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O nadcházejících volbách do Posla-
necké sněmovny, které se uskuteční 
druhý říjnový víkend, se říká, že 
jsou zásadní, klíčové, přelomové 
a nejdůležitější za poslední roky. 
Možná to tak je, možná není. Je 
to jen otázka vnímavosti každého  
z nás. Nicméně svobodné volby jsou 
výdobytkem, který ve velké části 
světa nemají. Když se oprostím od 
všech hesel, billboardů, programů  
a celé to zjednoduším, stát se nás 
tady ptá, jestli jsme spokojeni s tím, 
jak je řízen a jestli chceme pokračovat 
v zajetých kolejích nebo to změnit. 
A na to by měl mít asi názor úplně 
každý, kdo má všech pět pohromadě. 
Takže, chopte se své role i hodno- 
ticí zodpovědnosti a běžte volit. Jde 
o pár minut vašeho času. A dříve, 
než vyrazíte k urně, přečtěte si nové 
Vrchlabinky. Například cestopisné 
vyprávění Ivana Mitruse je dechbe- 
roucí. A pokud vyhledáváte napětí 
nebo zážitky, rada je jednoduchá 
– choďte na hokej nebo si jeďte do 
Lánova vyrobit vlastní svíčku.
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Petr Dědek, 
podnikatel a mecenáš

Jiří Jakubec, sportovní manažer 
HC Stadion Vrchlabí

Petr Just,
politolog a pedagog

Dan Kruml, knihkupec

Milan Dejmek, vinárník

Martin Kalenský, nákupčí

Jít volit je správné. Volby jsou 
součástí demokracie, chodím 
volit pravidelně. Vyjadřuji tím 
svůj názor.

Volit určitě půjdu, tak jako 
vždy. S aktuálním rozložením 
křesel ve sněmovně spokojený 
nejsem, takže budu volit změ-

nu jejího složení. 

Volit půjdu. Už jen proto, že 
se volí těleso, které prostřed-
nictvím schvalování zákonů 
rozhoduje o většině důležitých 

aspektů našeho každodenního života.

Ano, jako koneckonců dopo-
sud ke každým volbám. Po 
uzavření volebních místností 
pak budu sedět napjatý u ČT24 
a po vyhlášení výsledků buď 

frustrovaný, či povznesený u piva.

K volbám určitě půjdu. Koho 
volit, to vím již hodně let, stejně 
tak jako koho „nikdy“. 

K parlamentním volbám samo-
zřejmě půjdu. Je to jedna z legi-
timních možností, jak projevit 
svůj názor a spolupodílet se na 
politickém směřování naší země. 

Kdo k volbám nepůjde, neměl by si pak v hospodě 
u osmého piva stěžovat na to, že nám vládnou ne-
kompetentní nemehla, populisté, lháři a zloději. 

ANKETA

Půjdete k parlamentním volbám?

+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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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, 
FOTO: JIŘÍ V. NOVOTNÝ, ARCHIV IVANA MITRUSE

Jakmile podobné dobrodružství 
okusíš, toužíš to zažít znovu

O cestovateli Ivanu Mitrusovi jsme ve Vrchlabinkách už psali v době, kdy se nacházel na devět tisíc kilometrů 
dlouhé pouti ze Sicílie na nejsevernější bod kontinentální Evropy. Rozhovor proto tehdy probíhal korespon-
denčně. V srpnu se Ivanovi podařilo putování dokončit a my si tak konečně mohli popovídat o jeho zážitcích 
naživo. Pojďme si nejprve připomenout, co jsme se od Ivana dozvěděli v minulém povídání. 

Ivan Mitrus se 30. ledna 2020 vydal na pouť ze Si-
cílie až na nejsevernější bod kontinentální Evropy, 
norský mys Nordkapp. Na cestu si vydělal během 
roku a půl práce v Irsku, vyrážel asi se 140 tisíci ko-
runami. Rozhodl se putovat sám, aby lépe poznal 
sám sebe. Vzal s sebou minimum vybavení, proto-
že, jak Ivan říká, váha batohu je nesmírně důležitá. 
Jeho výbavu tedy tvořilo pár kusů oblečení, vařič, 
solární nabíječka, svítilna, filtr na vodu, základní 
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hygiena, tarp, karimatka a trekingové hole. Na své 
cestě potkal mnoho zajímavých lidí a zažil výjimeč-
né okamžiky. 

Ivane, jak dlouhá tvoje cesta nakonec byla a kolik 
dnů přesně trvala? 
Cesta byla dlouhá necelých 8700 km a trvala přesně 
545 dní.

Měl jsi přibližně takový čas v plánu?
Ano, počítal jsem přibližně s rokem a půl. Vyrážel 
jsem v lednu, konec by mi tedy vycházel někdy na 

říjen. Počítal jsem se zimní pauzou. Samozřejmě, že 
s covidem jsem se musel vypořádat, trochu mě zdr-
žel, ale nijak výrazně mi to plány nezměnilo.

Kolik bot jsi za svoji cestu prošlapal?
Měl jsem pět párů bot vlastních a šestý pár jsem do-
stal v Itálii. V těch darovaných jsem ale ušel jen pár 
set kilometrů, protože to byly boty spíš na chození 
ve městě než na turistiku v horách. Jak jen to šlo, 
musel jsem je vystřídat – bylo mi v nich nepříjem-
ně, dokonce mi slezl i nehet.

Kdo a za jakých okolností ti je daroval?
To jsem v Itálii přespával na místním fotbalovém 
hřišti. Dal jsem se tam do řeči s jedním sympatic-
kým klukem. Když viděl, v jakém stavu jsou mé 
boty, donesl mi pěkné, nové, ale bohužel ne moc 
vhodné. Určitě mi ale pomohl, bylo to od něj hezké.

Kde ještě jsi většinou přespával?
Kde se dalo. Kromě fotbalových hřišť třeba v opuš-
těných domech. První noc v Německu jsem strávil 
dokonce na hradě. Rád jsem spal jen tak pod širá-

kem. Ve Skandinávii zase byla spousta turistických 
přístřešků. Plánoval jsem podle nich i etapy, abych 
nemusel stavět stan. Buď to byly otevřené přístřeš-
ky pouze se stříškou proti větru, nebo luxusní cha-
tičky otevřené pro veřejnost – ty ale byly většinou 
jen na hodně málo přístupných místech.

Nebál ses spát v opuštěných domech? Třeba i kvůli 
tomu, že se dopouštíš něčeho nelegálního? 
Toho jsem se bál! Lepší to bylo v objektech upro-
střed lesů. Jednou jsem ale přespával v opuštěné 
budově poblíž silnice, a to jsem měl vážně strach, 
aby mě tam někdo nevyhmátl. Večer jsem se tam 
schoval a hned ráno vyrazil dál.

Při své cestě jsi určitě potkal spoustu lidí. Zůstáváš  
s některými dodnes v kontaktu?
Ano! Dokonce jsem některé pozval k nám do Kr-
konoš. Vypadá to, že přátelé z Německa snad i do-
razí. Při putování jsem si bral kontakty na ty, kteří 
mě zvali k sobě domů, a když jsem cestu dokončil, 
posílal jsem jim z Nordkappu pohledy. Chtěl jsem 
jim udělat radost a alespoň touto formou jim ještě 
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jednou poděkovat. Spoustu kamarádů jsem získal 
i v zimě, kdy jsem pracoval v kempu. S nimi si 
stále píšu.

Zastavme se u tvé zimní přestávky.
To jsem byl už na jihu Švédska. Pomalu začínalo 
mrznout, zima se blížila a já potřeboval najít místo, 
kde ji přečkám. Snad každého, koho jsem potkal, 
jsem se ptal, jestli neví o nějaké práci. Až jsem přišel 
k jedné osadě, kde mi jeden pán nabídl, že si o tom 
spolu promluvíme. Vzal mě na recepci, kde jsem se 
seznámil s dalšími dobrovolníky, a dříve, než jsme 
si stihli skutečně promluvit, už jsem v kuchyni krá-
jel mrkev. Zůstal jsem tam nakonec půl roku. Šlo  
o rekreační středisko, kde jsem stihl ještě závěr 
sezóny. Dokud jezdili hosté, pomáhal jsem v ku-
chyni, a když sezóna skončila, maloval jsem pokoje  
a staral se o jejich přípravu na sezónu následující. 

Kdy a kde jsi prožíval největší krizi?
První krizi jsem měl už na Sicílii. Před Catánií je 
rovná plocha, žádné kopce. Pražilo slunce a nebylo 
se kde schovat. I když byl únor, dosahovala teplo-
ta 25 °C. Nebyl jsem na takové teplo zvyklý, těžko 
jsem sháněl vodu. A na další si vzpomínám v Nor-
sku. Měl jsem jít 30 kilometrů, což už pro mě v tu 
dobu nebylo zase tak moc, ale já byl tak unavený  
a bez chuti, že mi cesta vůbec neubíhala. Bylo to 
pro mě složité, ale zvládl jsem to.

Napadlo tě dokonce, že bys to „zabalil“ a vrátil se 
domů?
Ne, to ne. Jen jsem si někdy říkal, co tam vlastně 
dělám, na co jsem se to dal… Ale zabalit jsem to 
nechtěl. Naopak, často jsem si uvědomoval, že jsem 
šťastný a spokojený s tím, co dělám.

A naopak, jaký sis odnesl nejpříjemnější nebo nejdo-
jemnější zážitek?

Zážitků mám mnoho. Hlavně ze setkání s lid-
mi. Krásné bylo také, když jsem v Dánsku slyšel 
troubení jelenů v říji. Byl to takový první záchvěv 
Skandinávie, vysněné části mého cestování. A nej-
silnějším, nejemotivnějším zážitkem bylo pro mě 
určitě dokončení cesty. Myslím, že na ten okamžik 
do smrti nezapomenu.

Hodně času jsi trávil jen sám se sebou. Dozvěděl ses 
o sobě něco, co jsi do té doby netušil?
Bral jsem to jako zkoušku, jestli tak dlouho sám se 
sebou vydržím. To mi problém nedělalo, v tomto 
směru jsem obstál. Je pravda, že jsem lehce intro-
vertní a bývám rád sám. Dá se říci, že jsem často od 
lidí i utíkal. Když jsem se ale při putování už příliš 
dlouho s nikým nesetkal, těšil jsem se a kontakty 
jsem vyhledával. Zároveň to byla i zkouška, jest-
li se dovedu sám o sebe postarat ve chvílích, kdy 
široko daleko nikdo jiný není. Mohlo se stát leda-
cos, ale s tím, co se stalo, jsem se naštěstí vypořádat 
dokázal.

S čím jsi absolutně nepočítal?
Se situací kolem covidu. V době, kdy jsem vyrážel, 
to byla záležitost Číny a v Evropě se onemocnění 
vyskytovalo jen ojediněle. Nečekal jsem, co může 
nastat. A co mě překvapilo v dobrém? Velmi mě 
překvapila pohostinnost lidí v Německu. O Itálii 
je to známé a já to mohu jen potvrdit. V Německu 
jsem to ale tolik nepředpokládal. 

Ve které zemi byli lidé naopak nejvíce odtažití?
Možná ve Švýcarsku. Vyvážila to ale tamní nád-
herná příroda. Alpy jsou prostě nádherné.

ZAVÁDĚCÍ CENY, VĚRNOSTNÍ PROGRAM
ZDRAVÁ CERTIFIKOVANÁ OBUV

ZIMNÍ OBUV      KOMFORTNÍ ZÓNA -30°C

BOTY PRO CELOU RODINU

HORSKÁ 19O, HOŘEJŠÍ VRCHLABÍ / U PIVOVARU HENDRYCHHORSKÁ 19O, HOŘEJŠÍ VRCHLABÍ / U PIVOVARU HENDRYCH

Obuv ROTTEROVKA_inzerce-Vrchlabinka_912201280_A5-148x210_press.pdf   1   22.09.2021   9:11

CESTOVATEL



10

Která divoce žijící zvířata jsi cestou viděl?
Ve Švýcarsku jsem potkával lišky, v Itálii divočáky. 
Jednou jsem si v lese dělal u stanu večeři a uslyšel 
jsem chrochtání. Jeden divočák šel proti mně. Po-
stavil jsem se, aby si mě všiml, a on utekl. V Dán-
sku jsem už zmiňoval jeleny. Ve Švédsku jsem měl 
možnost zahlédnout losy. Jsou to ale plachá zvířa-
ta, viděl jsem je jen z dálky. Severněji, v Norsku, 
jsem se setkával s obrovskými stády (třeba i po sto 
kusech) sobů. Ti už tak plaší nejsou. Místní obyva-
telé je chovají jako hospodářská zvířata a pobíhají 
i ve volné přírodě. Ve Skandinávii žijí vlci a med-
vědi. Na vlastní oči jsem je sice neviděl, ale jejich 
stopy ano.

Nebál ses, že bys přeci jen mohl na nějakého vlka 
nebo medvěda narazit?
Prý mají výborný sluch a jsou plaší. Pokud se ne-
cítí ohroženi, nezaútočí. Snažil jsem se tedy být 
dostatečně hlučný, abych o sobě dával vědět a ne-
dostal jsem se do jejich bezprostřední blízkosti. Na 
druhou stranu jsem si medvěda docela přál vidět. 
Alespoň se mi poštěstilo jít přímo v medvědích sto-
pách. I to byl silný zážitek. Nakonec je nejnebez-
pečnější tvor asi člověk…

Měl jsi tedy někdy i strach z lidí?
První večer v Dánsku, kdy jsem přespával v jed-

nom otevřeném přístřešku poblíž silnice, jsem si za 
tmy kolem jedenácti hodin večer všiml, že ke mně 
kráčí nějaký člověk. Divně se kolíbal a na vodítku 
měl psa. Rozsvítil jsem čelovku, aby o mně věděl. 
Když zjistil, že je přístřešek obsazený, otočil se  
a šel pryč. Napadlo mě, že by to mohl být někdo 
z místních, a zavolal jsem na něj, že je tam ještě 
dost místa. Nakonec jsme spolu poseděli a popo-
vídali. Prý si tam občas chodí vypít pár piv. Vy-
právěl mi o své minulosti. Býval bezdomovec, měl 
problémy i s drogami. Dnes má ženu, žijí spolu  
v domě a chtějí založit rodinu. Žije spokojený ži-
vot bez drog. Bylo to moc příjemné setkání. Chtěl 
mě pohostit a dokonce donést nový spacák. Od-
mítl jsem, protože byl moc velký a já měl svůj spa-
cák dobrý. Nakonec mi daroval alespoň power-
banku. I když jsem jednu měl, přijal jsem ji, abych 
mu udělal radost.

Mluvil jsi už o švýcarské přírodě. Ve kterých dalších 
krajích na tebe příroda nejvíce zapůsobila?
Určitě v Norsku. To je jedna z nejhezčích zemí. 
Hory, zbytky sněhu, hluboká jezera, divoké řeky… 
Místy opravdu na nikoho nenarazíš, je to divočina, 
na kterou jsem se moc těšil. Norská příroda byla 
pro mě top. Příjemně mě překvapila Itálie. Šel jsem 
přes Apeniny, což jsou také krásné hory.

Jaký jsi zažil největší mráz a největší teplo?
Tuším, že největší mráz jsem zažil už v Itálii. Ne-
vím přesně, kolik mohlo být stupňů, ale když jsem 
se ráno probouzel, měl jsem lahev s vodou zamr-
zlou. A největší teploty mě zastihly také v Itálii, 
na severu, v Lombardii. Byl jsem tam v červnu  
a slunce peklo opravdu pořádně. Stupně jsem nes-
ledoval. Někdy jsem nevnímal ani čas… a i na tom 
bylo něco krásného.

CESTOVATEL
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IVAN
ADAMEC

dáme Česko
dohromady
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Jaké byly tvé bezprostřední prožitky, když jsi dorazil 
do cíle?
Úžasný pocit, že jsem to dokázal, a zároveň smu-
tek z toho, že jsem u konce. Poprvé v životě jsem 
byl šťastný z toho, co dělám, a najednou to mělo 
skončit. Na jednu stranu jsem se už samozřejmě 
těšil domů, na stranu druhou bych to ještě oddálil.

Komu prvnímu ses ozval, abys mu radostnou zprávu 
sdělil?
Tátovi. Gratuloval mi a už z jeho hlasu jsem poznal, 
že je dojatý. Po něm mám takovéhle nápady. Byl na 
mě pyšný. S rodiči jsem byl v kontaktu v průběhu 
celé cesty. Věděl jsem, že hlavně pro mamku to ne-
bylo lehké.

Na co ses v Čechách nejvíce těšil?
Na domov, rodinu a přátele. Na takové ty zaběh-
nuté samozřejmé věci, které po čase člověku chybí. 
Třeba i na nedělní oběd u babičky.

Co dobrého ti babička na uvítanou připravila?
Objednal jsem si dršťkovou polévku. Úplně na při-

vítanou to ale nebylo. Nevěděla totiž, kdy přesně 
se vrátím, chtěl jsem, aby to bylo překvapení.

Jak tě tedy přivítali doma?
O mém návratu věděli jen táta a brácha. Táta žije 
v Praze, tak mě vyzvedl na letišti. Protože občas 
létá balónem, půjčil si od šéfa z práce balón a odjeli 
jsme do Krkonoš. U domu čekal brácha. Překvapi-
li jsme mamku a babičku, druhou babičku a dědu 
jsme navštívili o den později a společně pak letěli 
balónem. Všichni jsme byli ze setkání dojatí.

Jak těžké pro tebe bude zařadit se znovu do „normál-
ního“ života?
Začínám si zvykat. Už týden jsem v tomto sroubku 
a až si připravím nějaké přednášky a až budu ho-
tový, najdu si nějakou práci. Myslím, že za čas mě 
zase bude lákat nějaké dobrodružství. Jakmile něco 
podobného jednou okusíš, toužíš to prožít znovu. 

Máš na mysli už něco konkrétního?
To ne. Až se nějaký konkrétní nápad zrodí, poku-
sím se ho zrealizovat.

CESTOVATEL

Výtahy i pro čtyřpodlažní domy. 
Se zaplacením pomůže dotace

Podle zákona musejí mít výtahy domy od pěti podlaží. Ale šlapat do třetího nebo čtvrtého patra není žádný 
med, a to zejména pro starší obyvatele nebo rodiny s malými dětmi. I proto existuje dotace pro čtyřpodlažní 
domy, které mohou bytová družstva a společenství vlastníků jednotek využít na stavbu výtahů. Firma MSV 
Výtahy a. s. Hradec Králové dokáže pomoci s jejím získáním a stavbu navíc naplánuje i provede.

„Výtah není módní doplněk domu, ale výrazně 
zjednodušuje život jeho obyvatelům. I lidé v prv-
ním patře potřebují čas od času něco odstěhovat, 
jezdí na chaty a vozí hodně věcí. Naše zkušenost 
je jasná, výtah opravdu využije každý,“ říká ředi-
tel společnosti MSV Výtahy a. s. Hradec Králové 
Pavel Větvička.

V mnoha čtyřpodlažních domech nejsou výtahy  
i přesto, že by je lidé ocenili. Proč tomu tak je?
Právě zkušenosti vlastníků bytů ve čtyřpodlažních 
domech nás přiměly zamyslet se nad otázkou, co 
vlastně brání vybudování výtahů v těchto nemo-
vitostech. Dospěli jsme k závěru, že pokud to do-
voluje dispoziční řešení domu, nejsou žádné další 
překážky, které by bránily stavbě plnohodnotného 
výtahu se strojovnou umístěnou pod ramenem 
schodiště. V březnu 2016 naše firma k velké spo-
kojenosti zdejších obyvatel postavila tyto první tři 
výtahy TOV 350 s rychlostí 0,7 m/s do čtyřpodlaž-
ního domu v Rychnově nad Kněžnou. Do dnešní-
ho dne jsme vybudovali již více než 200 čtyřpod-
lažních výtahů. 

Na vybudování výtahů ve čtyřpodlažních domech 
jsou vypsané dotace. Pomůže firma MSV Výtahy  
s jejich získáním?
V současné době jsou dotace vypsané a my jsme 
schopni poskytnout spolupráci s firmou, která ad-
ministraci dotací umí a na základě dodaných pod-
kladů od klientů pomůže s jejím získáním. Pokud 
jde všechno, jak má, jsme schopni v průběhu ně-
kolika měsíců se stavbou začít. Pro získání dotace 
vytváříme technickou část dokumentace. 

Jak potom probíhá celá stavba?
Prvním krokem je návštěva kvalifikovaného pra-
covníka z naší firmy, který zákazníkovi představí 
možnosti, jak výtah udělat. Stačí metrová pro-
luka ve schodišti a už je možné výtah instalovat. 

MSV VÝTAHY

Vzhledem k tomu, že jsme výrobcem výtahů, do-
kážeme je domům „ušít na míru“. Projekt vytváří 
nezávislý projektant na základě našich podkladů 
a my potom žádáme o stavební povolení. Máme 
zkušenost s tím, že i lidé v prvních patrech výtahy 
vítají – zvlášť pokud mají malé děti nebo problémy 
s pohybem.

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu 
odstraněním bariér při vstupu do domu a do 
výtahu a výstavbou osobních výtahů v do-
mech, které jím nejsou vybaveny a nikdy neby-
ly a u kterých jsou k tomu stavebně-technické 
předpoklady.

PROGRAM BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

Martin Čáp – vedoucí obchodního oddělení 
Tel.: 604 645 562 | E-mail: msv-vytahy@msv-vytahy.cz

www.msv-vytahy.cz
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Řídím se tím, co jsem se 
naučil od lidí, kteří mě vedli

Základní škola Školní má od začátku srpna nového ředitele. Stal se jím zdejší dlouholetý pedagog Jaroslav 
Pleva. V rozsáhlém rozhovoru pro Vrchlabinky nám prozradil, co ho vedlo k rozhodnutí ucházet se o post ředi-
tele, a poodkryl i svoje plány do budoucna. Vedle ředitelování základní škole je Jaroslav Pleva rovněž trenérem 
vrchlabské fotbalové mládeže, a proto se zamýšlí i nad budoucností tohoto sportu ve Vrchlabí.

Děláme tento rozhovor v polovině září, z nového 
školního roku tedy již uběhly první dva týdny. Jak je 
hodnotíte pohledem člověka, který nyní obývá ředi-
telskou kancelář?
Já zde začínal už 1. srpna, takže to období je o měsíc 
delší. Dosavadní dobu bych nazval jako seznamo-
vání se s tímto postem. Zjišťuji, co všechno obnáší. 
Míst, kam musím upínat svoji pozornost, je celá 
řada. Jinak zahájení školního roku proběhlo veli-

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ce dobře. Nastartovali jsme tady určité změny jak  
v komunikaci s rodiči, tak v přístupu k žákům či 
práci v pedagogickém sboru. Nejvíce jsme se zamě-
řili na práci s třídními kolektivy. Řešíme především 
komunikaci mezi třídními učiteli a žáky, potažmo 
mezi rodiči a námi. Co se výukového programu 
týče, tak se nám podařilo zařadit do školního vzdě-
lávacího programu výuku anglického jazyka již od 
1. a 2. tříd. Výuku v těchto třídách vede paní uči-
telka Kateřina Smetanová a jsme za to rádi. Dále se 
nám podařilo zajistit žákům širokou nabídku vol-

nočasových aktivit a kroužků zaměřených na cizí 
jazyky, sport, environment a rukodělnou výrobu. 

Ředitelem školy jste se tedy stal již 1. srpna. Překva-
pilo vás od té doby něco?
Nemůžu říct, že úplně překvapilo. Než jsem do 
této funkce nastoupil, tak jsem o tom hodně pře-
mýšlel. Ptal jsem se kolegů z různých škol. Vím, 
že funkce ředitele obnáší spoustu papírování a vy-
řizování kancelářské práce, která mi zatím není –  
a to musím přiznat – úplně vlastní.

Ale budete ji muset dělat.
Samozřejmě, budu ji muset dělat, proto se snažím 
s tímto prostředím postupně seznámit. Nicméně 
beru to tak, že na základě kancelářské práce mohu 
tuto školu někam posunout, mohu zrealizovat růz-
né projekty, a to jak ve výuce a přístupu k dětem, 
tak i v budování nových prostor a zázemí. Takže to 
papírování beru jako nutné zlo.

Když jste se rozhodoval, že se přihlásíte do výběro-
vého řízení na post ředitele, co bylo tím konečným 
impulsem pro podání přihlášky?
Upřímně, na této škole už jako pedagog působím 
dvacet let, takže je to moje srdeční záležitost. Teď 
nechci, aby to vyznělo nějak nabubřele, ale když 
jsem se doslechl, kdo by se mohl o tento post uchá-
zet, tak jsem si sám pro sebe vyhodnotil, že já se 
svými schopnostmi, znalostmi prostředí a charak-
terovými vlastnostmi mohu být naší škole nejvíce 
prospěšný. Důležitý byl i fakt, že jsem zvyklý přijí-
mat odpovědnost za chod věcí, které se dějí kolem 
mě. Nechtěl jsem si později vyčítat, že jsem se kon-
kurzu nezúčastnil a že nemohu rozvoj naší školy 
přímo ovlivňovat. Konečný impuls tedy spočíval  
v tom, že jsem si řekl, že mám dostatek síly, a věřím, 
že školu posunu tam, kam chci já. A myslím, že má 
koncepce rozvoje školy na Liščím kopci – to zname-
ná výuka cizích jazyků, podpora environmentální 
výchovy, podpora sportu a výchova žáků, kteří se 
svými znalostmi a dovednostmi uplatní v reálném 
životě – je ta správná a pedagogický kolektiv se s ní 
ztotožňuje. Což je pro mě velice důležité.

Jazyky a sport jsou i na základní škole u kostela, ale 
environmentální výchova je v osnovách určité no-
vum. Proč zrovna toto?
Tady si vás dovolím opravit a uvést věci na pravou 
míru. Na naší škole není environmentální výchova 
žádné novum. Ve výchovně-vzdělávacím procesu 
ZŠ Školní Vrchlabí má především díky panu učiteli 

Dušanu Vodnárkovi dlouholetou tradici. Jen zde 
narážíme na něco, v čem má naše škola dlouhodo-
bý deficit, a sice, že to, co se nám povede a v čem 
jsme dobří, neumíme prodávat dál a komunikovat 
naše úspěchy na veřejnost. Projektů, které uskuteč-
nil pan Vodnárek, kdy například vybudoval nauč-
né stezky v Podhůří nebo ve Vrchlabí, je spousta, 
jen o nich nepíšeme.

Není to chyba?
Ano, je to chyba. A říkám, že je to jedna z věcí, na 
které se zaměříme. Máme například nové webové 
i facebookové stránky. Příkladem prezentace je  
i tento rozhovor, zkrátka po krůčcích o sobě bude-
me dávat vědět. A ještě zpět k té environmentální 
výchově. Já ji vnímám jako něco, co by se děti učit 
měly. Aby věděly, jak se chovat k přírodě a pro-
středí, které je obklopuje, abychom tu mohli do 
budoucna žít. A pokud jste zmínil, že sport mají na 
základní škole na náměstí Míru, tak zde musím po-
dotknout, že sport má velkou tradici i na ZŠ Školní. 
Byly zde řadu let fotbalové třídy. Byl to výborný 
projekt, na kterém jsme spolupracovali s místním 
fotbalovým klubem FC Vrchlabí, potažmo s Fotba-
lovou asociací, a vzájemná spolupráce fungovala 
výborně. Nakonec asociace rozhodla, že udělá re-
organizaci akademií a sportovních středisek, což 
byla dle mého názoru velká chyba. My jsme tím 
přišli o status sportovního střediska a tím bohužel 
vše skončilo. Ale bylo to krásné období, protože 
jsme tu měli kluky, kteří rádi sportovali a výborně 
naši školu reprezentovali. A to nejen ve fotbale, rád 
vzpomínám na naši účast na republikovém finále 
v atletice v Plzni a o rok později v Jablonci nad Ni-
sou. Jsou to krásné vzpomínky, a proto věřím, že 
se nám tradice sportovních tříd povede obnovit.  
Z mých dlouholetých zkušeností práce s mládeží si 
dovolím tvrdit, že děti, které sportují, v sobě mají 
zakořeněné určité návyky a hodnoty, mají v sobě 
pevnou vůli něčeho dosáhnout a vystoupit ze své 
komfortní zóny. A s těmito dětmi se daleko lépe 
pracuje i ve školním prostředí. Mají v tomto ohledu 
velký náskok před dětmi, které nedělají nic. To je 
další z důvodů, proč budu usilovat o opětovné zří-
zení sportovních tříd. Nemusí to být čistě o fotbale. 
Domluvili jsme se například s paní Dagmar Fišero-
vou na spolupráci s atletickým oddílem.

Zmínil jste „děti, které nedělají nic“. O koho jde? Co 
je prapříčinou?
Já osobně vidím prapříčinu v rodinném zázemí. 
Jestliže mají děti rodičovské vzory, kde vidí, že 
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máma s tátou svůj volný čas prosedí u televize, tak 
tuto činnost přijmou za svou také. A sám asi vidíte, 
že 90 procent dětí je dnes s tablety a mobily. To je 
jejich svět a nemají tak potřebu další zábavy. Ale 
děti, které rodiče vedou ke sportu nebo jiné smys-
luplné náplni jejich volného času, kde je stanovena 
pravidelná docházka a určité povinnosti, jsou do 
budoucna lépe připravené do praktického života.

Na této škole už dvacet let působíte jako pedagog. 
Které předměty jste vyučoval?
Já jsem vystudoval Fakultu tělesné kultury na 
Univerzitě Palackého v Olomouci, takže jsem učil 
tělesnou výchovu. Postupem času, protože jsem 
byl dobře jazykově vybaven, jsem přešel na výuku 
anglického jazyka a v době, kdy se do rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
začlenila volba druhého jazyka, jsem začal vyučo-
vat také němčinu.

Jako ředitel školy už se moc za katedru nedostanete?
Mám stále pětihodinový úvazek. Tím, že jsem byl 
třídním učitelem v 8. B a nechtěl jsem se od mých 
bývalých žáků úplně odtrhnout, jsem si v této tří-
dě ponechal výuku cizích jazyků. Nyní mám tedy 
v 9. B tři hodiny anglického a dvě hodiny němec-
kého jazyka. 

Jak vnitřně probíhá přerod kantora v ředitele školy? 
Přece jen, své kolegy znáte, ale nyní jste i jejich šéf.
Musím říct, že jsem z toho měl větší strach, než 
to nakonec probíhá. Mně to přijde jako naprosto 
přirozený proces. Se svými kolegy nejednám svr-
chu. Řídím se tím, co jsem se naučil od lidí, kteří 
mě vedli, stali se mými vzory a kterých si dodnes 
vážím. Byli to lidé, kteří udávali směr, vedli, ale zá-
roveň uměli vyslechnout můj pohled na věc. Když 

jsme se pak na něčem domluvili, tak to platilo.  
A stejná pravidla vedení dodržuji i já. Mám rád 
pracovitost a spolehlivost, v tom se snažím jít ostat-
ním příkladem. Myslím si, že i mí kolegové mě tak-
to znají, a byl to jeden z důvodů, proč mě podpořili 
v mé kandidatuře na post ředitele ZŠ Školní Vrch-
labí. Takže přerod mi zatím problém nedělá.

Jak proběhl začátek školního roku? Tedy i co se týče 
opatření proti covidu.
Vše proběhlo naprosto standardně, za což patří do-
datečné poděkování i všem rodičům, kteří dodržo-
vali veškerá stanovená pravidla. Myslím, že asi ve 
čtyřech případech si požádali o individuální test, 
který si přinesli, a my jim samozřejmě vyhověli. 
Jako velice vhodné vidím i to, že Ministerstvo škol-
ství umožnilo u prvňáčků, že se testovali až 2. září, 
a mohli si tak užít první den ve škole. To, že jsme 
tu měli jednu pozitivní žákyni, to zkrátka život při-
nese. Zvládli jsme to úplně bez problémů a plynule 
přešli v dané třídě na on-line výuku.

Loni v září začal školní rok také poměrně v pořádku, 
ale pak se to zlomilo. Nyní také čísla o nově naka-
žených pomalu narůstají. Neobáváte se, že se bude 
loňský rok opakovat?
Čísla podle mne nerostou tak strmě jako v loňském 
roce a já jsem životní optimista, takže si myslím, že 
nás celkový lockdown nečeká.

Co to pro vás znamenalo, že jste po více než polovinu 
loňského školního roku své žáky ani fyzicky neviděl?
Pokud budu mluvit za sebe, tak já jsem všechny 
své jazykové hodiny jel přes on-line kameru a sna-
žil jsem se konverzovat stejně, jako bychom byli 
ve třídě. Takže mně to tak úplně nechybělo. Tím, 
že jsem navíc fotbalový trenér, tak jsem se s dětmi 
scházel alespoň po skupinách na běžeckých tratích 
a později fotbalových trénincích, proto jsem úplně 
odtržený nebyl. To byste se musel zeptat spíš dal-
ších kolegů. 

Máte informace o tom, jak se uplatnili zdejší žáci  
z loňských 9. tříd?
Přiznám se, že přesná čísla úplně neznám. Ale my-
slím si, že úspěšnost byla vysoká. Za sebe ale mohu 
říci, že je docela škoda, že málo žáků z naší školy 
šlo na zdejší gymnázium. Myslím, že jsme tam měli 
jenom čtyři zájemce.

Takže většina šla odsud z města pryč?
Obávám se, že ano.

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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Ale na druhou stranu ta nabídka je dosti okleštěná.
Ano, ale já když jsem v loňských devátých roční-
cích učil, tak jsem si vyhodnotil x žáků vhodných 
na vysokoškolské vzdělání. A v jejich případě si 
myslím, že studium na gymnáziu je ideální všeo-
becná příprava. Přiznám, že to pro mne bylo tro-
chu zklamání. 

Vedle ředitele školy jste i fotbalový trenér. Koho 
trénujete?
Celou svoji kariéru trénuji vesměs děti. Od čtyř až 
pětiletých dětí po U15, tedy starší žáky. Starám se 
v oddíle FC Vrchlabí o metodiku tréninku, o per-
sonální trenérské obsazení, nábory nových hráčů 
a tak dále. V jednom z posledních čísel Vrchlabi-
nek jste vedl rozhovor s mým dobrým kamará-
dem Tomášem Jirků, ve svých oddílech zastává-
me obdobné pozice. 

Jak těžké je skloubit povolání pedagoga a trenéra? To 
vlastně nemáte žádný volný čas.
Máte pravdu. Ale práce trenéra je relax na hlavu,  
s dětmi na hřišti zapomenu na papírování a povin-
nosti. Zatím to se svojí prací dokáži skloubit a to 
odreagování s dětmi je úžasné.

Jak hodnotíte zájem o fotbal ve Vrchlabí? Mně se 
zdá, že je tady poněkud ve stínu lyžování a hokeje. 
Taková trochu Popelka…
Ve stínu lyžování mi to vůbec nepřijde a ve stínu 
hokeje bych také nechtěl říkat. Vrchlabí je velmi 
sportovní město. Představitelům města patří vel-
ký dík za podporu sportu, za výstavbu stadionů  
a sportovišť. Tím mají vrchlabské děti mnoho nabí-
dek, který sport si mohou zvolit. HC Stadion Vrch-
labí je v tomto směru velká konkurence, pracuje  
s mládeží velmi dobře, má i výborné PR a spor-
tovní zázemí. My se tomu snažíme konkurovat, 

snažíme se přitáhnout děti do našeho oddílu k fot-
balu. Musím říci, že se nám to zatím daří. Na celém 
okrese Trutnov se pouze našemu oddílu FC Vrch-
labí a oddílu MFK Trutnov daří v soutěžích obsa-
dit všechny věkové kategorie. Dalším pozitivním 
bodem, který nám pomůže přilákat mladé adepty 
a zároveň zvýší šance udržet našemu oddílu status 
krajského střediska mládeže, je partnerská smlou-
va s FC Hradec Králové. Věřím, že nám tato smlou-
va pomůže zkvalitnit práci s mládeží a přitáhne 
talentované hráče z našeho regionu. 

Vy sám ještě aktivně hrajete fotbal?
Já bohužel už ne.

Nemrzí vás to?
To víte, že mrzí. Ale jednak na to úplně není čas  
a také už mám zdravotní problémy, které mě limi-
tují v pohybu. Takže si chodím dvakrát týdně za-
hrát se starou gardou jen tak pro radost. I když je to 
někdy pořádný mistrák… (smích)

Váš předchůdce na postu ředitele školy na Liščáku tu 
byl nějakých 28 let…
Ne, bylo to dokonce 29 let.

Troufl byste si také na takovou časovou porci?
Takto dopředu se nedívám. Já mám před sebou 
šestileté období a chtěl bych, aby za mnou, jak se 
říká, bylo něco vidět. Zaměřím se na práci s třídní-
mi kolektivy, aby se děti cítily ve škole dobře a bez-
pečně, zlepšení vzájemné komunikace s rodiči, aby 
pochopili, že jsme ve výchově jejich dětí partneři, 
a chtěl bych tu konečně renovovat sportovní areál 
či zmodernizovat a vybavit kancelářské a vnitřní 
prostory školy. Takže uvidíme po šesti letech, zda 
se to povedlo, a budeme hodnotit. Já věřím, že se 
to povede.
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Naděje na léčbu
Alzheimerovy 
choroby

Alzheimerova choroba trápí v České republice tisíce lidí 
a jejich rodin. Lékaři hledají látku, která by pacientům 
mohla zlepšit kvalitu života. Zeptali jsme se neurologa 
Ladislava Pazdery, který je vedoucím centra pro klinic-
ká zkoušení Vestra Clinics. Jeho tým lékařů, zdravot-
ních sester, koordinátorů výzkumu a dalšího personálu 
provádí studii Alzheimerovy nemoci s novou látkou.

S jakou nadějí přicházíte?
Nadějí pro nemocné je nová zkoušená účinná látka, 
která má zabránit poruchám chování v průběhu 
Alzheimerovy nemoci a zlepšit jednání a chování 
těchto nemocných, a tím zlepšit chod celé rodiny. 
Pacienti s poruchami chování jsou vztahovační, ag-
resivní a odmítaví. Pečovatelé, typicky členové ro-
diny, kteří jsou v denním styku s těmito nemocný-
mi, vědí, že to je největší a nejtěžší překážka v péči 
o tyto nemocné. Celá rodina ocení, když se podaří 
zlepšit reakce a chování pacientů. Nyní probíhá 
studie, která testuje účinnost nové látky.

Pro koho je studie určena?
Studie je určena pro nemocné s poruchou chová-
ní v průběhu Alzheimerovy nemoci a také nepří-
mo pro jejich rodiny a blízké. Je dobře známé, že 
Alzheimerova nemoc má ničivý dopad na celou 
rodinu. Zejména, když se pacient začne chovat 
jinak nežli doposud. To je nečekané, velmi zraňu-
jící a invalidizující pro celou rodinu. To paralyzuje  
a přivádí do nesnází všechny členy rodiny, pro-
tože změněné chování nemocného člena rodiny 

VESTRA CLINICS

znemožňuje dosavadní péči o něj a narušuje cel-
kový chod rodiny. Tyto poruchy doposud není 
možné léčit. Současné léky jsou málo vyhovující, 
málo účinné, se spoustou vedlejších nežádoucích 
účinků. Chceme a potřebujeme účinný a bezpeč-
ný lék pro poruchy chování, které často doprovází 
Alzheimerovu nemoc.

Kolik stojí účast ve studii?
Účastník má všechnu lékařskou a další péči bez-
platně. Navíc obdrží finanční náhradu za svůj čas  
a cestování, včetně pečovatele, který s ním musí 
být.

Jak se mohou případní účastníci přihlásit?
Je to jednoduché. Stačí na www.nasenadeje.cz vy-
plnit krátký formulář. Následně se s ním spojíme 
a probereme možnost účasti v této nadějné studii. 
Kapacita je omezená, proto je dobré jednat co nej-
rychleji. #nasenadeje

   nasenadeje
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Rusalka, Tenkrát na západě, 
Halleluja. Uffo chystá lahůdky

Významné výročí se bude slavit mimořádně nabitým 
programem. I tak lze uvést letošní mezinárodní hu-
dební festival Trutnovský podzim. Jubilejní 40. ročník 
nabídne šest výjimečných večerů. „Každý z nich bude 
něčím nový, přitažlivý nebo zvláštní,“ upozorňuje  
Libor Kasík, ředitel Uffa, které festival pořádá.

Původně se měl jubilejní ročník odehrát loni, pan-
demie ho ale o rok posunula. „Loni v rámci festi-
valu nezazněla ani nota, kompletní program jsme 
přesunuli na letošek. Takže jubilejní ročník máme 
před sebou právě nyní,“ říká Kasík.

Přehlídka kdysi výhradně komorní hudby se  
v posledních letech žánrově rozkročila, a to i do 
dříve nemyslitelných oblastí hudby. Potvrzením 
je hned úvodní festivalová pecka – Rusalka, jedna 
z nejslavnějších a nejoblíbenějších oper Antonína 
Dvořáka. V hlavních rolích budou účinkovat zná-
mí zpěváci Tereza Mátlová (Rusalka), Peter Berger 
(princ) a Daniel Hůlka (vodník). „Bude to exkluziv-
ní zážitek s mimořádnými pěveckými výkony. Na-
víc pro Trutnov to bude premiéra. Nikdy předtím 
se tady opera nehrála,“ uvádí ředitel Uffa.

Dalším odklonem od striktně vážné hudby bude 
koncert Komorní filharmonie Pardubice s diri-
gentem, saxofonistou a zpěvákem Felixem Slo-
váčkem mladším. Zpívat bude také jeho sestra 
Anna Julie Slováčková. V plánu jsou skladby 

TRUTNOVSKÝ PODZIM

jako Cirkus Humberto, Tenkrát na západě, Země 
vzdálená, Skyfall či We Are the Champions. 
„Očekávám, že to vyvolá v publiku velkou eufo-
rii,“ naznačuje Kasík.

Tahákem bude rovněž koncert jeho jmenovce, vý-
jimečného klavíristy Martina Kasíka. A také hu-
dební večer talentované houslistky Julie Svěcené  
s pianistou Václavem Máchou. Klarinetové kvarte-
to Cantarina Clarinete zahraje vlastní úpravy zná-
mých skladeb, barokních, populárních i jazzových, 
včetně Cohenovy proslulé písně Halleluja.

Do festivalového programu se dostali i místní 
umělci, konkrétně smyčcové kvarteto Trutno-
forte společně s klavíristou Tomášem Korbelem  
a flétnistkou Barborou Kulichovou. Kromě skladeb 
Mozarta a Dvořáka naservírují publiku také Pucci-
niho slavnou árii Nessun dorma z opery Turandot, 
pochopitelně upravenou pro čtyři smyčce. „Pokra-
čujeme tím v dlouhodobé snaze propojovat trut-
novské umělce s celostátními či mezinárodními,“ 
dodává Libor Kasík.

Vstupenky na všechny festivalové koncerty jsou  
v předprodeji. Prodávají se v inforecepci Uffa a na 
webových stránkách www.uffo.cz.

„Čtyřicet let, to je už pěkný věk. Na Trutnov-
ský podzim jsme s manželkou chodili ještě 
před revolucí. Festival podporujeme už třicet 
let. Jsme rádi, že existuje, a pevně věříme, že 
vydrží a že bude čím dál kvalitnější. Letos se 
chystáme na tři koncerty. Nejvíc se těšíme na 
smyčcové kvarteto Trutnoforte a na klavíristu 
Martina Kasíka. Jeho koncert sponzorujeme.“

Rudolf Kasper, 
zakladatel holdingu Kasper Group

SLOVO GENERÁLNÍHO 
PARTNERA FESTIVALU
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Chtěli jsme dát lidi 
více dohromady

Bleší trh nebo třeba Food Festival, to jsou akce ve 
Vrchlabí už poměrně zažité. Letos k nim přibyl ještě 
Food SWAP, alternativa Food Festivalu. Za každou  
z nich stojí Spolek Na Dvoře. Tyto akce ale nejsou jedi-
né činnosti spolku. Pojďme si ho představit trochu blíž.

Spolek Na Dvoře založila v březnu 2012 skupina 
žen, které chtěly ve Vrchlabí rozvíjet společenské 
dění. První akcí byl charitativní bleší trh, kterého 
se účastnila vcelku malá skupina lidí. Blešáky se 
ale rychle ujaly a těší se hojné účasti. „Spolek vzni-
kl v době, kdy ve Vrchlabí podobné aktivity chy-
běly. Chtěly jsme, aby Vrchlabí nebylo jen městem 
sportu, ale aby se více rozvíjely vztahy mezi lidmi, 
aby se lidé více potkávali, navzájem se poznávali 
a měli k sobě blíž,“ říká předsedkyně spolku Mar-
kéta Čejpová. A to je stále hlavním pilířem čin-

SPOLEK NA DVOŘE

nosti spolku – vytvářet příležitosti pro setkávání  
v podobě pohodových, sousedských akcí, na které 
lidé rádi chodí, rádi se zde zastaví a dají do řeči se 
sousedy, známými i neznámými. 

V minulosti spolek pořádal dva ročníky festiva-
lu o vzdělávání Duhový svět, kurzy Respektovat  
a být respektován pro učitele, vychovatele a rodi-
če nebo prožitkové kurzy první pomoci. „Svého 
času jsme také pořádali taneční čaje. Tematické ta-
neční večery probíhaly na Střelnici, měli jsme tam 
třeba řecké tance, irské tance, flamenco,“ dodává 
Markéta Čejpová. 

Když ještě nebyly v ulicích města kontejnery na 
kovový odpad, Spolek Na Dvoře ve Vrchlabí zří-
dil několik sběrných míst na hliník, který poté 
odevzdával do sběrných surovin. To ale stále není 
všechno – Spolek také zaštítil rodičovskou inicia-

tivu na založení školy s inovativním pro-
gramem vzdělávání, která nakonec vy-
ústila ve vznik soukromé Základní školy 
Na Dvoře. Stojí též za výsadbou Přátelské 
aleje na Ovčáku v Hartě.

Spolek je unikátní tím, že všechny výnosy 
z pořádání akcí posílá dále vrchlabským 
neziskovým organizacím a iniciativám. Za 
prostředky na charitu, které takto vytvo-
řil, by se nemusela stydět leckterá firma. 
„Za dobu svého fungování takto daroval 
vrchlabským spolkům řádově už stovky 
tisíc korun,“ odhaduje Monika Kašparová  
z tohoto spolku. 

Peníze z akcí poskytl třeba Okrašlovacímu 
spolku ve Vrchlabí, Diakonii ČCE, skau-
tům nebo právě ZŠ Na Dvoře a Lesní ma-
teřské školce Mraveneček. Podpořil také 
vznik Domácího hospicu DUHA ve Vrch-
labí benefiční dražbou „Židle pro Hospic“, 
ve které se dražily omalované židle, nebo 
nákup auta pro jednu z vrchlabských vo-
zíčkářek. „Prakticky všechny peníze, které 
vyděláme na akcích, posíláme dál. Spolek 
nevznikl proto, aby vydělával peníze, ale 
proto, aby podporoval komunitní život ve 
Vrchlabí,“ vysvětluje Markéta Čejpová. 

Od letošního podzimu spolek pod svou 
organizaci začlení také pořádání SWAPu 
oblečení. Tato akce, kde probíhá výměna 
nepotřebného, ale zachovalého oblečení, 
které může ještě někomu dalšímu poslou-
žit, si ve Vrchlabí už také našla své místo. 
Začátkem září se spolek podílel na přípra-
vě benefičního festivalu Zahrada, jehož vý-
těžek použije vrchlabská Diakonie k rozvo-
ji projektu Terapeutické zahrady.

Cílem spolku do budoucna je, podle obou 
jeho zástupkyň, pokračovat v akcích  
a aktivitách, jež momentálně dělají. „Ob-
čas nějaká nová aktivita přibude, jiná tře-
ba zase odejde, když nám už nedává smy-
sl. Vždy ale musíme vážit své síly,“ uvádí 
Markéta Čejpová. Členky a členové spol-
ku pracují zdarma ve svém volném čase. 
„Pro nás je největší odměnou dobré počasí 
a podařené akce se spokojenými účastní-
ky,“ uzavírá Markéta Čejpová.
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Automobilka ŠKODA AUTO pokračuje ve své podpoře 
sociálních služeb v regionech, v nichž je přítomna svý-
mi výrobními závody. Jejím nejnovějším příspěvkem 
jsou tři nové automobily, které obnoví vozový park 
organizací věnujících se sociální a zdravotní péči ve 
Vrchlabí a okolí. Obdarovanými institucemi jsou Pe-
čovatelská služba města Vrchlabí, Domov pro seniory  
a Domácí hospic Duha. 

Zástupci obdarovaných zařízení si v polovině 
září převzali dva vozy ŠKODA KAROQ a jeden 
model ŠKODA OCTAVIA COMBI, které pomo-
hou sociálním pracovníkům s dopravou do čas-
to odlehlých obcí v horském prostředí Krkonoš. 
ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje sociální  
a zdravotní služby v regionu a rozvíjí i celou řadu 
dalších aktivit z oblasti vzdělávání, dopravní 
bezpečnosti nebo životního prostředí. „Naše po-

POMOC NA POTŘEBNÉM MÍSTĚ

moc sociálním službám působícím ve Vrchlabí  
a okolí má již dlouhou tradici. Zaměstnanci těchto 
organizací odvádějí obětavou práci a pandemie 
nemoci covid-19 tyto pracovníky i jejich klienty 
velmi výrazně zasáhla. Jsme rádi, že můžeme péči 
o naše starší a vážně nemocné spoluobčany touto 
cestou usnadnit,“ říká Ivan Slimák, vedoucí závo-
du ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. 

S Pečovatelskou službou města Vrchlabí a Domo-
vem pro seniory Vrchlabí spolupracuje ŠKODA 
AUTO dlouhodobě a plně si uvědomuje jejich ne-
zastupitelnou roli pro obyvatele v celém regionu. 
Pečovatelská služba poskytuje terénní a ambu-
lantní službu seniorům a zdravotně postiženým 
občanům se sníženou soběstačností přímo v jejich 
domácnostech. Cílem je individuálně podporo-
vat občany, aby mohli co nejdéle zůstat doma ve 

svém přirozeném prostředí a pomoci jim zacho-
vat dosavadní způsob života. Domov pro seniory 
zajišťuje komplexní péči od ubytování přes po-
moc se zvládáním běžných úkonů až po terape-
utickou činnost.

ŠKODA AUTO se s těmito organizacemi podílí  
i na jiných projektech, na nichž jako dobrovolníci 
spolupracovali i zaměstnanci vrchlabského zá-
vodu. Společnost například financovala umístění  
tzv. aktivizačních prvků pro seniory v zahradě Do-
mova, které procvičují smyslové vjemy, komunika-
ci a paměť. Pro starší spoluobčany dále automobil-
ka zajistila účast na speciálních kurzech virtuální 
reality pro seniory.

Nově obdarovanou institucí je Domácí hospic 
Duha Vrchlabí, který plní přínosnou službu v ob-
lasti paliativní péče. V regionu jde o jedinou organi-
zaci svého druhu, a proto má mimořádný význam. 
Zařízení poskytuje pomoc jak pacientům, tak jejich 
nejbližšímu okolí. Zaměstnanci se potýkají s ome-
zenými možnostmi dopravy v náročném horském 
terénu, a proto jim nový vůz výrazně usnadní do-
jíždění za klienty. Závod ŠKODA AUTO ve Vrch-
labí již dříve hospic podpořil také zaměstnaneckou 
sbírkou navýšenou o finanční pomoc automobilky.

Automobily předané do sociálních služeb byly 
vybrány s ohledem na potřeby místních organiza-
cí. Jedná se o dva vozy ŠKODA KAROQ a jeden 
model ŠKODA OCTAVIA COMBI, které nabízejí 
snadnou ovladatelnost, nízké provozní náklady 
a prostorný interiér. Na podporu mobility klíčo-
vých služeb v regionech, v nichž ŠKODA AUTO 
působí prostřednictvím výrobních závodů, se 
automobilka zaměřuje dlouhodobě. V minulých 
letech takto darovala nebo zapůjčila automobily 
nejen zdravotním a sociálním službám, ale napří-
klad i místním oddělením městské policie a škol-
ským zařízením.

Zápůjčka automobilů je jednou z mnoha činnos-
tí, kterými se ŠKODA AUTO vloni zapojila do 
pomoci proti šíření a dopadům nemoci covid-19.  
V rámci své společenské odpovědnosti spustila 
program #SKODAAUTOpomaha, který od vy-
puknutí pandemie pomáhal s dodávkami a distri-
bucí nejen zdravotnického materiálu a ochranných 
prostředků, ale například i jídla pro záchranáře  
a pracovníky nasazené v první linii. Automobilka 
rovněž darovala 100 nových vozů ŠKODA OCTA-
VIA humanitárním organizacím po celé České re-
publice a k dispozici dala flotilu sdílených vozů  
a skútrů služeb Uniqway a HoppyGo.

ŠKODA AUTO obnovila vozový 
park zařízením sociálních služeb 
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Dojde mi to až po sezóně
Většina medailistů z letních olympijských her v Tokiu 
měla čas pochlubit se cenným kovem hned po návratu. 
Hradecká rodačka a profesionální tenistka Kateřina Si-
niaková (25) má ale tak nabitý program, že oslavy zla-
tého triumfu ve čtyřhře s Barborou Krejčíkovou zatím 
musela odložit. „Hraju téměř pořád, takže na největší 
oslavy bude čas až na konci roku,“ říká.

Nabažila jste se už dostatečně olympijské medaile?
Řekla bych, že to ještě nezačalo, protože u tenisu je 
to těžké, každý týden se hraje jiný turnaj. Rovnou 
z olympiády jsem letěla do Ameriky a tam se hrály 
další turnaje. Už mám ve vzpomínkách spíše ame-
rické turnaje a teprve teď se mi zpětně vrací úspěch 
na olympiádě a to, co jsme dokázaly. Největší osla-
vy, až mně to celé dojde, budou až po sezóně.

Na stupních vítězů v Tokiu jste si do zlaté medaile 
kousla. Jaký to byl pocit?
Určitě nezapomenutelný! Bylo to skvělé, měla jsme 
obrovskou radost, že se nám to povedlo. Když jsme 
na olympiádu jely, byl to náš cíl. A povedlo se to.

Když jste doma, kolikrát denně se na ni podíváte?
Nedávno jsem byla týden doma a musím říct, že 
ani jednou. Vytáhla jsem ji, když jsem ji někomu 
ukazovala, jinak na to nebyl čas. Mám ale v plánu, 
že si ji postavím mezi grandslamové trofeje. Trofejí 
je hodně, ale chci, aby ty nejcennější byly vidět.

Všiml jsem si, že z jedné strany je na medaili zob-
razena antická bohyně Niké, z druhé je nápis Tokio  
s olympijskými kruhy. Z které strany se vám líbí víc?
Všimla jsem si, že při posledních třech olympiá-
dách byla jedna strana vždycky stejná a každý stát 
si mění tu druhou. Pro mě je ta klasika o hodně lep-
ší, a proto se s ní více fotím. Celkově ale pro mě ta 
medaile hodně znamená.

Jak vypadala bezprostřední oslava tokijského zlata?
V olympijské vesnici bylo super přivítání. Všichni 
sportovci se sešli a s velkým pokřikem a potleskem 
nás vítali. Byl to skvělý pocit, protože v tenise se to 
moc nevidí. Celých čtrnáct dní na olympiádě bylo 
skvělých, protože jsme se navzájem povzbuzovali. 

Pak jsme všichni seděli a bavili se o tom, jaké to 
bylo, při tom trochu popíjeli. Já ani nešla spát, pro-
tože jsem brzy ráno odlétala a říkala si, že to nemá 
cenu. Panovala tam výborná atmosféra, byli tam  
i další sportovci a celý tým. Bylo to super.

Jak hodně ovlivnil olympijské prostředí covid?
Samozřejmě byla škoda, že se olympiáda konala 
bez fanoušků, protože s nimi by to mělo ještě větší 
grády. Fanoušci dělají hodně, o to víc mě to mrzí. 
Aspoň tam byl realizační tým, který nás podporo-
val, a bylo to slyšet.

Novináři psali, že cestují jen mezi hotelem a sporto-
vištěm. Měli jste to podobně?
Ano, pohybovali jsme se jen mezi olympijskou 
vesnicí a sportovištěm. Nikam jinam se jít nedalo.

Vadila vám ta opatření? 
Vadila, protože k olympiádě patří možnost podívat 
se na jiná sportoviště, fandit jiným sportovcům, to 
mě hrozně mrzelo a chybělo. Olympiáda je právě  
o tom, že se tam sejdou nejlepší sportovci světa.

Cíl získat medaili jste vyhlásily dopředu. Jak se mě-
nily vaše cíle s postupem do dalších kol olympijské-
ho turnaje?
Moc jsme to neřešily. Já hrála každý zápas s tím, že 
ho chci vyhrát, a o medaili jsem při tom nepřemýš-
lela. Chtěly jsme v každém zápase nechat všechno 
a to jsme také dělaly. Teprve až ve finále jsem byla 
nervózní, protože se už hrálo o zlato. Když jsme ho 
získaly, řekly jsme si, že jsme to dokázaly. Byl to 
ten nejlepší pocit!

Na olympiádě chyběli diváci. Bylo to horší, nebo lepší 
na soustředění?
Diváci pomáhají k nabuzení, dodávají energii a po-
cit, že chcete zvítězit. Neřekla bych, že nějak přímo 
ovlivňují koncentraci, to musí hráč zvládat sám.

Na co myslíte, když soupeřka servíruje?
Je to různé. Každý zápas se vyvíjí jinak. Záleží,  
s kým hraju, jestli předpokládám, kam soupeřka 
bude hrát, také na aktuálním stavu zápasu. Hodně 
se soustředím na očekávání, kam soupeřka bude 
hrát a co bych měla hrát já.

KATEŘINA SINIAKOVÁ



29

S jakou pravděpodobností to dokážete odhadnout?
Naštěstí jsou jenom dva směry, takže se to dá 
uhodnout. Plán dopředu tam je a je to lepší, když 
tam je. Top hráči se liší v tom, že když nastane jiná 
situace, než očekávali, dokážou to zvládnout lépe  
a míček zahrají tak, jak chtěli. Snažím se říkat si do-
předu, co budu hrát. Když je to na poslední chvíli, 
není to tak přesné.

Co si říkáte, když míček neodehrajete dobře?
Určitě nejsem spokojená. Všichni ale kazíme, takže 
víme, že ne vždy to je podle našich představ. Jsem 
ale perfekcionistka, jsem na sebe přísná a snažím se 
na sobě pracovat. Výhodou tenisu je, že máme čas 
chybu opravit. Hráč se během zápasu snaží najít tu 
nejlepší variantu, jak to může zahrát.

Proti kterým soupeřkám nehrajete ráda?
Jsou hráčky, které mně méně vyhovují, myslím tím 
ty, které hodně liftují míček, běhají, vrací a opravdu 
si s tím míčkem hrají. Jmenovitě asi ani nedokážu 
říct, o koho jde, protože vždy, když jdu na zápas, 
snažím se hlavně soustředit na sebe.

Vadí vám ženské hekání při tenisových úderech?
Při zápase to nevnímám a neřeším to. Myslím ale, 
že chlapi začali hekat víc než ženské. Mně to neva-
dí, říkám si, že to prostě k tomu patří, ale občas je 
sranda to sledovat, protože někdy je to už trochu 
moc. Je to ale v zápalu emocí.

V tenisu promlouvají módní trendy. Podle jakých kri-
térií si vybíráte zápasové oblečení?
Moc to neřeším. Používám sportovní značku Loto 
a hraji v tom, co dostanu. Že bych ale hlídala nebo 
koukala na to, jestli mi to sluší nebo jak v tom vypa-
dám, to asi úplně ne. Jde mi spíš o můj výkon. Jsou 
samozřejmě outfity, které se mně líbí více, protože 
některé barvy mám ráda. Nejvíc se mi líbí modrá.

Při zápase míváte vlasy stažené. Jaký účes vám vy-
hovuje mimo kurty?
Ráda nosím rozpuštěné vlasy, ale málokdy se to 
stane, protože jak skoro pořád hraju tenis nebo 
sportuju, mám je stažené v culíku. Tím, že mám 
kudrnaté vlasy a něco s nimi ledabyle udělám, lidi 
říkají, že je to super. V tom mám asi výhodu.

Máte krásné vlasy. Jak se o ně staráte?
Při sportu je to trochu těžké, ale nechci si mýt vlasy 
každý den, protože si je další den dám zase do cu-
líku a zase se zpotím. Dělám to podle pocitu. Když 

začínám turnaje, mám takový rituál, že si před ním 
umyju vlasy a cítím se lépe.

Bavilo by vás spolupracovat například na vývoji vla-
sové kosmetiky?
Vůbec jsem o tom nepřemýšlela, ale myslím si, že 
bych nebyla proti. Vážím si toho, jaké mám vlasy, 
a určitě by se na tom dalo ještě hodně pracovat. 
Hledala jsem už nějaké značky, které by mně vy-
hovovaly. Když sportuji a jsem často na sluníčku, 
snažím se, aby vlasy co nejvíce vydržely.

Zpět k tenisu. Největší úspěchy máte ve čtyřhře,  
v žebříčku jste na čtvrtém místě, zatímco ve dvouhře 
„až 53.“. Proč?
Z mého pohledu se to liší, protože ve dvouhře je 
člověk sám a hra se hraje jinak. Dvouhra je pro mě 
priorita, chtěla bych se v žebříčku vytáhnout výš 
a mít výsledky jako ve čtyřhře. Myslím, že dobře 
hraju čtyřhru, mám pro ni cit a občas mi pomůže 
parťačka, což při singlu nejde, tam si musím pora-
dit sama. Ve čtyřhře máte možnost se na někoho 
spolehnout. Nikdy jsem nevěřila, že budu tak vy-
soko ve čtyřhře nebo dvouhře, vždy jsem o tom jen 
snila, byl to můj cíl a opravdu se mi to daří. Chtěla 
bych, aby to pokračovalo a i v singlu se to zvedalo.

Jak náročné je startovat na turnaji současně v singlu 
i v deblu?
Měla jsem to tak od začátku, takže jsem nepře-
mýšlela, jestli to je náročné. Můj tenis je stavěný 
na fyzické kondici, proto jsem to naštěstí zvládala 
dobře. Také mě hodně bavilo hrát singla i debla  
a zvládám to najednou. Program se ale občas obtíž-
ně koordinuje a jak jsem spadla v singlovém žebříč-
ku, musela jsem hrát kvalifikace. Výsledky v deblu 
mám dobré a nechci se toho vzdát, i když prioritou 
je stále singl. 

Můžete si vybírat, s kým budete hrát čtyřhru?
Určitě můžeme. Parťačku si vždycky volíme samy, 
každá hráčky si může zvolit, s kým chce hrát. 

Mnohdy spolu nehrají holky z jedné země. Vy jste 
měla prioritu hrát s parťačkou z Česka.
Priorita to nebyla. Myslím si, že prioritou každé 
hráčky je, aby si s parťačkou sedly, aby se jim daři-
lo a vítězily. Nám se to dobře sešlo, s Bárou jsme si 
sedly a jako pár můžeme být nejlepší. 

Kdo vás přivedl k tenisu?
Byla to iniciativa rodičů, jsme sportovní rodina. 

KATEŘINA SINIAKOVÁ



Šlo to automaticky, nebo vás museli přemlouvat?
Dělala jsem více sportů najednou, kromě tenisu 
ještě plavání a cyklistiku. Rodiče chtěli, abych byla 
sportovně založená, a přechod k tenisu začal, když 
mně bylo dvanáct. V mladších žákyních jsem vy-
hrála všechny turnaje ve své kategorii. V té době 
se objevil můj sen, že bych chtěla dělat tenis profe-
sionálně. Od té doby to postupovalo, dařilo se, ale 
nečekala jsem, že se to tak dobře povede, ale oběto-
vala jsem tomu všechno. 

Kdo byl váš první klíčový trenér?
Moc bych chtěla poděkovat taťkovi, protože ten je 
po celou moji kariéru se mnou a hrozně moc toho 
obětoval. Ať už se mi daří, nebo ne, stojí při mně. 
Celou juniorskou šňůru až do začátku ženské ka-
tegorie jsem trénovala s panem Filiem a v Hradci 
Králové s panem Volejníkem. Hodně mi pomohla 
Helena Suková. Období s ní mě hodně posunulo, 
naučilo a dalo mi jiný pohled na tenis. Byla pro mě 
čest, že taková legenda se mnou spolupracovala. 
Velký dík patří také Heleně Fuchsové, která mně 
pomohla ve fyzické a mentální kondici.

Pro řadu sportovců je zlato z olympiády vrchol. Je to 
vrchol vaší kariéry?
Pro mě je zlatá medaile obrovský úspěch a moc si 
toho vážím. Je to bonus k tenisové kariéře. Nedá 
se to porovnávat s grandslamovými turnaji. Mám 
ráda týmové akce, které se v tenisu málokdy usku-
teční. Vážím si toho, že jsem mohla na olympiádě 
reprezentovat Českou republiku.

Co třeba titul v deblu s bratrem Danielem? Uvažujete 
o tom?
Je to určitě sen zahrát si smíšenou čtyřhru s mým 
bráchou, ale je to ještě asi daleko. Myslím si ale, že 
bychom to oba dva moc chtěli, a uvidíme, jestli se 
nám to povede. 

Jak vidíte bratrovu kariéru?
Slibně. Určitě na to má herně, fyzicky i mentálně, 
je jen otázka, jak s tím naloží. Dostat se na špici je 
velmi těžké, u kluků možná ještě těžší než u holek. 
Konkurence je tam obrovská. Když zpětně koukám 
na sebe, jak jsem postupovala, u chlapů to prostě 
takhle nejde. 

Jak naložíte vy se závěrem roku? Co máte v plánu?
Mám před sebou turnaj v Indian Wells, který je 
přesunutý z března. Pak je tam ještě Turnaj mistryň 
BJK Cup.

Všechno, co jste zmínila, by bylo dobré vyhrát.
To by bylo nejlepší. Vždycky, když hráč jede na 
turnaj, chce ho vyhrát. Takže cíl je jasný.

KATEŘINA SINIAKOVÁ

Pojďme k volbám 
a odstartujme změnu spolu!

Blíží se parlamentní volby do Poslanecké sněmovny 
PČR, kde se tvoří zákony a pravidla, jež ovlivňují té-
měř každou oblast našeho života.

Proto je nesmírně důležité, abychom všichni 
využili svého práva volit, které dnes možná po-
važujeme za samozřejmost, ale je naopak naší 
velkou výsadou, za niž jsme v historii mnoho 
bojovali, a které bychom neměli opomíjet. Kaž-
dý hlas může být tím rozhodujícím na misce vah 
naší budoucnosti.

V posledních letech se opakovaně stává, že spolé-
háme na jakési nové mesiáše, kteří nám slibují, jak 
pro nás a za nás zařídí, abychom se měli dobře. 
Ale tak to přeci není!

Politika je ale řemeslo jako každé jiné, které se 
musíte naučit. Můžete mít určité předpoklady, ale 
potřebujete také manažerské dovednosti, před-
chozí zkušenosti z nějakého oboru a chuť si to 
každý den odpracovat. Pokud se to naučíte dob-
ře, můžete na tom všem stavět a mít prokazatelné 
výsledky. V opačném případě Vám zbydou jen 
neuskutečnitelné nápady a nesplněné populistic-
ké sliby. Kritizovat a slibovat umí každý, ale něco 
skutečně vykonat jenom ten, kdo dokáže víckrát 
vstát než padnout, umí věci dotahovat do konce  
a problémy řešit. 

Za uplynulé období se nám v Královéhradeckém 
kraji podařilo jak na komunální, tak celokrajské 
úrovni mnohé, ale stále zůstává řada problémů, 
které je třeba dotáhnout či nově řešit. Já osobně 

KOALICE SPOLU

se proto v dalším období chci zasadit o legislativ-
ní změny, které zpřehlední a zrychlí procesy vý-
stavby liniových staveb (protože současně přijatá 
novela to nedokázala) – v našem kraji zejména 
dálnice D11 a D35, návazné páteřní komunikace 
a obchvaty měst, dále o systémové financování 
oprav silnic a modernizaci železnice. Zaměřím se 
také na nutné změny v sociální oblasti, které nás 
s ohledem na stárnutí populace čekají. Ale čekají 
nás také změny ve školství, kde je potřeba nastavit 
nový přístup k výuce, ředitelé škol se musí zabý-
vat méně byrokracií a věnovat se zejména kvalitě 
výuky. Je třeba rozvíjet dlouhodobě opomíjené 
učňovské školství, zrevidovat rámce výukových 
programů a umožnit tak vzájemnou prostupnost 
škol. Máme před sebou velké výzvy k řešení kli-
matické a energetické situace, jejichž řešení bude 
velmi určující pro to, jaká bude kvalita našeho 
života a jaký odkaz tu po sobě dalším generacím 
zachováme.

Je nejvyšší čas spojit síly, zkušenosti a společné 
hodnoty k tomu, abychom dokázali spojit roz-
dělenou zemi. Protože bez toho nemůže nastat 
žádná změna, která by nás posunula k ekonomic-
ky zdatnému a právnímu státu v duchu západ-
ních hodnot. My politici se o to musíme snažit ze 
všech svých sil a se vší odpovědností, ke které se 
zavazujeme již svou kandidaturou. Ale ne my za 
Vás – o Vás, ale jedině SPOLU s Vámi to můžeme 
dokázat!

Nenechte svůj hlas propadnout. 
Přijďte 8. a 9. k volbám!
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NOVINKY Z VRCHLABSKA

Druhá tráva vystoupí na Střelnici
Druhá tráva je známá česká bluegrassová kapela, 
která si v letošním roce připomíná 30 let od svého 
vzniku. Skupinu založili Robert Křesťan a Luboš 
Malina po svém odchodu od Poutníků. Druhou 
trávu charakterizují dva výrazné znaky – autor-
ská a interpretační výjimečnost zpěváka, textaře 
a překladatele Roberta Křesťana a mimořádná 
instrumentální zdatnost ostatních členů skupiny. 
Kapela dosud vydala 18 alb v Čechách i USA a je 
několikanásobným držitelem ocenění Akademie 
populární hudby Anděl v kategorii folk a country. 
Svoji tvorbu předvede i ve Vrchlabí, kde se před-
staví v pátek 29. října od 19 hodin v sále Kultur-
ního domu Střelnice. Koncert kapely se měl konat 
již dříve, nicméně kvůli pandemii koronaviru byl 
třikrát odložen.

Vzpomínkové setkání za zesnulé
Domácí hospic DUHA plánuje v sobotu 21. října 
setkání pro veřejnost, během kterého by účastníci 
společně vzpomenuli na zesnulé blízké. „Z důvo-
du loňských covidových opatření jsme se nemohli 
sejít, tím spíše bychom rádi společně zavzpomínali 
na všechny, kteří nám schází. K setkání je možné 
se připojit buď před začátkem mše svaté, která 
proběhne v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí od  
16 hodin, nebo se přidat později, při neformálním 
setkání v prostorách našeho hospice na adrese 
Nám. Míru 287, Vrchlabí, kde budeme do zhruba 
19. hodiny,“ píší organizátoři. Vzhledem k možné 
změně vládních nařízení budou organizátoři rádi, 
když zájemci dají předem vědět o své účasti, aby 
mohli být informováni o případných změnách. 
Bližší informace se poskytují na telefonu 731 608 
403 nebo e-mailu hospic-vrchlabi@seznam.cz. 

Maloúpská vařečka 2021 
V sobotu 9. října proběhne v Galerii Celnice v Malé 
Úpě další ročník Maloúpské vařečky. Místní ku-
chtíci, kuchtičky, kuchaři a kuchařky v ní budou 
soutěžit nejen o nejlepší krkonošskou polévku, ale 
představí i další krkonošské dobroty a regionální 
speciality. Návštěvníci akce si jako obvykle budou 
moci celou Malou Úpu projít a při tom se těšit i na 
tradiční vložené soutěže o největšího jedlíka bo-
růvkových knedlíků, o největšího ohniváka v pojí-
dání papriček a letos opět i o největšího pijáka piva. 
Start bude průběžně mezi 9:30 a 13:00.

Barma – země úsměvů
 a zlatých pagod
Jilemnické kino 70 nabídne v pondělí 25. října 
novou multimediální cestovatelskou přednášku 
Pavly Bičíkové o Barmě. „V únoru 2020, těsně 
před vypuknutím koronavirové pandemie, jsme 
se s Pavlem vydali do tajemné země ležící v jiho-
východní Asii na břehu Bengálského zálivu. Byla 
to skvělá volba. V této ještě donedávna pro ci-
zince uzavřené zemi najdete kromě tisíců pagod, 
buddhistických chrámů a zlatých soch Buddhy 
i jezera, vodopády, krápníkové jeskyně, vysoké 
hory, rýžová pole, pláže, neprostupnou džungli 
a stále se usmívající bezstarostné místní obyvate-
le,“ zve na svoji přednášku Pavla Bičíková. Chcete 
vědět více? Přijďte. Přednáška začíná v 18 hodin  
a vstupné činí stovku.

Dětská 
léčebna Vesna 
oslavila 40 let

Setkání pamětníků, komentované prohlídky a ukázky 
procedur, ale také zábava a koncerty. Největší a nej-
známější dětská léčebna v České republice – léčebna 
Vesna – slavila 40 let existence. V pátek 17. září se do 
Janských Lázní sjely stovky lidí, kteří jsou s Vesnou už 
dlouhé roky neodmyslitelně spjatí. 

Proslulá krkonošská léčebna se specializuje na 
dětské klienty s onemocněním pohybového apa-
rátu, dýchacího ústrojí a klienty s nervovým one-
mocněním. Světovou proslulost získala léčbou ná-
sledků dětské mozkové obrny. Proto byly oslavy 
jubilea zaměřené zejména na děti. 

Při komentovaných prohlídkách bylo možné na-
hlédnout do vybraných cvičeben a rehabilitačních 
místností, sledovat ukázky procedur nebo navští-
vit typický dětský pokoj. A bylo co obdivovat. 
Lázně se totiž v posledních letech pustily do čás-
tečné modernizace léčebny. Za 103 milionů korun 
dostala zcela novou tvář dvě patra ze šesti. „Sna-
žili jsme se, abychom vyhověli současným poža-
davkům. Co bylo vybudováno před čtyřiceti lety, 
už přestalo vyhovovat,“ upozornil primář Vesny 
Jan Podojil. Vystavené panely s dobovými sním-
ky a dokumenty připomínaly okolnosti, za jakých 
dětská léčebna na přelomu 70. a 80. let minulého 
století vznikla. 

Venku před Vesnou se odehrával bohatý dopro-
vodný program. Došlo k oficiálnímu křtu pamětní 

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ JANSKÉ LÁZNĚ

desky a lázeňské budovy. Z pódia hráli a zpíva-
li youtuberka Dominika Elischerová alias Mína  
a pouliční umělec Thom Artway. Děti zpívaly, 
tančily a soutěžily u zábavního stánku. Nový 
maskot Vesny skřítek Janíček rozdával čokolády  
a vodu z pramene. Od Vesny k lanovce a zpět jez-
dil lázeňský vláček. Hasiči a strážníci předváděli 
služební výstroj a techniku. „Oslava byla připra-
vená hlavně pro lidi z Vesny, její zaměstnance  
a veřejnost. Jsem rád, že si to všichni užili,“ uvedl 
Martin Voženílek, ředitel Státních léčebných lázní 
Janské Lázně, pod které Vesna patří.

Vrcholem dne bylo uložení vzkazu pro budoucí 
generace do speciální časové schránky. Tvořily 
ho například kresby dětských pacientů, seznamy 
zaměstnanců Vesny, lázeňské dokumenty, ale  
i připomínky současné covidové doby. Schránku 
lázně umístily pod pamětní desku před hlavním 
vchodem do léčebny.
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Parlamentní víkendové 
setkání v Hostinném
Ve dnech 17. až 19. září uspořádalo Krkonošské 
gymnázium a Střední odborná škola v Hostin-
ném Parlamentní víkendové setkání, které nabídlo 
přednášky a studentské debaty se zajímavými hos-
ty, mezi kterými byl například senátor Jiří Drahoš, 
politolog Petr Just, náměstek hejtmana Královéhra-
deckého kraje Arnošt Štěpánek nebo bývalý před-
seda České středoškolské unie Viktor René Schilke. 
Několik studentských přednášek, besed a výstu-
pů zaměřených zejména na debatní dovednosti  
a fungování studentských parlamentů a samo-
správ vystřídaly dva klíčové programové body,  
a to živá debata na téma „Jak koronavirus ovlivňu-
je školství a jaký má vliv na psychiku dětí“ a potom 
také předvolební debata pozvaných zástupců poli-
tických stran. (jš)



Jsme tu možná 
zrovna pro vás 
a vaše dítě

Služba rané péče ve Vrchlabí nabízí účast v projek-
tu Cyklus nácviků sociálních a komunikačních do-
vedností pro děti s poruchou autistického spektra  
a opožděným vývojem. 

Naše služba za nácviky získala Cenu sociálních 
služeb Královéhradeckého kraje. Naše středisko 
Světlo zdarma nabízí aktivitu nácviky sociálních  
a komunikačních dovedností pro rodiny s dětmi 
přímo ve Vrchlabí pro děti ve věku 3–10 let. 

Nácviky jsou pravidelně se opakující aktivita  
(1× za 14 dní) pro děti, kde se spolu s rodičem za-

DIAKONIE ČCE

měřujeme na konkrétní nácvik, například nácvik 
udržení pozornosti, uposlechnutí pokynu dospělé 
osoby, komunikace mezi vrstevníky. Skupino-
vé nácviky jsou doplněny o individuální nácviky  
v podobě muzikohraní, návštěvy snoezelenu a dal-
ších přístupů zvolených na základě individuálních 
potřeb dítěte. 

Nácviky se poskytují pouze ve větších městech 
a nyní i ve Vrchlabí, proto se v případě zájmu 
neváhejte obrátit na ranapece.svetlo@diakonievr.
cz, nebo na 739 244 665. Rádi vám poskytneme 
více informací.

Daniela Rejzková 
Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí 

VEZTE SE NA VLNĚ AUTOMOTIVE

 www.vitesco.jobs.cz

499 908 105

personalni.trutnov@vitesco.com
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JIŘÍ ŠTEFEK, 
FOTO: TOMÁŠ THIELE

Království vosku 
pro malé i velké

Chtěli byste si sami vyrobit svíčky, voskové ozdoby nebo glycerinová mýdla? Nebo hledáte zábavu a tvořivé 
rozptýlení pro své ratolesti na nevlídné a pošmourné podzimní dny a podvečery? Je to jednoduché, navštivte 
nově otevřenou svíčkárnu Rodas u kruhového objezdu v Lánově.

Toto unikátní voskové království, které provozu-
je lánovská rodačka Klára Thiele Jirková se svým 
manželem Tomášem a v němž mohou popustit 
uzdu své tvořivosti děti, jejich rodiče, ale i senio-
ři, se nachází v budově, kde v minulosti sídlila 
prodejna s nábytkem, a nejen zdejší pamětníci si 
jistě vzpomenou, že ještě předtím v ní bylo lá-
novské kino. 

Dům s bílou fasádou nacházející se naproti míst-
nímu autobusovému nádražíčku z venku působí 
nenápadně, ale jakmile vstoupíte dovnitř, ucítíte 
nezaměnitelnou vůni rozpuštěného vosku. A přes-
tože si zde můžete svíčky, svícny nebo voskové 
ozdoby a zápichy zakoupit už jako profesionální 

SVÍČKÁRNA

hotové výrobky, to největší vzrůšo spočívá v tom, 
že si všechno můžete vyrobit sami. Mohou to být 
například svíčky, které si můžete namáčet v li-
bovolných barevných politurách, nebo voskové 
pastelky z včelího vosku a potravinářských barev, 
které je možno odlévat do forem různých zvířátek 
nebo kytiček, anebo si můžete připravit i vlastní 
směs koupelových solí s přírodními esenciálními 
oleji. Při samotné výrobě se nemusíte ničeho bát. 
„Všechny naše produkty i komponenty jsou cer-
tifikované ministerstvem zdravotnictví,“ ujišťuje 
Klára Thiele Jirková.

Lánovská svíčkárna Rodas (jméno je akrony-
mem názvu firmy Roman Daniela Svíčky a je její 

franšízou) však není pouze místem, kde je mož-
né zakoupit hotové produkty nebo si vyrobit své 
vlastní výtvory, ale i prostorem, kde mohou děti 
oslavit své narozeniny a uspořádat párty, ze které 
si jejich hosté odnesou originální vzpomínku. Tvo-
řit zde mohou školky, školy, ale i různé zájmové 
skupiny. Interiér je pro takové akce přizpůsobený 
a provozovatelé nejsou proti, když si sem návštěv-
níci přivezou vlastní občerstvení anebo oslavenec 
svoje pohoštění. A ti, kteří při výrobě voskových 
produktů dostanou chuť na čaj nebo na kávu, ale 
s sebou ji nemají, žíznit nebudou, protože jim je 
provozovatelé svíčkárny udělají z vlastních zásob.

Dříve než se do svíčkárny Rodas v Lánově (přesná 
adresa je Prostřední Lánov 40) vydáte, měli byste 
vědět alespoň tyto základní informace. Otevírací 
doba pro veřejnost je ve čtvrtek a v pátek od 14 do 
18 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin. 
„Mimo uvedené dny je to také možné, ale po před-
chozí domluvě, k níž dojde alespoň den předem,“ 
upozorňuje Klára Thiele Jirková. Vstupné se zde 
žádné neplatí, hosté a tvůrci uhradí až to, co si sami 
vyrobí a odnesou domů. Bližší informace najdete  
i na webové stránce www.rodas-krkonose.cz, face-
bookovém profilu Rodas Krkonoše anebo vám je 
poskytnou na telefonním čísle 603 328 000. A nyní 
už zbývá jen jediné, vyhrnout si rukávy a pustit 
se do díla!
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Vrchlabí vzdalo hold 
úspěšným sportovcům

Ve čtvrtek 16. září byli v sále Kulturního domu Střelnice vyhlášeni nejlepší sportovci a trenéři města Vrchlabí za 
rok 2020. Velké množství oceněných sportovců bylo opět důkazem toho, že Vrchlabí je městem s bohatým spor-
tovním podhoubím a jeho zástupci jsou úspěšnými šiřiteli dobrého jména Vrchlabí v České republice i zahraničí.

JIŘÍ ŠTEFEK,
FOTO: JIŘÍ NOVÁK
ZDENĚK HORÁK

SPORTOVEC MĚSTA




