů-
žete být konkrétní, o co v něm šlo?
Ptal jsem se lidí, co jim zde chybí a co by si přáli 
změnit. Roznesl jsem 516 dotazníků a zpět se mi 
jich vrátilo 19 procent. Bohužel jsem opomněl ob-
last Jankova kopce, která podle správního členění 
spadá také do Hořejšího Vrchlabí. Pro řadu obyva-
tel pod Jankáčem to je možná překvapující infor-
mace. Chodí volit do speciální školy, která místně 
do Hořejšího Vrchlabí nepatří, ale jejich děti spá-
dově navštěvují školu v Hořejším Vrchlabí. Já si 
v každém případě myslím, že město by mělo mít 
zpětnou vazbu od lidí, jak jsou spokojeni s životem 
v jednotlivých částech Vrchlabí, jak se jim tam žije 
a co jim případně chybí. Město má k dispozici Puls, 
webové stránky, a tak není od věci se lidí občas ze-
ptat, jak se jim ve Vrchlabí žije.

Říkal jste, že se vrátilo zpět 19 procent dotazníků.  
Co z nich vyplynulo?
O většině věcí už tu byla řeč. Týkalo se to zejmé-
na infrastruktury, obslužnosti, obchůdku, areálu 
bývalé Tesly, velkoplošných reklam, cyklostezky, 
apartmánových domů a tak. Mimochodem když 
se z obchvatu připojíte v Hořejším Vrchlabí na sil-
nici na Špindlerův Mlýn, krásná panoramata – jak 
by trefně prohlásila rodina Homolkových – vám 

„zdobí“ hned čtyři velké billboardy. Upozorňují 
na Špindlerův Mlýn. Hořejší Vrchlabí jednak není 
předměstím Špindlu a pak velkoplošné reklamy 
v době chytrých telefonů, navigací a Facebooku? 
Billboardy stojí na pozemcích města a  KRNAPu  
a několikrát zde došlo k poškození stromů a zeleně 
při jejich „partyzánském“ prořezávání, aby nec-
lonily velkoplošné reklamě. Jak by se líbilo panu 
starostovi, kdyby někdo začal „upravovat“ hlavní 
ulici, aby byla vidět jeho reklama? U KRNAPu jako 
organizace, která má chránit a pečovat o přírodu, 
mi to vadí ještě více. Jenže jak prohlásil kdysi je-
den z římských císařů, „peníze nesmrdí“. Také 
areál bývalé Tesly je docela strašidelný, nicméně 
plán cyklostezky počítá s částečnou dílčí úpravou 
a zlepšením. No a pak jde o „drobnosti“ jako málo 
kultury a místního dění, absence kavárny, což od 
podzimu doufám částečně obhospodaříme komu-
nitním centrem v bývalé poště.

Zkusme otočit list. V časopise Puls jste publikoval 
informaci, kterou asi netušilo mnoho lidí včetně mě. 
Podle ní je Hořejší Vrchlabí z pohledu investic hodně 
podinvestované. 
Každý rok na zastupitelstvu schvalujeme rozpo-
čet města. Poslední dva roky jsem pro něj nezvedl 
ruku s tím, že bez odpovídajících investic do Hořej-
šího Vrchlabí jej schvalovat nebudu. Na Finančním 
odboru města jsem požádal o proinvestované pe-
níze za posledních deset let. Jde o oficiální a tvrdá 
data, nic vycucaného z prstu. A hledal jsem inves-
tice do Hořejšího Vrchlabí. Hledal a téměř nenašel. 
Pokud zde lidé odvádějí daně a poplatky a stát při-
spívá městu na obyvatele ze státního rozpočtu, pak 
by to tu někde mělo být vidět. Možná by pomohla  
i participační složka rozpočtu města, o které mo-
hou rozhodovat sami občané.

Pamatuji si, že okolo jeho zavedení byla na zastupi-
telstvu prezentace už před třemi lety, tím to skončilo 
a nyní je ticho po pěšině. Proč?
Ano. Město přislíbilo, že se jím bude zabývat. Ať 
po prezentaci, kterou jsme na zasedání zastupitel-
stva zorganizovali, navrhneme další kroky. Pokud 
si za věcmi nejdete a město neustále neatakujete 
dotazy, vyšumí vše do ztracena. Možná je věc ně-
komu z města přidělena a ten na tom začne pra-
covat. A pracuje a pracuje, až zjistí, že to po něm 
nikdo nechce, a odloží to. Je to na nás, věci ohlídat 
a dotáhnout do konce. A k participačnímu roz-
počtu se ještě určitě vrátíme. Třeba v souvislosti  
s Asociací zdravých měst České republiky, ve které 
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Vrchlabí zatím není zapojeno. Jde o 130 měst a obcí 
z celé České republiky, na jejichž setkávání se řeší 
podobné problémy, organizují zajímavé worksho-
py pro úředníky, probíhá bezvadná spolupráce  
s místními neziskovkami a běží zajímavé projekty. 
Královéhradecký kraj jako jediný kraj v České re-
publice není žádnou obcí ani městem zastoupen. 
Mohli bychom být první vlaštovkou tohoto úspěš-
ného projektu.

Ještě zpět k vašemu článku ohledně podfinancování 
projektů a investic v Hořejším Vrchlabí. V něm bylo 
zmíněno, že za posledních deset let město Vrchla-
bí investovalo do všech svých projektů souhrnně  
1,4 miliardy korun a do samotného Hořejšího Vrch-
labí za stejnou dobu jen něco přes 12 milionů korun. 
Ano, do Hořejšího Vrchlabí nešla procenta, ale 
pouhá promile z celkových investic. Podobně na 
tom bude i Harta. Když jsem se o tom bavil s pa-
nem místostarostou, tak říkal, že město udělalo  
v Herlíkovicích čističku a v Hořejším Vrchlabí ka-
nalizaci. Ano, ale čistička je přeci pro celé město  
a dobrá kanalizace by měla být běžný standard 

každého města a obce ve 21. století. A ve finále 
vás pobaví informace, že nová asfaltka na Podžalí  
a Velbloudku je přece důležitou investicí pro Ho-
řejší Vrchlabí. Na rozdíl od chodníků, po kterých  
u nás v Hořejším Vrchlabí chodím denně, po zmí-
něné opravené cestě se jdu projít dvakrát ročně. To 
je investice hlavně do lidí, kteří jedou v zimě lyžo-
vat na Bubákov.

Působíte ve školství, proto ještě na závěr dovolte pár 
otázek k této tematice. Nyní jsou prázdniny, v září 
snad bude vše v pořádku a děti nastoupí do školek 
a škol. Ve Vrchlabí je hojně rozšířený nešvar, kdy  
u mnoha dětí dochází k přepisování adres a ony do-
chází do škol, které nespadají do jejich spádových 
obvodů, mohu-li to takto říci.
Je to tak. U Hořejšího Vrchlabí určitě. Do budovy 
školy postavené v roce 1902 chodilo v meziváleč-
ném období až 300 dětí. A to ještě fungovala škola 
ve Strážném. Počet obyvatel se oproti meziválečné-
mu období snížil (poválečný odsun, příliv víken-
dových chalupářů), ale opravdu o tolik, že ma-
lotřídka v Hořejším Vrchlabí musí počítat každého 

VSTUP DO AREÁLU HODINUPŘED ZAČÁTKEM PROMÍTÁNÍ

VRCHLABÍ2021

V SRPNU JIŽ
OD 21.00 HODIN
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PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY

PINOCCHIO
GUMP  - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 

MATKY
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI

NEPROMÍTÁME
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA

VZHŮRU ZA SNY 

TICHÝ SPOLEČNÍK
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA

HURÁ DO DŽUNGLE

   NA STOJÁKA

STŘEDA

4.8.

PÁTEK

6.8.

PÁTEK

13.8.

SOBOTA

7.8.

STŘEDA

18.8.

PÁTEK

20.8.

SOBOTA

21.8.
STŘEDA

25.8.

PÁTEK

27.8.

ČTVRTEK

26.8.

SOBOTA

28.8.

SOBOTA

14.8.

STŘEDA

11.8.
RODINNÝ | ČESKO | 2021

KOMEDIE | ČESKO
2021 | 95 min

RODINNÝ | ČESKO | 2021

RODINNÝ | ČESKO | SLOVENSKO | NĚMECKO | 2021 | 80 min

KOMEDIE | DRAMA | ČESKO | 2020 | 90 min

KOMEDIE | DRAMA | SLOVENSKO | ČESKO | 2020 | 90 min

ANIMOVANÝ | RODINNÝ
MAURICIUS | 2020 | 89 min
DABING

AKČNÍ | KOMEDIE | USA | 2020 | 104 min | ČESKÉ TITULKY

ANIMOVANÝ | DOBRODRUŽNÝ | USA | ŠPANĚLSKO2020 | 105 min | DABING

OBLÍBENÁ STAND UP COMEDY!

LETNÍ KINO JDE NA KRKONOŠSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI 

RODINNÝ | ANIMOVANÝ | DÁNSKO | 2020 | 81 min | DABING

FANTASY | DOBRODRUŽNÝ | RODINNÝ | ITÁLIEVELKÁ BRITÁNIE | FRANCIE | 2019 | 125 min | DABING

školáka? Hodně rodičů z Hořejšího Vrchlabí 
vozí své děti do škol ve městě.

Je tato praxe správná?
Není. Z hlediska komunity je dobré chodit 
do nejbližší školy místa svého bydliště. Mám 
největší šanci se zde dozvědět zajímavé věci  
o místní historii, přírodě a kultuře a přírodě.  
A pak je to pro řadu dětí v docházkové vzdále-
nosti. Druhý stupeň je ve městě a tam ať si už 
rodiče vyberou. Ty „početné“ výjimky v pře-
pisování ale o něčem svědčí. Jaké výhody má 
vozit každý den dítě do vzdálené školy? Je to 
o pohodlí, kvalitě školy nebo o něčem jiném? 

Ale praxe přepisování dětí může jednu školu za-
hltit a jiné budou mít podstav…
Já rozumím, kam tím míříte. Proto je řešením 
administrativní cesta. Spádově patřím sem, 
sem budou chodit i moje děti. A pak je cesta 
neinvazní a dlouhodobá, a tou je zlepšit učitel-
ské sbory.

Já bych třeba osobně byl pro, aby bylo dáno, že 
děti budou chodit tam, kde jsou k trvalému byd-
lišti přihlášeni jejich rodiče a prokazatelně trvale 
tam bydlí. Bylo by to spravedlivé i vůči lidem, 
kteří takovou možnost přepisování nemají. 
Ano, to je ta administrativní cesta. Podívejte, já 
jsem absolvoval celý první stupeň v Hořejším 
Vrchlabí a žádný negativní důsledek nebo dis-
kriminaci nepociťuji. Naopak. Naučil jsem se 
vnímat Hořejší Vrchlabí jako místo, kam pat-
řím a kde chci žít.

Pak je tu ještě druhý extrém. Já například bydlím 
na Jankově kopci. Na školu u kostela koukám ka-
ždý den z okna, mám to do ní deset minut volné 
chůze, ale přesto spádově patřím do Hořejšího 
Vrchlabí, kam ta cesta trvá dvakrát tak dlouho…
A to ještě děti od vás z kopce půjdou po fre-
kventované silnici, kde je mimochodem jeden 
jediný chodník, a to ještě ani ne po celé délce. 
Dvakrát přecházejí frekventovanou hlavní sil-
nici a na přechodu u školy nikdo z městské po-
licie. Inu, nejsou lidi. 

A co vzkážeme na závěr?
Vrchlabí by mělo být nejen městem sportov-
ním, ale i zdravým. A to ve všech ohledech. 
Aby se tu žilo dobře i jiným lidem než jen 
sportovcům.

9
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Potřeby Vrchlabí řešíme
v rámci celého města

Redakce Vrchlabinek se obrátila na starostu města 
Jana Sobotku (ZVON), aby reagoval na vybrané in-
formace, které zazněly v rozhovoru se zastupitelem 
Ivo Farským.  

Zastupitel Ivo Farský na základě získaných podkla-
dů z finančního odboru města zveřejnil informaci, 
že Vrchlabí za posledních deset let investovalo do 
svého rozvoje a oprav 1,4 miliardy korun, přičemž 
do lokalit v Hořejším Vrchlabí za stejné období z této 
částky mířilo jen 12,1 milionu korun, tedy 0,086 %. 
Můžete daná čísla okomentovat a ozřejmit, proč je 
jejich výše taková?
Přestože Ivo Farský získal podklady z finančního 
odboru města, netuším, jak dospěl k takovým zá-
věrům. Nejsem o tom nijak informován. Jen pro 
příklad, investice do rekonstrukce úpravny vody 
v Herlíkovicích, která byla dokončena v roce 2018, 
byla ve výši 86 milionů korun. Město přistupuje  
k investicím dle potřeb a priorit, které v největší 
míře zahrnují stavby veřejné infrastruktury (silni-
ce, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a podob-
ně). K rozhodováním o prioritách dochází i na zá-
kladě vnějších podmínek, například získání dotace, 
stavební záměry cizích investorů, rozvoj firem. 
Konkrétně, když vláda rozhodla o podpoře rozvo-
je průmyslové zóny a bylo potřeba přemístit fotba-
lový stadion, nešlo nalézt sedm hektarů vhodného 
rovinatého pozemku v Hořejším Vrchlabí, zvláště 
z důvodu konfigurace terénu. Na druhou stranu 
Podhůří také nemůže závidět Hořejšímu Vrchlabí 
lyžařské areály na Žalém. Prostě město má nějaké 
urbanistické uspořádání a podle toho je nutno po-
stupovat s investicemi.

Jak často zástupci z vedení města navštěvují lokalitu 
Hořejšího Vrchlabí, aby se seznámili s jejím stavem  
a zjistili, co obyvatelům chybí anebo co by uvítali?
Zástupci vedení města nerozlišují potřeby v jed-
notlivých částech města lokálně, ale přistupují  
k nim v rámci celého města. O potřebách v Hořej-
ším Vrchlabí víme.

REAKCE STAROSTY

Ivo Farský na přelomu loňského a letošního roku vy-
pracoval dotazník, ve kterém zjišťoval, jak se lidem 
v lokalitě Hořejšího Vrchlabí žije. Plánuje město 
Vrchlabí na jeho aktivitu nějak navázat, tedy ptát se 
zdejších obyvatel opakovaně po určité době a stejně 
se například dotazovat i v dalších částech města?
O dotazníku pana Farského je dostatečná infor-
mace v dubnovém časopise PULS. Je to jeho způ-
sob a aktivita, o které informuje pouze prostřed-
nictvím časopisu PULS. Město nic podrobnějšího 
v té věci neví.

Po posledních volbách město Vrchlabí vyjádřilo 
svoji ochotu a záměr část svých prostředků vydávat 
skrze takzvaný participativní rozpočet na základě 
podnětu občanů. Tuto vůli deklarovalo zastupitel-
stvo i ve svém programovém prohlášení. Jak jsou 
tyto aktivity daleko a které projekty by město bylo 
ochotno podpořit?
Aktivitu ve smyslu zřídit v rámci rozpočtu tzv. par-
ticipativní rozpočet si vzal na starost právě pan za-
stupitel Farský. Do dnešního dne nic zastupitelstvu 
nepředložil. Je třeba se ptát jeho.



12
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Práci v restauraci milujeme. 
Neskončili jsme ani kvůli covidu

Jedním z odvětví, na které opakující se lockdowny 
české ekonomiky kvůli covidu dopadly nejtvrději, 
byla gastronomie. Z lokálů zmizeli hosté a za nimi za 
jinou prací odešel i personál. A sehnat ho nyní zpět 
je největší kumšt. O tom, jak covid zamával pohos-
tinstvím, co se v tu dobu hospodským honilo hlavou  
a jak vypadá současný návrat do normálu, se pro 
Vrchlabinky rozpovídal provozovatel Švejkovy hos-
pody na Střelnici František Peřestý, kterého v odpo-
vědích doplňovala jeho přítelkyně Ina Šafářová. 

Jaké pocity má člověk, který provozuje hospodu  
a během posledního roku a půl ji musel kvůli covidu 
nejméně třikrát na neurčito zavřít?
Když bylo zavřeno, bylo to takové… Člověk se 
akorát snažil být ve spojení s lidmi, se zákazníky. 
Pocit to byl strašnej, když člověk nevěděl, co bude 
a co nebude. Teď, zaplať pánbůh, máme otevře-
no. Můžu říct, že se to rozjelo asi tak, jak by mělo. 
Největší problém ale je s obsluhou. Sehnat veškerý 
personál do kuchyně a na plac. To nám covid zabil. 
X lidí z gastronomie odešlo do fabrik, odešli k zed-
níkům a teď se nechtějí vrátit.

ŠVEJK RESTAURANT

Proč?
Zjistili, že mají čistou hlavu. Oddělají osm hodin  
a jsou doma s rodinou a vaření je přestalo zajímat.

Loni vyhlášené lockdowny byly spuštěny takřka ze 
dne na den. Jaká to je situace pro hospodského, který 
má nakoupené zásoby surovin a potravin na vaření?
Ina: Je to strašný. Protože tyto zásoby nám nikdo 
neproplatí a spousta uvařeného jídla, protože 
máme i hotovky, se musela vyhodit. 
František: A suroviny, které jsme měli na jídla na 
stálém jídelním lístku, musel člověk použít při va-
ření meníček. Takže například minutkové maso, 
které se nakoupilo za 260 korun za kilo, se muse-
lo použít alespoň do meníček a prodávat jídlo za 
stovku. Ale to člověk musel, přece by to nevyhodil. 

Když vláda uvalila druhý či třetí lockdown, už většina 
pohostinských zařízení věděla, co má dělat. Nicméně 
když se to loni 13. března stalo poprvé, byla to neče-
kaná situace. Jak jste tehdy reagoval?
Pocit to byl strašný. Byl to takový šok, že druhý den 
neotevřete. Nikdo nepočítal s tím, že to bude tak 
dlouho a bude se to opakovat. Já si říkal: „Dobře, 
tak se zavře na dva měsíce, nějak se to dá do kupy 

a pojede se už bez omezení dál.“ Ale určitě to bylo 
překvapení pro všechny.

Nechci v žádném případě malovat čerty na zeď, ale 
předpokládám, že ani vy si nemůžete nevšimnout 
či neslyšet zprávy a zvěsti, že se to letos na podzim  
v nějaké podobě vrátí zpátky…
Ano. To se říká. Člověk to slyší ze všech stran a už 
nějak podvědomě s tím počítá, že to přijde. A právě 
to je ta souvislost se vším, například i s personálem, 
který jsem zmínil. Tihle lidé mají strach se vrátit, 
protože nevědí, co přijde. A zvěsti, že na podzim 
by mohlo něco takového přijít, ničemu a nikomu 
neprospívají. Jak provozovateli, tak personálu. 

Říkáte, že vám personál odešel do fabriky nebo k ře-
meslníkům. Když se zeptám kacířsky, proč jste něco 
podobného neudělal i vy? Hodil byste pomyslnou 
utěrku přes pípu a šel pryč…
Ina: My tu práci milujeme. To je jediná odpověď.

A kuchaři nebo číšníci tuto práci nemilují?
František: Já nevím. Ale myslím, že oni jsou v jiné 

pozici, protože jako zaměstnanci mají na celou věc 
jiný náhled. Ale my, kteří v tom žijí řadu let a mají  
k tomu vztah, si nedovedeme představit, že by-
chom měli skončit.
Ina: Já si to taky nedovedu představit, protože tu 
práci opravdu milujeme. Máme tady i kuchaře, 
který to s námi táhne přes celé uzavření. A ten tu 
práci také musí milovat, protože jinak by to s námi 
takto nedal. 
František: Ten je opravdu jeden z mála, který tomu 
dal úplně všechno, i když měl takové období, že 
váhal… Ale je na něm vidět, že tu práci má rád.

A máte jediného kuchaře, nebo se s někým střídá?
Ano, už se střídá. Přes covid vařil sám. Teď jsme 
k němu přifařili první dva pomocníky, kteří by šli 
na stálý pracovní poměr. Ještě bychom potřebovali 
dva lidi, aby se to celé ustálilo. 

Jak probíhá výběr člověka do kuchyně? Přece jen, 
Střelnice je ve Vrchlabí vyhlášená skvělou kuchyní 
a léta budované jméno dokáže špatný kuchař zničit 
doslova za pár dní…
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Ina: Je to právě tak, že si vybírá náš šéfkuchař sám. 
Vyzkouší si ho a pak řekne ano či ne. 

A jak to vypadá, když vybíráte někoho na plac?
Tam je hlavní předpoklad, aby byl příjemný k hos-
tům a nebral to tak, že si za den jen odchodí jede-
náct hodin, dostane za to nějaké peníze a jde domů. 
I my na to musíme hledět, aby se personál choval 
k hostům slušně a ti byli spokojeni. Často pak do-
stáváme i zpětnou vazbu, když při placení host po-
chválí šikovnou a příjemnou obsluhu. 

Jak na situaci, kdy obrazně řečeno „spadla opona“ 
a vám bylo znemožněno dělat to, co obvykle děláte, 
reagoval stát, úřady či město Vrchlabí?
V první vlně tam byla ze strany města Vrchlabí ur-
čitá úleva, a to ve výši 60 procent nájmu. Ve druhé 
vlně už to město nezajímalo, protože se do toho 
obul stát. A se státem to byl běh na dlouhou trať, 
protože první kompenzace jsme dostali zhruba 
měsíc před tím, kdy už covid končil. Celou dobu 
jsme to nějak museli táhnout. Je pravda, že i v tuto 
dobu se musely všechny zálohy na vodu, plyn  
a tak dále platit. Nikoho nezajímalo, že nefungu-
jete tak, jak máte. Ke konci pak bylo období, kdy 
už jsme nestíhali platit úplně vše a platili jsme to 
zálohově. Snažili jsme se alespoň rozjet meníčka 
přes obědy. Nakonec to vše dopadlo dobře, ale 
bylo to dost na hraně. 

Zmínil jste finanční těžkosti, platby energií na zálohy 
a tak dále. Jak se chodí večer spár s pocitem, kdy ne-
víte, co a jak bude zítra ráno?
No co vám budu povídat, blbě. Tady nám v tomto 
smyslu pomohl ředitel Kulturního domu Střelnice, 

který nám přistoupil na to, že mu to dáme alespoň 
zálohově a budeme se to snažit doplatit co nejdří-
ve. To člověka v hloubi duše alespoň trochu uklid-
ňovalo, ale stejně žijete s pocitem, že nějaký dluh 
tam je. 

Od konce května mohou být otevřené zahrádky a pár 
dní na to stát umožnil i otevření vnitřních prostor. Jak 
hodnotíte první týdny normálního provozu?
Co se týče návštěvnosti, tak to se vyrovnalo nor-
málu, co tu vždy byl. Kde určitě cítíme ztráty, jsou 
příjmy z pořádání akcí. Ve vnitřních prostorách se 
obvykle konají taneční a plesy, z čehož bychom ji-
nak také profitovali. A to loni na podzim a letos na 
jaře padlo.

Takže nyní už je to dobré?
Ano, teď je sezona dobrá. Čím lepší počasí je, tím je 
to ještě lepší. Nyní je i docela vidět, že v Krkonoších 
je dost cizích lidí. Poznáme to při obědech, kdy je 
zde mnoho pro nás neznámých tváří. 

Vedle venkovního sezení je tady dětské hřiště. Jak 
moc velkou výhodou to je?
Je to veliká výhoda. Je tady velké hřiště, vedle je 
velké parkoviště. A skutečnost, že hřiště je v uza-
vřeném prostoru, nám dělá hodně. Je to vidět na 
tom, že odpoledne sem přijdou maminky s dětmi  
a pak po práci za nimi přijdou i tatínkové a společ-
ně tady nějakou dobu posedí. 

Loni se na Střelnicí konaly i hudební akce. Jak tomu 
bude letos?
Určitě bude. Něco jsme už měli a něco je napláno-
vané i na srpen. Tuším, že to jsou nějaké tři akce. 
Zkrátka, chceme tady lidem posezení co nejvíce 
zpříjemnit. 

Když jde člověk do fabriky nebo do úřadu, je tam osm 
hodin a jde domů. Kolik času denně stráví prací pro-
vozovatel hospody či restaurace?
(Smích) No, jdu si lehnout pozdě.

Chtěl byste vzkázat něco čtenářům Vrchlabinek?
Těm, kteří jsou naši stálí zákazníci, nezbývá než 
poděkovat, že nám zůstali věrní a snažili a snaží 
se nám pomoci, abychom se z toho dostali a fungo-
vali v pohodě dál. A u těch, kteří k nám nechodili, 
ale chtěli by to zkusit, budeme jenom rádi za jejich 
návštěvu a tímto je zvu, ať přijdou. Uvidí, ohodnotí  
a porovnají s dalšími. Zkrátka budeme rádi, když  
k nám najdou cestu další lidé.

ŠVEJK RESTAURANT
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Uffo prohlubuje spolupráci 
se zahraničními umělci

Trutnovské Uffo se chystá produkovat vlastní projekty. Řada úspěšných koprodukčních aktivit již sice pro-
běhla, nyní ale Uffo chystá produkce z „vlastní hlavy“. To by mělo být výhodné pro všechny zúčastněné. Pro 
performery a soubory z celého světa, pro Uffo samotné, pro město, a především pro jeho tvůrčí komunity.

Slovo „svět“ v předchozí větě je důležité. A není 
přitom nadsazené. Uffo už totiž skutečně spolu-
pracuje na špičkových projektech mezinárodních 
rozměrů. A chce se do nich pouštět i dál v oblas-
ti, kterou už má vyzkoušenou – v novém cirkusu. 
Za posledních pět let pomohlo například Austra-
lanům s inscenacemi Backbone či Time In Space, 
Američanům s představením Filament anebo me-
zinárodnímu souboru Fauna se stejně nazvanou 
artistickou show.

„S tvůrci jsme kontinuálně v kontaktu, víme zhru-
ba, co plánují, a to právě proto, že se na nás často 

DOBRÁ ZPRÁVA

obracejí s žádostí o možnost poskytnutí rezidence, 
tedy prostoru a času v Uffu pro tvorbu svých pro-
jektů,“ vysvětluje Libor Kasík, ředitel Uffa. Právě 
výjimečné technické možnosti trutnovského stán-
ku jsou jedním z hlavních důvodů, který zahra-
niční umělce do Trutnova přitahuje. „Je prostě 
fakt, že na světě není moc takových domů, jako je 
Uffo,“ zdůrazňuje.

Uffo ale nyní spolupráci se špičkovými akroba-
ty posouvá ještě dál. Vymýšlí vlastní tematické 
projekty a zve do nich umělce, se kterými vytvo-
ří výjimečné inscenace, doslova jim je „ušije“ na 
míru. De facto se z koproducenta stane hlavním 
producentem. To znamená, že přijde se samotnou 

ideou projektu, zajistí jeho přípravu a následně 
prodej i produkci samotných představení, ať už 
to bude v Evropě, nebo i v zámoří. „Máme už na-
příklad detailně rozjednanou spolupráci s Rosťou 
Novákem z Cirku La Putyka a Darcy Grantem  
z australského souboru Gravity & Other Myths,“ 
naznačuje Kasík.

Jako první ale v Uffu začne už příští měsíc jiný pro-
jekt. Jeho hlavní hvězdou bude závěsná akrobatka 
Thula Moon, proslulá mimo jiné i svým účinko-
váním v nejznámějším novocirkusovém souboru 
Cirque du Soleil. V Trutnově kdysi byla právě  
s úspěšnou premiérou americké show Filament. 
„Domluvili jsme se na něm při letošním Cirk-Uf-
fu, na kterém rovněž vystupovala a sklidila při 
tom velký aplaus. Nový projekt začne rezidencí 
právě tady u nás,“ říká Kasík. 

Rozjednaná je spolupráce i s dalšími umělci. Už 
mnohokrát v minulosti ocenili, že kromě per-
fektně vybaveného Uffa s profesionálním per-
sonálem mají v Trutnově na přípravu ideální 
podmínky – v okresním městě pod Krkonošemi 
je výrazně větší klid na práci než ve světových 
velkoměstech. 

Na oplátku pak vycházejí akrobati Uffu vstříc tím, 
že odehrávají v Trutnově představení za výrazně 
nižší ceny, než je obvyklé. „Jinak bychom si ně-
které zahraniční soubory vůbec nemohli dovolit. 
Aniž by to místní lidi stálo velké peníze, uvidí pří-
mo tady v Trutnově něco unikátního. Jsem rád, že 
se tím de facto naplňuje můj přístup k fungování 
byznysu, vztahů, života, všeho. Tedy win – win,“ 
upřesňuje Kasík. 

Spolupráce přinesla ještě další bonusy. Premiéry 
právě v Trutnově. Kromě už zmíněného americ-
kého Filamentu stojí za připomenutí například 
mezinárodní projekt Cometa 45 615, představení, 
kterého se jako režiséři ujali Rosťa Novák a Sverre 
Waage z Norska. Vystoupilo v něm osmnáct per-
formerů z Cirku La Putyka, norského cirkusu Xan-
ti a řada dalších umělců z celého světa. Dále pak 
třeba světově úspěšná primárně taneční Show One 
Step before the Fall Markéty Vacovské, Lenky Du-
silové a Spitfire Company.

Producentský podpis pod projekty špičkových 
artistů samozřejmě dělá Uffu i Trutnovu další 
reklamu. V Česku i zahraničí. „Už v minulosti to 
mnohokrát zafungovalo a teď máme v plánu, že 
budou cestovat po světě pod naší hlavičkou, což 
bude další skvělá prezentace Uffa. Přitáhne to další 
pozornost, přivede to do Trutnova další lidi,“ uvá-
dí Kasík.

A ještě jeden efekt přinese Trutnovu producent-
ství Uffa. Zapojit se totiž může i místní umělecká 
komunita. Když už budou profesionální akrobati 
nacvičovat v Uffu, můžou své zkušenosti předávat 
jako lektoři například žákům tanečních oborů Zá-
kladní umělecké školy. I oni se už jednou zapojili 
do trutnovského festivalu nového cirkusu Cirk-Uff. 
Secvičili unikátní představení nazvané Pure.

PAVEL CAJTHAML, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK
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Měl jsem štěstí na lidi
Vladimír Klenz vystudoval stavební fakultu, v pro-
fesním životě se ale věnoval fotbalu na profesionál-
ní úrovni. V současnosti se angažuje v podnikání ve 
stavařině, realitách a cestovním ruchu. V rozhovoru 
pro Vrchlabinky popsal svou vášeň k fotbalu, cesty po 
celém světě i své plány do budoucna.

Na svém facebookovém profilu o sobě píšete, že jste 
studoval Stavební fakultu na Vysokém učení tech-
nickém v Brně. Proč jste si zvolil tento obor a co jste 
si z něj odnesl do svého života?
To byla přirozená návaznost na střední průmyslo-
vou školu v Liberci, kterou jsem vystudoval. Nej-
dřív jsem se na vysokou vyprdl, po maturitě jsem 
už nechtěl nic studovat a nechal jsem se zaměstnat. 
Měl jsem ale kliku na jednoho ze zásadních lidí 
v mém životě. Přišel ke mně do kanclu a říká mi: 
„Viděl jsem tvoje maturitní vysvědčení, ty nechceš 
jít dál?“ Ze začátku jsem byl nerozhodný. Nakonec 
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jsem ale díky tomu a tlaku mých nejbližších, kteří 
to také nechápali, tu přihlášku na vysokou školu 
odeslal. Začal jsem studovat dálkově, to sice bylo 
dost náročné, ale udělal jsem bakaláře a dál se šel 
věnovat fotbalu. Tam jsem totiž viděl své poslání.

Ptám se na to právě proto, že jste znám spíš jako fot-
balový trenér či podnikatel v kultuře, sportu, stava-
řině či cestovním ruchu.
Tak tím podnikatelem si nejsem úplně jistý, ale 
fotbal jsem vždycky miloval a mám ho rád stále. 
Být trenérem mě těšilo. Fotbal jsem potom začal 
studovat a začalo to C licencí, pokračovalo B licencí 
v Hradci UEFA A v Praze a pak už jsem si udělal 
EUFA Trenér mládeže. Vzdělání je v tomto ohle-
du základ. A nešlo jen o licence, absolvoval jsem 
spoustu stáží v Česku i zahraničí. Já jsem chtěl těm 
klukům, co jsem trénoval, poskytnout jen to nej-
lepší. Fotbal mě začal slušně živit a nakonec přišla 
nabídka na projekt v Číně, kterou jsem vzal. Tam 
už jsem pochopil, že to není jen o slávě a egu. Na-
jednou zjistíte, že vám chybí štěstí, láska, rodina, 

obyčejné si popovídání a třeba přirozené rozesmá-
tí. Já jsem v Číně pracoval, uspokojoval své touhy 
a moje první dítě, chlapeček, mi tu zatím vyrůstal 
sám. Tam jsem to trochu přehodnotil. I proto, že 
jsem měl doma v Česku také rozjetý svůj byznys  
v podlahové a nemovitostní branži. Všechno to na-
vrch ztěžoval sedmihodinový časový posun, který 
mezi Čínou a Českem je.

Když už jsme u fotbalu, kdy jste s ním vlastně začal?
S fotbalem jsem začal přirozeně, jako každý kluk  
z vesnice. Jsem totiž z Dolní Branné. My jsme v pod- 
statě nic jiného nedělali. Na štěstí. V létě jsme hráli 
fotbal, chytali ryby a v zimě hokej a lyže. No a pak 
v necelých čtrnácti letech jsem odešel hrát do Liber-
ce za Slovan. Pak proběhlo takové krátké zanevření 
na fotbal, možná takové přejedení se ho, ale zase mi 
do cesty přišel jeden člověk a ten mě v podstatě na-
vedl na dráhu trenéra. No a tuhle nádhernou jízdu 
jsem si užíval v podstatě do nedávna.

Vraťme se kousek zpátky k licencím. Co člověk musí 
umět a zvládat, aby takové licence dosáhl?

Já mám vlastně mládežnickou profi licenci, to je 
to nejvyšší, co u mládeže jde vystudovat. Musíte  
k tomu mít hlavně touhu, chuť, vizi a odhodlání 
jít do toho naplno. Také ale i podmínky, které vám 
to umožní. No a ty si ale stejně spoluutváříte sami. 
Ona je to dost velká oběť. Když v tom ale máte tu 
vášeň, milujete to a baví vás to, tak je to pro vás vše 
zábava, hra, droga…

Jak už jste zmínil, absolvoval jste několik stáží v za-
hraničí. O co šlo a co jste tam dělal? 
Stáže jsou nádherné. Neskutečný přísun zkuše-
ností, vědomostí, dovedností, postupů, trendů, 
známostí a v neposlední řadě zdokonalování jazy-
kových dovedností. Ale vzniklo to úplně náhodou, 
když jsem dostudoval B licenci, tak jsem dostal 
trochu přes pusu. Měl jsem odjet s jedním ligovým 
týmem na stáž do FC Ajax Amsterdam. Už bylo 
vše připraveno, měl jsem nahlášenou dovolenou  
v práci a byl jsem natěšený. Pak mi přišla esemeska, 
že se nakonec nevejdu do auta. To pro mě byla vel-
ká rána. Řekl jsem si, že když mohli tihle lidé, tak já 
přeci můžu taky. V tu dobu, to byl rok 2012, vládla 



světu Chelsea FC, tak jsem se rozhodl, že pojedu 
do Chelsea. No a ještě ten den jsem napsal dopis  
a rozeslal ho mezi všechny týmy 1. a 2. anglické 
ligy, že chci jet k nim na stáž, že jsem začínající tre-
nér z Čech, v podstatě bez zkušeností, a že bych se 
k nim chtěl jet učit a podívat se, jak to tam dělají. 

Jaká byla odezva?
Dva měsíce mi nikdo neodpovídal a až později 
jsem dostal odpověď z West Ham United a za dal-
ších čtrnáct dní mi přišel e-mail od Chelsea, že mě 
přijali. Tak jsem to ve West Hamu všechno zrušil  
a jel jsem do Chelsea, tam jsem se potkal třeba s ne-
skutečnou personou, Petrem Čechem. Tenkrát jsme 
si tady doma při tréninku hráli třeba, že dneska 
máme trénink z Chelsea, že tam dělali tohle a pak 
zase tohle… Prostě sranda, které jsem ale neskuteč-
ně propadl. To, co jsem se tam naučil, jsem potom 
předával dětem, které jsem trénoval tady v Česku. 
Tímto to ale spíše začalo. Řekl jsem si, že od ma-
lička miluji Juventus, Pavla Nedvěda. No a to stej-
né… Papír, tužka a dopis do Juventusu. Půl roku 
nic. Každej den jsem se těšil na e-mail z Juve… Nic. 
Až po půl roce najednou odpověď: „Jasně, dejte si 
termín a dorazte…“ Tak jsem v dubnu 2013 s ka-
marádem, co mě k tomu trénování vlastně dotáhl, 
odjel do italského Juventusu. Tam jsem se potkal  
s Pavlem Nedvědem, což byl od malička můj vzor. 
V Juventusu jsem byl ještě asi desetkrát. V podstatě 
třeba ještě do loňska a třeba jen na zápasy Juven-
tusu. To mě vždycky nabilo. Každou tou návštěvu 
tam jsem poznával nové trendy a způsoby, jak být 
prostě lepší a lepší. Jak pracovat lépe, více, efektiv-

ně a ještě aby vás to furt tak bavilo. To vše jsem 
potom aplikoval tady doma. Díky tomu mýma 
rukama prošla spousta kluků, co teď hrají ligu, ale 
také mají třeba vystudované gymply a studují dále 
vysoké školy. Prostě další úspěšní a pracovití lidé, 
co mají rádi fotbal. Možná mi primárně nešlo ani  
o fotbal. Možná mě snad i víc bavil ten pocit toho 
leadera a ta touha ty kluky a sebe fakticky posou-
vat nejen po stránce fyzické – výkonnostní, ale 
hlavně po stránce vnitřní, duševní, lidské. 

Vy tedy trénujete děti?
U dětí jsem začínal. Končil u U19. Teď už netrénuji 
vůbec. Po tom, co jsme s partnery neúspěšně ukon-
čili nějaký vysněný fotbalový projekt ve Švýcarsku, 
jsem se začal věnovat už jiným věcem. A to koneč-
ně a především úžasné rodinné firmě, své firmě  
s podlahami, nemovitostem a tak nějak hlavně růz-
né práci tady v Česku.

Minulý rok jste ve Vrchlabí rozjel turistickou atrakci 
vláček Bubáček. Čí to byl nápad, jak probíhala přípra-
va a rozjezd takového projektu?
Nápad to byl zcela spontánní, něco podobné-
ho jsme viděli totiž ve Znojmě, kde jim to krásně 
klape. Poté, co nám tu loni na jaře proběhla první 
vlna onemocnění, jsme to tu chtěli nějak rozhýbat. 
Tam byla ta inspirace. No a pak už je to jen složka 
výkonná, tedy realizace. Druhá věc ale je, že lokál-
ní turismus místních je ve Vrchlabí strašně nízký. 
Spoustu lidí z různých částí města v podstatě nejde 
do našeho centra ani na kafe. Když jsme vymýšle-
li trasy, tak jsme chtěli zároveň s městem propojit  
i Strážné a Benecko, zapojit lanovku na Žalý, Kně-
žice, aby to mělo trošku hlubší smysl. Výlet pro 
rodinu plný zážitků, dobrého jídla, pití a pohody. 
Můžu říct, že se to chytlo krásně. Feedback od uži-
vatelů je úžasnej.

Společně s několika dalšími společníky jste rozjel 
rozvojový projekt Pod Žalý. O co přesně jde?
Projekt Pod Žalý má za cíl pozvednout cestovní 
ruch. Zkusit využít nabízený potenciál lokality  
a vybudovat komplexní funkční zónu. Vzhledem 
k možnostem, co Hořejší Vrchlabí nabízí, tu chce-
me mít nějaké zábavné atrakce, kavárny. Podobně, 
jako když přijedete do Rakouska nebo Itálie. Ti lidé 
nejdou jen po lyžování a my to tu s ostatními inves-
tory chceme mít více komplexní.

Angažujete se v chodu lyžařského areálu Bubákov? 
Přirozeně. Vyplývá to z toho, že moje manželka 
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Veronika je dcera pana Bubáka, majitele. Ona je asi 
ta nejlepší osoba, která mě mohla potkat. Ta její tr-
pělivost s těma mýma touhama vyhrát ligu mistrů, 
výletama po světě… No a já už chci být prostě sou-
částí toho, co je na Bubákově vybudováno, a nějak 
pomoci to posouvat dál. Tu vášeň, co jsem měl pro 
fotbal, tu chci dávat sem. Já to tady prostě miluji.

Na parkovišti pod lanovkou se prodávají burgery  
a zaslechl jsem, že se tam mají konat i kulturní akce. 
Je to tak?
Ano, celé to původně začalo kavárnou, ve které 
teď sedíme. Tu jsem si primárně pořídil jako sta-
vební buňku k nám na pozemek a k ovečkám. 
Asi by jí tam ale byla škoda, říkám si teď. Protože 
se nám ale pořád oddalovala možnost výstavby 
domu, tak jsme z toho s mým společníkem udělali 
kavárnu. No a v návaznosti na kavárnu vznikla 
i burgrárna. Používáme zde opravdu kvalitní ar-
gentinské maso a také si necháváme péct housky. 
Toto místo se tak nějak naskýtá k tomu, abychom 
to začali využívat hojněji a efektivněji. Koncerty, 
zábavné atrakce, doprovodné služby a společen-
ské akce jsou jen takovým logickým vyústěním 
areálu mimo zimní sezónu.

V roce 2018 jste byl zvolen do zastupitelstva Špin-
dlerova Mlýna a jste zde stále zastupitelem. Co vás 
vedlo ke kandidatuře? A proč ve Špindlerově Mlýně 
a ne ve Vrchlabí?
Já už roku 2010 ve Vrchlabí kandidoval, nebyli 
jsme úplně úspěšní. Pak jsme vymýšleli něco i na 
rok 2018, to jsme ale neuskutečnili. Potom přišla 

možnost kandidatury ve Špindlerově Mlýně, tak 
jsem si říkal, proč vlastně ne? Špindl je další velká 
škola pro mě. Udává určitý trend území. Ve skuteč-
nosti jsem za to velice rád. Hodně se to propojuje  
s mými aktivitami.

Máte v zastupitelstvu nějaký cíl? Něco, čeho chcete 
dosáhnout?
Samozřejmě. Můj cíl je zachovat si zdravý pohled 
na věc, takovou střízlivost při mnohdy pohádko-
vém vyprávění různých investorů a také chci být 
určitě nápomocný, co se týče sportu, cestovního 
ruchu a i toho, jak přinést potřebné peníze do měst-
ské pokladny. 

Budete kandidovat i v příštím roce? 
Mám to v plánu.

I z předchozích odpovědí je patrné, že máte mnoho 
aktivit. Kde na všechno berete čas a co na to říká 
vaše rodina?
Já měl ohromné štěstí na lidi, co mi ve správný čas 
přišli do cesty. Naučili mě, jak plánovat, pracovat, 
jak být efektivní, ale taky mi ukázali, jak důležité je 
být šťastný. Rodina a zdraví mých blízkých je pro 
mě to největší štěstí. Pracuji hodně, ale já jsem ta-
kový. Takže já vlastně ani nepracuji. Je to takové 
mé DNA, řekl bych. Občas vám ten svůj rytmus ale 
stejně něco rozhodí a musíte reagovat. Důležitě je 
umět si rozplánovat čas, určit priority. Od brzké-
ho rána pracuji, odpoledne se snažím být hlavně  
s rodinou a večer zase pracuji. Určitě se ale snažím 
každou možnou chvíli trávit s rodinou.

+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.
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Chystáte se do zahraničí? 
Nezapomeňte na pojištění!

K létu neodmyslitelně patří cestování a s ním i spousta krásných zážitků. Na Vašem seznamu věcí, které je po-
třeba zařídit před odjezdem, by ale neměla chybět ani položka „uzavřít cestovní pojištění“. Pokud totiž budete 
potřebovat poskytnout v cizí zemi ošetření, nemusí Vám veřejné zdravotní pojištění stačit a budete si muset 
připlatit. Klasické pojištění totiž mnohdy nepokrývá výlohy ve všech zemích stejně. 

„V případě cest do států mimo Evropu je cestovní 
pojištění opravdu naprosto nezbytné. Doporuču-
jeme však jeho sjednání i pro cesty do členských 
zemí EU či dalších destinací, které se zavázaly po-
skytovat občanům ČR zdravotní péči v obdobném 
rozsahu, jako tomu je u občanů příslušné země. 
Připojistit se tak vyplatí mimo EU i pro cesty do 
Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska a na Island.  

V případě tzv. smluvních států, kde je rozsah kryté 
zdravotní péče minimální (Albánie, Černá Hora, 
Makedonie, Srbsko, Tunisko a Turecko), je nezbyt-
né uplatnit případný nárok na čerpání neodkladné 
péče v dané zemi předem. Stačí před cestou požá-
dat svou zdravotní pojišťovnu o vystavení speci-
álního formuláře,“ říká Mgr. Josef Novotný ze Za-
městnanecké pojišťovny Škoda. 

A proč je dobré mít cestovní připojištění i pro ces-
ty v rámci členských zemí EU? „Je to prosté. Mezi 
ČR a jednotlivými zeměmi se totiž může lišit výše 
případné spoluúčasti za ošetření či zákrok. Je tedy 
možné, že byste si museli připlatit ze svého,“ dopl-
ňuje Mgr. Josef Novotný. 

Zároveň je nutné mít na paměti i bohužel stále ak-
tuální situaci související s onemocněním COVID-19 
(případné náklady na testování, pobyt v karanténě 
atd.), které v ostatních evropských zemích nemusí 
být (a obvykle skutečně nejsou) standardně hraze-
ny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Zaměstnanecká pojišťovna 
Škoda Vám zprostředkuje 
i cestovní pojištění 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda je zdravotní 
pojišťovnou, která se postará o zdraví celé Vaší 

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

rodiny. Kromě zajištění kvalitních a dostupných 
zdravotních služeb nabízí svým pojištěncům 
také cestovní pojištění do zahraničí ve spolupráci  
s Vitalitas pojišťovnou, a. s., a to za výrazně nižší 
ceny. Nově má v nabídce i připojištění na případ-
né komplikace spojené s nemocí COVID-19. Dár-
cům krve, kteří jsou pojištěni u ZPŠ, navíc posky-
tuje 30 dnů pojištění léčebných výloh ZDARMA. 

Cestovní pojištění lze u ZPŠ sjednat, i když je-
jími pojištěnci nejste, avšak za standardní ceny.  
Více se dozvíte na www.zpskoda.cz.

Chcete být pojištěncem ZPŠ? 
K ZPŠ se přidáte zcela jednoduše vyplněním regis-
trace on-line. Registrace je letos možná už jen do 
30. 9. 2021. Pojištěncem se pak stáváte k 1. 1. 2022. 
Změnu pojišťovny pak jen stačí nahlásit svému za-
městnavateli a lékařům, které navštěvujete.

Čerpejte od ZPŠ řadu benefitů 
a výhod pro celou rodinu! 
Více na www.pojistovnamehosrdce.cz 
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Grilované steaky, bifteky či burgery z australských  
a jihoamerických mas, ryby a k tomu lahodná vína či 
řízné pivečko, které vám naservíruje mladá a usmě-
vavá obsluha. To je synonymum dokonalé kombina-
ce chutí, vůní a požitků, které lze jen těžko odolat. 
Přesvědčit se o tom můžete i vy, pokud navštívíte 
restauraci Na Špeku v Pražské ulici.

Celá restaurace doslova září novotou po totální re-
konstrukci. „Při třetí vlně covidu jsme se rozhodli, 
že to úplně zavřeme, a sedm měsíců jsme na tom 
usilovně pracovali. A myslím, že to tady vypadá 
více než hezky,“ rozhlíží se po novotou zářících 
prostorách Richard Gottstein, který podnik pro-

RESTAURACE NA ŠPEKU

vozuje se svým parťákem Petrem Košařem, a ve 
Vrchlabí ještě spolu mají i oblíbený Viki Music Bar.  
„V hospodě zbyl jen původní strop a okna. Celé 
nám to tu navrhl designér Tomáš Krebs,“ dodává.
 
Restaurace Na Špeku, která se nachází při frekven-
tované Pražské ulici, byla po rekonstrukci otevřena 
2. července a její provozovatelé se do toho od začát-
ku pustili ve velkém stylu. „Máme skvělou venkov-
ní kuchyni, budeme celé léto grilovat. Maso, ryby, 
ovoce, zeleninu. Děláme špičkové burgery z masa, 
které si sami připravujeme a meleme. Je tu úplně 
famózní venkovní gril a sledovat práci na něm je 
učiněný požitek a vnímají to tak i naši hosté,“ říká 

Richard Gottstein. Hosté samozřejmě nebudou 
při výběru ochuzeni o polévky, tradiční česká 
jídla, ale o lahodné nápoje včetně bohatého 
výběru kvalitních vín. O chuťové pohárky zde 
pečuje mladý, ale velmi zkušený personál. Na 
každé směně tu na placu jsou tři až čtyři číšníci, 
na přípravě jídel v kuchyni včetně výpomoci 
spolupracují tři lidé. 
 
Kapacita restaurace, před kterou je prostorná 
venkovní zahrádka, je 200 míst, proto se zde 
pravidelně konají velké akce a oslavy včetně 
svateb. „Od konce července zde máme i hřiště 
pro děti. Je to nejkvalitnější možné provedení 
z nerezu. Zkrátka chceme, aby si to tu užili 
všichni. I děti,“ říká Gottstein. Návštěvníci se 
mohou těšit i na několik kulturních událostí 
včetně populární akce Vánoce naruby, která se 
zde uskuteční 21. srpna. 
 
Stejně jako ve většině gastronomických zařízení  
i tady majitelé řešili, kdo zde bude po opa-
kující se pandemii covidu pracovat. „Ještě  
v březnu jsem tu byl sám a nevěděl jsem, kdo 
mi tu bude pracovat. A 26. června, tedy pár 
dní před otevřením, jsem si už do obsluhy 
mohl vybírat ze dvanácti lidí. Je velmi po-
těšující a motivující vidět, když se lidé sami 
hlásí, že tady chtějí pracovat, a těší se na to,“ 
říká Gottstein, jenž sám má vzdělání v gastro-
nomii, a tudíž dobře ví, co tato práce obnáší  
a jak je náročná.
 
A na závěr už zbývá jen dodat, jaká je ote-
vírací doba. Tak tedy, restaurace Na Špeku 
má otevřeno každý den kromě pondělí od  
11 do 21:30, v pátek a v sobotu je pak zaví-
račka prodloužena ještě o další hodinu a půl. 
Bon appétit!

Chuťové poškádlení 
v gurmánském ráji

Pražská 1544, Vrchlabí | Tel.: 774 440 482
    Na Špeku - Czech Restaurant Vrchlabí
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Ta hora byla krásná a já počítal, 
že budu muset něco obětovat 

Rozhovor s Radkem Grohem jsme si domlouvali už  
v březnu letošního roku. Nezdálo se na tom nic slo-
žitého, bydlíme asi čtyři kilometry od sebe. Jednodu-
ché to ale nakonec nebylo. Nejdříve jsme ho museli 
odložit kvůli lockdownu, a když už by to bývalo šlo, 
odjel Radek na výpravu do Nepálu. Nikdo netušil, jak 
dramatická výprava to bude.

Do Nepálu jsi koncem května odjížděl s naším dalším 
vynikajícím horolezcem Markem Holečkem, abyste 
zdolali 7162 metrů vysoký vrchol hory Baruntse. Jak 
jste se vy dva dali dohromady?
Naše kamarádství trvá už dlouho, odhaduji tak 
deset let. Seznámili jsme se v Krkonoších, na jedné 
takové divoké „pitce“, a okamžitě jsme si rozuměli. 

Kolik společných výstupů jste měli před zdoláváním 
Baruntse za sebou?
Ve skalách jich je bezpočet. Vážné, ve velehorách, 
máme dva: v roce 2019 jsme udělali prvovýstup na 
severní Huandoy a letos v Nepálu na Baruntse.

Proč jste zvolili právě Baruntse? 
Baruntse je krásná hora v samém srdci Himálaje. 
Navíc její západní, do té doby neprostoupená stěna 
představovala pro lezecký svět vzrušující výzvu.

HOROLEZEC

Jednalo se o prvovýstup a cestu jste zdolávali alp-
ským stylem. Vysvětli prosím pojem „alpský styl“.  
Když to pro čtenáře velmi zjednoduším, alpský 
styl představuje sportovně-filozofický přístup  
k horolezení, kdy stoupáme ze základního tábo-
ra na horu bez jakékoli podpory, fixního jištění  
a šerpů. Samozřejmostí je absence umělého kyslí-
ku. Opakem alpského stylu je styl expediční, kdy 
se s pomocí podpůrných týmů budují výškové tá-
bory, mezi kterými se následně horolezci pohybují.
 
Jaký je tvůj názor na takové expediční výstupy?
Fandím každému, kdo se do hor vydá. Na horole-
zectví je krásná právě ta ohromná pestrost. Pokud 
tam chce někdo lézt s kyslíkem, ať leze s kyslíkem, 
a když se rozhodne letět balónem, ať letí. Osobně 
si vybírám hory, kam se davy nehrnou, a tak se 
mi to líbí.

Jak dlouho vám cesta na vrchol trvala?
Na vrchol jsme se ze základního tábora dostali za 
šest dní. 

Vrcholu jste sice dosáhli, ale jak prohlásil Marek Ho-
leček, byla to jeho první výprava, kdy v mlze a vánici 
ani vrchol neviděl. Tedy žádné výhledy a fotodoku-
mentace... Není ti to trochu líto?
Ani ne, já měl z vrcholu radost i tak. Jsem prostě 
vrcholový typ. Někteří horolezci občas používají 

takové to klišé, že je to jen polovina cesty. Já mám 
radost, i když si třeba vyběhnu na Žalý. Je pravda, 
že na Baruntse nebylo nic, vichřice už divočila a já 
vrchol identifikoval jen podle toho, že jsem se pla-
zil do kopce a pak zase z kopce. Ale nevadilo mi to, 
v tu chvíli jsem řešil jiné věci. 

Počasí se prudce zhoršovalo, sněhová bouře vám 
znemožnila sestup dolů. Byla snad chyba v před-
povědi? 
Žádná chyba. Měli jsme excelentní předpověď od 
Aleny Zárybnické. Když nastupuješ do stěny, máš 
dotaci nějakého počasí. Lezecké obtíže byly tak vel-
ké, že nám znemožňovaly rychlejší postup. Zkrát-
ka jsme vzhledem k lezeckým obtížím nedokázali 
postupovat dost rychle. Pěkné počasí jsme prošust-
rovali a pak přišla perioda špatného. Naštěstí nás 
zastihlo až ve finále a zastavilo nás bezprostředně 
pod vrcholem. Zasekli jsme se ve výšce okolo sed-
mi tisíc metrů, ale zároveň jsme měli velké štěstí. 
Kdyby nás to chytlo ještě ve stěně, bylo by to dale-
ko nepříjemnější.
  

Na čtyři dny jste uvízli v malém stanu. Na internetu 
proběhla informace, že jste zůstali s promočenými 
spacáky i oblečením a pocitová teplota dosahovala 
–40 °C. Jak je možné, že vám věci nezmrzly?
Vidíš, to je ten internet. Jedna informace jasně vy-
vrací druhou. Bylo to tak, že se přihnal cyklón, kte-
rý počasí míchal, chvíli byla zima, pak zase velká 
vlhkost – bylo to nepříjemné, ale my Krkonošáci 
víme, že každá vánice jednou skončí. A my tak 
věřili, že šanci na sestup dostaneme. Spíš mě zne-
pokojovalo to extrémní sněžení a tím pádem riziko 
lavin. Reálnějším nebezpečím než to, že bychom 
zmrzli nebo se navzájem snědli, bylo právě nebez-
pečí, že by nás při sestupu mohla strhnout lavina.

 
Jak může v těchto podmínkách člověk vůbec přežít?
Ve výšce sedmi tisíc metrů organizmus pocho-
pitelně strádá. Už neregeneruje, poměrně svižně 
spaluje energetické zásoby. Nejdůležitější je zajistit 
příjem tekutin. Vodu získáváš tak, že na plynovém 
vařiči rozváříš sníh. Záleží na tom, jak dlouho bom-
ba vydrží. Nedostatek potravy je nepříjemný, ale 
dá se vydržet relativně dlouho. 

Jak jste řešili, když jste potřebovali na záchod?
Vzhledem k tomu, že máš malý příjem, tak ti velká 
strana odpadne. A čůrání? To je roztomilý – do ně-
jaké lahve nebo obalu od jídla.
 
Opět budu citovat Máru Holečka: „Celý den ležíme 
beze slov vedle sebe, kdy těžké myšlenky putují  
v našich hlavách…“ To asi čas utíká hodně pomalu. 
Co se v té tvé hlavě odehrávalo?
Uhlídat hlavu je při vypjatých situacích náročné. 
Snažil jsem se to brát pozitivně. Měl jsem radost, 
že vrchol už je za námi a nás tak čeká už jen cesta 
dolů. Nutil jsem se číst. Měl jsem v mobilu staže-
ného kompletního Havlíčka, ale ta jeho psycholo-
gická dramata mi tam nahoře nějak „nechutnala“.  
A tak jsem přešel na Saturnina a Máj. 

Ty a Mára, dva parťáci, musí být nejen ve výborné 
fyzické kondici, ale určitě je důležité, abyste si ro-
zuměli i po stránce lidské. Měli jste přesto v těch 
extrémních podmínkách nějakou krizi i mezi sebou?
Neměli. Rozumíme si. Mára je typicky romantic-
ký hrdina a jako takový má některé nectnosti, ale  
k tomu hromadu skvělých vlastností. Pokaždé, 
když bylo třeba, vzájemně jsme se podporovali. 
Vlastní výstup byl náročný a často nebezpečný  
a v takových podmínkách není prostor na hádky.

Kdo z vás je větší optimista?
Oba jsme nenapravitelní životní optimisté! Bez 
toho by snad na ty hory lézt nešlo… 

Před osmi lety se o výstup na Baruntse pokoušeli 
Jakub Vaněk a Petr Machold. Od té doby je už nikdo 
neviděl. To muselo být i pro vás velmi stresující. Víš, 
co se jim tenkrát stalo? 
Samozřejmě, že jejich příběh znám. Stalo se to  
v roce 2013, dobře si to pamatuji. V té době jsem 
hodně závodil na skialpech a Petr Machold skialpo-
vé závody pořádal. Vzpomínám, jak já teprve po 
horolezectví pokukoval, a právě výpravu Petra  
a Kuby jsem sledoval. Před jejich odjezdem jsem 
byl pyšný na to, že takového borce znám. Když 
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jsem se pak dozvěděl, že mají problémy, dlouho 
jsem věřil, že to dobře dopadne. Bohužel se už ne-
vrátili. Během celé naší nepálské kampaně jsem na 
ně často vzpomínal. 

Konečně doma. Neřekl sis, že už máš hor plné zuby  
a alespoň na čas si od nich dáš pokoj?
Kdybych mohl, jel bych zítra znova. Sestra Karolí-
na včera odjela na Gašerbrum, vezl jsem ji na letiště 
a hned se mi začalo stýskat – po té show, po tom 
adrenalinu… Mám to rád. Doufám, že už brzy zase 
někam vyrazím.

Viděla jsem vaše fotky bezprostředně po návratu. 
Velká změna. Kolik kilogramů jsi tam nechal?
Odhaduji, že kolem osmi až deseti kilo. Smut-
né je, že ti ubývají svaly a ne tuk. Po návratu do 
Káthmandú, kde jsme se museli zdržet kvůli covi-
dovým opatřením, ale nastalo nezřízené obžerství 
a opilství, tak si myslím, že jsem to dohnal už tam. 
A samozřejmě, že doma v tom pokračuji. Před na-
ším setkáním jsem se raději byl ještě proběhnout 
po Hraběnce. To je maličkost, zdravý organizmus 
je nenasytný a brzy se s tím vyrovná. Větším pro-
blémem bývají omrzliny, ale těch jsem se naštěstí 
vyvaroval.

Kdy, s kým a kam se chystáš na další výpravu?
Byl bych moc rád, kdybych se ještě letos dostal 
do pořádných hor. Nejlépe do zimní Patagonie. 
Uvidíme, jaká budou pandemická opatření. Jinak 
máme velké plány! Za rok bych chtěl s Márou zdo-
lat fenomenální Mašerbrum, anebo, pro mě zcela 
srdcový, Nanga Parbat, jeho Rupálskou stěnu (to 
je největší stěna na světě). Anebo krásné stále pa-
nenské vrcholy v Hiundúkuši. Máme tam vazbu  
i na Krkonoše. Před padesáti lety tu Honza Červin-
ka vedl silnou expedici, na kterou bychom mohli 
navázat. Rád bych se také někam vydal s lyžemi. Je 
toho hrozně moc. 

Co na tvé nadšení říkají rodiče a sourozenci?
S mamkou máme báječný vztah, celý život mě ve 
všem podporovala. Navíc byla i mojí trenérkou, 
ať už při atletice, tak i skialpinismu. Ona ví, že mě 
dobře připravila a že udělám vždy maximum pro 
to, aby vše dobře dopadlo. Tatínek je svérázný  
a i když horolezectví příliš nefandí, vím, že to 
také prožívá. Nejintenzivněji to určitě zasahuje 
moji přítelkyni Kristýnu, je mi líto, že někdy musí 
zažívat nepříjemné chvíle, a uvědomuji si, že je to 
ode mě sobecké. 

DEN
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Sobota 25. 9. 2021
od 9:00 do 15:00 hod. reál firmya
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• Obèerstvení zajištìno

ARGO-HYTOS s.r.o. | Dìlnická 1306, 543 01 Vrchlabí
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Radkova přítelkyně Kristýna zrovna byla doma. Cho-
pila jsem se tedy šance a rovnou vyzpovídala i ji. 
Kristýno, prozraď mi prosím, jak jsi Radkovu výpravu 
na Baruntse prožívala.
Byla jsem hodně nervózní. Měla jsem velkou opo-
ru ve svojí rodině, Ráďově rodině i v kamarádech  
a v zaměstnání. Těžké to bylo od samého začátku, 
dostávala jsem jednu horší zprávu než druhou. 
Věděla jsem, že jde o prvovýstup severozápad-
ní stěnou a oni to musí vylézt, protože cesta zpět 
tudy není možná. Světlejší moment byl v neděli.  
V pondělí jsem pak myslela, že vylezou na vrchol, 
ale uvízli těsně pod ním. V úterý ho přelezli, bo-
hužel asi sto metrů pod ním je zastihlo nepříznivé 
počasí a další čtyři dny jim nedovolilo pokračovat 
v sestupu. Byly to nervy od začátku až do konce. 

Měla jsi možnost být s Radkem v kontaktu? 
Ráďa byl už na několika expedicích. Pokaždé jsem 
s ním byla v kontaktu. I tentokrát jsem měla číslo 
na jejich satelitní telefon. Poprvé to ale bylo media-
lizované. Byla jsem ve spojení i s Karolínou (pří-
telkyní Máry Holečka). Mára psal více dramaticky, 
nemohla jsem si tedy žít jen v takové, možná i na-
ivní, iluzi, ve které mě vždy udržovaly uklidňující  
a pozitivní zprávy od Radka. Nebylo to snadné.

Nepokoušela ses někdy Radkovi horolezecké výpra-
vy rozmluvit?
Nechci nikoho měnit. Věděla jsem, že jdu do života 
s horolezcem. Vím, že to k němu patří a v horách je 
nejšťastnější. Respektuji to a fandím mu.

Tebe horolezectví neláká?
Mám ráda svůj komfort, nevydržela bych se ani 
dva dny nemýt. Miluji hory, miluji Krkonoše, běž-
ky, skialpy, skály, ale nemám v tomto vysoké am-
bice. Zůstanu asi především fanouškem a lezcem 
– amatérem.

HOROLEZEC
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ylo, nebylo, milé děti, ale spíše 
bylo, nežli nebylo. Kdysi dáv-

no se nám v maršovských lesích 
odehrála tuze podivná příhoda. 
Inu, to víte, podivných příhod se 
v Krkonoších stalo mnoho, však se 
tetky něco navyprávěly, když při 
svíčkách draly peří. 

To tenkrát u Bílého potoka za Mar-
šovským mlýnem žil stranou od lidí 
kovář Jakub. Bylo to pořádné chla-
pisko s rukama jako medvědí tlapy, 
mnoho toho nenamluvil a lidem se 
vyhýbal. Místní ho měli za pěkného 
podivína a kdejaký vrabec na střeše 
cvrlikal, že místo, kde žil, bylo plné 
prapodivných stvoření. Mluvilo 
se o ohnivých mužíčcích, kteří po 
nocích tancují mezi stromy, a není 
radno jim přijít do cesty. Však i zlot-
řilá Lotrandova loupežnická banda 
se Bílému potoku vyhýbala, a to už 
je co říct.

Každý půlrok jezdíval Jakub prodá-
vat na trutnovské trhy všechno, co 
ve své kovárně vyrobil. Nerad, to se 
ví, ale nějak se živit musel. Pokaždé 
se ho někdo na ty ohnivé muže ptal, 
ale on vždy jen mávl rukou. Copak 
by jim také povídal, když nikdy 
žádné neviděl. Ale vrtalo mu to hla-
vou, aby ne. 

Rozhodl se tak přijít celé věci na 
kloub a jedné noci vyrazil do hloubi 
lesa. Na ohnivé bytosti sice nena-
razil, namísto toho však opravdu 
viděl tu hořící keř, strom, dokonce 
i starý ztrouchnivělý pařez celý se-
žehlý plameny. Vida, na každém 
šprochu pravdy trochu, hudral si 
pod vousy.

Celý ztumpachovatělý se vracel 
domů, a protože se mu nechtělo jít 
spát, šel rovnou do kovárny, aby 
prací zahnal podivné myšlenky.  
A sakulente! V kovářské peci, přímo 
uprostřed ohniště, leží do klubíčka 

schoulený malý drak. Jak si tak hez-
ky chrní, horkým dechem rozehřívá 
uhlíky, na kterých se uvelebil. Asi 
se mu něco hezkého zdálo, protože 
mlaskal a pobrukoval si. 

Asi se, děti, divíte, kde se u nás  
v Čechách může vzít drak. To 
máte tak. Ten náš mrňous se měl 
vylíhnout společně s dalšími sou-
rozenci dračí mamince kdesi dale-
ko ve studeném Švédsku. No jo, to 
jsou ale nápady! Já ve Švédsku byl  
a řeknu vám, tam je ale pořádná 
zima. Ani se nedivím, že se ma-
minka rozhodla vzít vejce a odletět 
s nimi do Rumunska k Černému 
moři. Na své cestě možná i trochu 
zabloudila a udělala si zastávku  
v Krkonoších. Musela to být pěkně 
roztržitá maminka, protože na jed-
no vejce při svém odletu zapomně-
la. A tak se nám dráček vylíhnul 
jako sirotek. Navíc si z toho Švéd-
ska přinesl nejspíš nějakou rýmu, 
kvůli které neustále kýchá, a jestli 
jste někdy viděli kýchat draka, tak 
víte, že při tom chrlí oheň. Takže 
žádní ohniví mužíčci, ale malý 
dračí usmrkánek.

Jakub se překvapeně posadil na 
židli, ta zavrzala a drak se probu-
dil. Chvíli na sebe oba koukali – 
taky byste koukali, kdyby se vám 
v peci uvelebil takový zelenáč. Až 
Jakub řekl: „No, to se podívejme, 
ty máš ale vychování! Lézt po no-
cích do cizích pecí. Že se nestydíš.“

„Promiň,“ zakňoural drak, „když 
mně ti je pořád taková zima a v tvé 
peci je krásné teplíčko. Prosím, ne-
vyháněj mě pryč.“

„No jo,“ podrbal se na hlavě kovář, 
„co bych si ale já počal s drakem. 
Už takhle mě lidi nemají rádi,  
a až se dozvědí, jakého nocležníka  
tu mám, nekoupí ode mě ani pod-
kovu.“ 

„Ale já ti můžu být užitečný,“ brá-
nil se drak.

 „ To bych rád věděl, jak,“ zamyslel 
se nahlas Jakub.

„Copak sis nevšiml, že jsem drak? 
Mít draka v kovárně se vyplatí. 
My draci totiž chrlíme oheň, v tom 
jsme opravdu dobří. To teprve uvi-
díš, co ty tvoje podkovy vydrží.“

Jakub se zádumčivě pohladil po 
vousech a nakonec řekl: „Nuže 
dobrá, ale to ti povídám, už žádné 
ohníčky v lese.“

Drak měl obrovskou radost a ochot-
ně přikývl. Od té doby svůj oheň 
používal zásadně pro žhavení Ja-
kubova železa a opravdu, lidé si 
nemohli kovářovy výrobky vyna-
chválit! Podkovy vydržely koňům 
dvakrát déle, sekery se neztupily 
ani o ty nejtvrdší suky, a dokonce 
sám knížepán si u Jakuba nechával 
vyrábět brnění pro své vojáky.

A tak to těm dvěma klapalo. Nic 
ale netrvá věčně a našemu drako-
vi se stýskalo čím dál tím víc po 
svém druhu. Navíc tak vyrostl, 
že se pomalu do kovárny ani ne-
vešel. A proto se jednoho dne oba  
s těžkým srdcem rozloučili a drak 
odletěl k Černému moři za svými 
příbuznými.

Jakub dál pracoval ve své kovárně 
u Bílého potoka a o drakovi nikdy 
nikomu nevyprávěl. Lidem bohatě 
stačilo, že se v lese přestali objevo-
vat ohniví muži a že mají toho nej-
lepšího kováře široko daleko!

Nella Erbenová
Krkonošské gymnázium a SOŠ, Hostinné

Vítězka 26. ročníku Zlaté tužka 
v kategorii do 15 let.
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Malá dračí pohádka
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