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Někteří  studenti  gymnázia ve 
Vrchlabí (a Hostinném) začali od září 
studovat duální program v projektu 
americké maturity American Aca- 
demy Online. Koordinátora tohoto 
programu na vrchlabském gymnáziu 
Jaroslava Bareše překvapil i potěšil 
velký zájem studentů o něj, a to hned 
při jeho rozjezdu. Studenti přitom 
věděli, že si na sebe upletli další 
bič. Nyní už jim je jasné, že budou 
muset studiu věnovat více času. Za 
odměnu však získají americkou ma-
turitu, otevřou se jim dveře do světa 
a co víc, zdokonalí se v angličtině. 
Zkrátka je to něco za něco. Píle bolí. 
Vědí to nejen studenti, ale i sportov-
ci či další lidé, kteří již něco dokáza-
li. Příkladem budiž Josef Vejnar či 
Lenka Máslová Špetlová, o kterých 
v tomto čísle také píšeme. Do jubi-
lejního 40. vydání Vrchlabinek jsme 
zařadili i materiály týkající se zámě-
ru města prodat pozemky v lokalitě 
na Kalvárii. Veřejnost by totiž měla 
vědět, co a pro koho se ve Vrchlabí 
bude stavět.
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JIŘÍ ŠTEFEK, 
FOTO: JIŘÍ V. NOVOTNÝKéž bych kdysi i já 

měl takovou možnost…
Studenti gymnázia ve Vrchlabí a v Hostinném mají 
od letošního školního roku jako první v celé zemi 
možnost studovat unikátní duální program v projek-
tu americké maturity American Academy Online. Na 
vrchlabském gymnáziu je koordinátorem celého pro-
jektu pedagog Jaroslav Bareš. V rozhovoru pro Vrch-
labinky popisuje, jak probíhal zrod celého projektu,  
v čem je pro studenty přínosný a proč je v dnešní 
době potřebné studovat cizí jazyky.

UČITEL ANGLIČTINY

Potkáváme se na začátku října, kdy už má letošní 
školní rok za sebou přes pět týdnů. V září se na gym-
náziu ve Vrchlabí jako na první veřejné střední škole 
v České republice rozeběhl projekt americké matu-
rity American Academy Online. Jak hodnotíš toto 
počáteční období jako koordinátor celého projektu?
My jsme s tímto programem samozřejmě začali už 
dříve. Jeho předběžná či přípravná fáze odstarto-
vala někdy na konci dubna či začátku května. Za-

čali jsme jednat s panem Lepkou, což je výkonný 
ředitel Americké akademie. Rozjeli jsme startov-
ní plány, jak by to u nás mohlo vypadat. Udělali 
jsme prezentaci u nás na škole, prezentace byla  
i na Facebooku či stránkách školy. Ale určitě jsme 
předem nevěděli, jaký bude ohlas. A najednou se 
nám objevilo, že zhruba 60 lidí – my jsme původně 
počítali, že jich bude třeba 25 až 30 – by do toho 
mohlo jít. Ředitel školy za mnou přišel s tím, abych 
koordinoval tuto akci ve Vrchlabí a Zuzka Kočová 
v Hostinném.

Takže 60 dětí tento program nyní skutečně studuje?
V Hostinném je to 6 dětí a u nás ve Vrchlabí okolo 
čtyřiceti. Zájem je tedy veliký.

Jaký byl rozjezd?
Jak to obvykle bývá, tak i toto začalo trošičku 
porodními bolestmi, protože nikdo nyní neví, co 
to přinese. Tyto věci se nikdy předtím na žádné 
škole nedělaly, tedy kromě sídelních měst projek-
tu. Nikde jinde se to nerozjelo takto na dálku jako 
duální program. Takže my v tuto chvíli nevíme, 

co očekávat do budoucna. Budeme tedy čekat, jak 
se program uchytí, jaké budou například reakce 
studentů, jak budou spokojeni a tak dále. Nicmé-
ně zatím vše probíhá velice dobře. Spolupráce  
s Americkou akademií a s paní Yvonne Crawford 
je skvělá. Dolaďujeme programy studentů, takže 
každý si může vybrat.

Jak přesně tento program vypadá?
Studenti mají jeden předmět, který je povinný, 
a tím je angličtina. Pak mají jeden předmět také 
povinný a jeden předmět si mohou vybrat. Tak-
že v zásadě mají dva předměty povinné a jeden 
volitelný. Studenti osmiletého gymnázia mají jen 
angličtinu.

Zmínil jsi povinné a volitelné předměty. Co si mohou 
studenti vybrat? Jaká je nabídka?
Předmětů je celá škála (například Nutrition and 
Wellness, Creative Writing, Intro to Visual Arts, 
Intro to Philosophy). To je pár z těch volitelných 
a jako povinné jsou tam samozřejmě angličtina  
a například americké dějiny.
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Když je ta nabídka takto široká, kdo tyto předměty 
vyučuje? Kde se na to sehnali pedagogové?
To už je jejich věc. Nevím, jak to tam mají rozlo-
ženo či kolik externích pedagogů učí prezenčně. 
Ten program se jmenuje Courseware a je udělaný 
tak, že studenti mají předehrané hodiny a zadání 
a každý týden mohou konzultovat s učitelem vše, 
co k tomu potřebují. Základ však spočívá v tom, 
že pracují s textem a dalšími výukovými materiá-
ly, které jim Americká akademie připraví. A mají 
tam udělaný takový hezký graf, který každému 
studentovi ukazuje, jak na tom je. Tedy, jestli je se 
svým programem nebo předmětem pozadu nebo 
jestli je napřed. Chtěl bych zopakovat, že nikdo 
studentům nesliboval, že to bude snadné. Studi-
um je opravdu náročné, ale myslím, že je to baví. 
Řekl bych, že systém je customer friendly jak pro 
vyučující, tak i pro žáky coby klienty. Určitě je zde 
výhodou dobrá znalost angličtiny. U studentů, kte-
ří studují na vyšším gymnáziu, se předpokládá, že 
jejich slovní zásoba – alespoň ta pasivní – bude ně-
kde na úrovni B1 až B2. Zkrátka, aby se vyznali ve 
článcích a byli schopni zpracovat odpovědi. Ale já 
jsem velmi pozitivní. Žáci, co tam jsou, si myslím, 
že se s tím vypořádají.

Nicméně abychom vše vysvětlili, zasadili do správ-
ných kontur a dali tak přesnou informaci rodičům  
a žákům, kteří by o studiu tohoto programu uvažo-
vali v příštím roce. Funguje to tedy tak, že děti nor-
málně chodí na gymnázium a tento duální program 
mají nad rámec klasické výuky?
Ano, je to přesně tak. Je to něco, co dělají extra. Je 
to něco na úrovni „after school“ aktivity. Je to kaž-
dého individuální věc. Každý si zvolí svoje tempo 
a v čase, kdy se mu to hodí. To, co však každý musí 
udělat, je držet se plánu programu, který má, a do-
držet termíny, ve kterých mají odevzdat práci za 
pomoci konzultace.

Dobře. A program je v čase rozložen tak, že ten, kdo 
nastupuje do prvního ročníku klasického čtyřletého 
gymnázia, se může přihlásit, a tento duální program 
je na čtyři roky?
Ano.

Takže do toho nelze přistoupit z vyššího ročníku?
Protože to je letos první rok, tak jsme nevěděli, jaký 
bude zájem. Proto Americká akademie umožnila  
i studentům na úrovni druhého ročníku vstoupit 
do tohoto programu s tím, že se jim podle nějakého 
koeficientu započítají i předměty z prváku do jejich 

programu. Ale řekl bych, že letos byl první a záro-
veň poslední rok, kdy studenti z druháku do toho-
to programu mohli přistoupit. Nevím, ale v příštím 
roce už to asi možné nebude. Nevidím pro to dů-
vod. Ale samozřejmě záleží na Americké akademii.

Pokud se student pro tento program rozhodne, tak 
se asi předpokládá, že ho bude studovat celé čtyři 
roky. Co se ale stane v situaci, kdy v průběhu oněch 
čtyř let některý ze studentů zjistí, že přecenil svoje 
síly nebo ho to nebaví či se zkrátka na to bude chtít 
vykašlat? Anebo řekne, že na konci programu žád-
nou zkoušku skládat nechce?
Student podepisuje smlouvu na jeden školní rok. 
Pokud smlouvu k příslušnému datu nevypoví, tak 
se smlouva automaticky prodlouží na další školní 
rok. Student se tedy takto sám může rozhodnout, 
zdali bude v dalším roce ve studiu pokračovat. 
Pokud se rozhodne nepokračovat, dostane od 
akademie certifikát o absolvovaných předmětech. 
Na konci studia se zkoušky neskládají, studium 
je úspěšně ukončené, pokud má student dostatek 
kreditů, které se sbírají během studia za jednotlivé 
předměty. Tedy pokud každý rok ukončí úspěšně 
všechny předměty, dostane na konci studia ame-
rický středoškolský diplom.

Zmínil jsi finanční aspekt studia. Za tento program 
studia se tedy platí a jde tedy i o určitou formu 
školného?
Ano, je to tak. Původní cena studia byla stanovena 

UČITEL ANGLIČTINY

Kolín

Kadaň
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na studenta a rok ve výši 20 tisíc korun. Ale tím, 
že máme množstevní slevu a zároveň i výsadu být 
první veřejnou školou, tak jsme díky tomu domlu-
vili cenu 12 500 korun na studenta a rok. A to už je 
slušná sleva. Já bych k tomu chtěl ještě dodat toto. 
Když posíláte dítě externě studovat angličtinu, tak 
zaplatíte třeba 350 korun za hodinu, a když se to 
pak násobí několika hodinami týdně a pak měsíci, 
tak jste zhruba na stejné úrovni.

Ty jsi na začátku zmínil, že tě zájem o tento studij-
ní program překvapil. Přitom jsi dodal, že ještě není 
přesně viditelný cíl, kam se celý program bude ubírat 
a jak bude vypadat finálová rovinka. Já osobně tedy 
takový zájem hodnotím jako úspěch, ale i překvape-
ní. Nicméně zeptám se jinak. Co podle tebe přimělo 
děti, aby se na tento program přihlásily?

My jsme program představili přímo ve třídách. 
Jeho největší výhodou je, že kdyby se někdo roz-
hodl studovat v Americe, Británii nebo jakéko-
liv cizí zemi, tak bude tímto mít American High 
School Diploma, tedy americký maturitní výstupní 
diplom. Tento diplom pak usnadní cestu na ame-
rickou či jinou zahraniční univerzitu. Myslím si, že 
studium angličtiny je v dnešní době důležité. Jazyk 
je důležitý, abychom se my jako Češi z malého stá-
tečku s deseti miliony obyvatel dostali trochu dál. 
Jazyk nás obohacuje vnitřně i co se týče rozhledu. 
Nemusíme být závislí na informacích jen z českých 
médií. Studenti a potažmo jejich rodiče si zkrátka 
uvědomili, jaká je toto šance v relativně odkloně-
né části republiky získat takovou možnost. Určitě 
bych i zmínil fakt, že to může být i motivace zkusit 
něco, co předtím nikdo jiný nezkusil. Takže v tom 
je určitá zvědavost.

Přesto, on se opravdu nikdo jiný v České republice 
předtím nepokoušel tento program zavést?
Já opravdu nevím, jakým způsobem tohle vzniklo. 
Ale domnívám se, že to vyplynulo z debaty, za kte-
rou stál Lukáš Teplý. Ten pravděpodobně někde 
sehnal kontakt na pana Lepku. Slovo dalo slovo, 
pánové to dohodli. Pak přišel ředitel gymnázia za 
mnou s dotazem, jestli bych to chtěl koordinovat. 
Ale opravdu nevím, proč to jiná škola nezavedla. Já 
si myslím, že Americká akademie zavedla duální 
program až nyní, pro nás. Já ani neznám neveřej-
nou, soukromou školu, která by to měla.

Když u tohoto programu začaly vznikat jeho obrysy, 
byl zde nějaký zájem nebo vliv ze strany podniků, 
jako je Kablo Vrchlabí či ŠKODA AUTO. Ostatně jejich 
ředitelé byli osobně přítomni slavnostnímu zahájení 
programu…
Spolupráce našeho gymnázia s Kablem i Škodov-
kou je dlouhodobá. Nicméně zájem a podpora ze 
strany těchto obou podniků se na jazyky či huma-
nitní předměty nedala moc aplikovat. Nyní se to 
ale povedlo. Jak pan Ivan Slimák, tak i pan Tomáš 
Vrbata se vyjádřili ve smyslu, že studenti z gym-
názia jsou univerzální pracovníci, kteří se dokáží 
rychle přizpůsobit podmínkám a naučit nové věci. 
Takže z tohoto hlediska se nebránili možnosti, že 
by mohli zafinancovat tento program.

Můžeš prozradit, jak tato podpora vypadá, respekti-
ve v jaké výši se pohybuje?
Jak Škodovka, tak i Kablo přispěly do prvního roku 
částkou sto tisíc korun.

PODKRKONOŠSKÝ
SYMFONICKÝ

ORCHESTR
,,PŘEDPOVĚĎ POČASÍ”

PŘEDPRODEJ: STRELNICEVRCHLABI.CZ

17. LISTOPADU (ST) | 19.00
Velký sál Kulturního domu Střelnice

DIRIGENT: JOSEF KURFIŘT

s doprovodným slovem  meteoroložky 

Aleny Zárybnické

PARTNER KONCERTU

PPOODDKKRRKKOONNOOŠŠSSKKÝÝ
SSYYMMFFOONNIICCKKÝÝ

OORRCCHHEESSTTRR
,,,,PPŘŘEEDDPPOOVVĚĚĎĎ  PPOOČČAASSÍÍ””
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Jak gymnázium, které je tělesem s historií v řádu 
mnoha desítek let a jakousi vlastní aurou, přijalo 
skutečnost, že se tu rozeběhlo něco, co zde nikde 
nebylo a není ani nikde jinde?
Myslím si, že řada lidí si ani neuvědomuje, jak vel-
ký krok to je. Takže je potřeba neustále vysvětlovat 
a mluvit o tom. Tato možnost je velmi výhodná 
pro studenty, kteří mají do budoucna velké plány  
a chtějí někam jít studovat nebo chtějí být v anglič-
tině opravdu hodně dobří.

Představme si situaci, že náš rozhovor budou číst 
rodiče, kteří zvažují, že přihlásí své dítě do tohoto 
programu v příštím roce. Bude je třeba zajímat, 
kolik hodin nad rámec běžné výuky denně tomu 
bude muset jejich dítě věnovat. Lze to nějak kvan-
tifikovat?
Řekl bych, že to je či bude hodně individuální, 
podle toho, jak kdo tu angličtinu ovládá. Jak kdo 
má vypracované pracovní postupy. Jak moc je či 
není studijní typ. Kdybych to měl odhadnout, tak 
v průměru nějakou hodinu a půl denně by tomu 
měl student věnovat. Záleží i na předmětech, pro-
tože u některých může být anglická terminologie 
náročnější. Určitě ho to bude stát něco úsilí navíc. 
Ale my nikomu neslibovali, že to bude zadarmo. 
Nikomu jsem nesliboval, že to nebude bolet. Stu-
denti vědí, že budou muset studovat, ale něco za 
to získají. Vzdělání, které je kvalitnější, musí být  
i bolestivější. A to je fér. Myslím, že nyní to stu-
denti vnímají a chápou. Vědí, že budou muset za-
nechat nějaké osobní prokrastinace nebo obětovat 
část volného času s kamarády.

Co ty osobně jako koordinátor můžeš pro studenty 
udělat a v čem jim jsi nápomocen?
Já jsem spíše taková spojka mezi Americkou aka-
demií a naším gymnáziem. Dělal jsem pro celý 
program osvětu. Mojí hlavní funkcí bylo pomoci 
při rozjezdu celého programu. Nyní pomáhám, 
abychom sladili programy, když se třeba někomu 
zobrazil program či předmět, který si nevybral... 
Snažím se komunikovat na obě strany. Tlumočím 
přání, výhrady, poznámky či stížnosti studentů  
a předávám odpovědi z akademie, jak jsou tyto 
podněty řešeny. Každopádně jsem studentům řekl, 
že jim nebudu dělat domácí úkoly nebo pomáhat  
s angličtinou.

Vedle toho na gymnáziu působíš klasicky jako  
pedagog…
Samozřejmě.

Jak to všechno zvládáš?
Ono s tím zase není až tolik práce. Hodně jí bylo 
na začátku, když se dávala dohromady podoba, 
jak celý program bude vypadat, nebo když jsem 
komunikoval s rodiči. Tehdy vše bylo přes počítač, 
protože to bylo v covidové době. Proto se těším na 
první rodičovské schůzky, kde budu moci před 
rodiče předstoupit osobně. Jinak jako koordinátor 
mám pro studenty každý týden vyčleněnou hodi-
nu, kdy mohou přijít. Samozřejmě mohou i mimo 
tuto hodinu, například v běžných konzultačních 
hodinách.

Jak to působí v rámci jednotlivých tříd, když napří-
klad půlka třídy tento program studuje a druhá ne?
Nemyslím si, že to nějak narušuje výuku či atmo-
sféru ve třídě. Ti, co studují duální program, to be-
rou jako svoje osobní studium. A ti, co ho nestudu-
jí, na ně nijak divně nekoukají nebo nevyzvídají. To 
byla zkrátka výhoda, že každý měl svůj výběr. Ale 
myslím, že jedna výhoda tu vždy bude. Ti, kteří 
tento program dělají, budou v angličtině za chvil-
ku velmi dobří. Kdybych já tuto možnost měl před 
lety pro svoje děti, tak bych ji využil. Kéž bych ji 
měl já sám, když jsem sám na gymnázium chodil. 
Zkrátka, je to úžasný!

UČITEL ANGLIČTINY

našeho týmu
součástí

Obsluha zasněžování
Obsluha vleků a lanovek
Pokladní

Číšník / servírka
Manažer/ka prodeje
v lyžařské škole a půjčovně

Sezónní zaměstnání i na HPP 
Vybrané služby areálu zdarma,
jiné s výraznou slevou
Strava během pracovní doby
za zaměstnanecké ceny

Přátelský kolektiv a pravidelné
společné akce s týmem
Dovolená i férový přístup
k odpracovaným přesčasům

Hledáme

Nabízíme



Lidé mohou mít v naši 
internu plnou důvěru

Interní oddělení Nemocnice Vrchlabí poslední dobou prošlo rekonstrukcí a mnoha změnami. Tou nejvýznam-
nější byla změna na postu primáře oddělení, kterým se letos v červenci stal Lukáš Svoboda. V rozhovoru pro 
Vrchlabinky tento lékař s více než čtyřicetiletou praxí popisuje svoji cestu do Krkonoš, ale i změny, kterými 
interna ve Vrchlabí prošla. „Od všech těchto kroků si slibujeme znovunastartování celého oddělení a zlepšení 
jeho vnímání mezi obyvateli. Začali jsme novou etapu a chtěli bychom, aby obyvatelé Vrchlabí věděli, že jsme 
tu pro ně,“ říká nový primář.

Jaký je váš osobní vztah k Vrchlabí?
Ve Vrchlabí mám řadu kamarádů. V Hořejším 
Vrchlabí pod vlekem na Žalý jsme měli domeček. 
Ten nyní vlastní syn Filip, který kdysi jezdil ve 
Spartaku Vrchlabí. No a já jsem se posléze přesu-
nul na Horní Mísečky, kde mám letní byt. Nicméně 
když nyní pracuji ve Vrchlabí, tak tam bydlím po 
celý rok. Tedy kromě víkendů, kdy jezdím do Pra-
hy za rodinou. 

Zkuste se nám ve stručnosti představit.
Narodil jsem se v Praze, kde jsem studoval lékař-

NOVÝ PRIMÁŘ

skou fakultu, a pak jsem prošel několika místy, 
jak to tenkrát bylo obvyklé. Fakultu jsem dokončil  
v roce 1978. Po škole jsem nastupoval v Liberci, pak 
jsem byl na Infekční klinice v nemocnici na Bulov-
ce a po krátké epizodě v Nemocnici Na Františku 
jsem začal pracovat ve Vinohradské nemocnici. Po 
roce 1989 jsem nastoupil do nemocnice Na Homol-
ce, kde jsem byl až do roku 2019, tedy nějakých 
třicet let. Od roku 1991 jsem tam dělal primáře 
nefrologického pracoviště. Po odchodu z Homolky 
jsem nastoupil do nemocnice v Sušici, kterou měla 
společnost Penta Hospitals pronajatou, a odtamtud 
jsem vloni přišel do Vrchlabí. Post primáře na zdej-
ší interně jsem převzal 19. července letošního roku.

Zmínil jste Sušici. To je přece na druhém konci re-
publiky…
Jistě. Ale můj dědeček byl ze Šumavy, tak jsem se 
tam chtěl chvilku pohybovat. Mám rád hory, tak-
že jsem projel a prošel jak českou, tak i bavorskou 
stranu Šumavy. Udělal jsem si kamarády z národ-
ního parku a v místě a bylo to dobrý.

Penta Hospitals provozuje v České republice více ne-
mocnic. Proč jste se rozhodl právě pro Vrchlabí?
S paní generální ředitelkou Penta Hospitals Bar-
borou Vaculíkovou se známe a máme přátelský 
vztah, tak jsem tady chtěl pomoci. Musím říct, že 
situace ve Vrchlabí na interně nebyla utěšená, ale 
myslím, že se to nyní lepší. I proto chceme zdejším 
obyvatelům vyslat poselství, že opět mohou mít  
v toto oddělení plnou důvěru. Kromě mě nastoupi-
li ještě dva noví lékaři.

Můžete být konkrétní?
Jedním z nich je pan doktor Voda, který svoji ka-
riéru začal v Hradci Králové a potom pokračoval 
ve Spojených státech amerických. Má jistě skvělou 

erudici a velké zkušenosti, možná nejlepší v celém 
okolí. A potom to je paní doktorka Polová, která 
sem přichází z kardiologie z Liberce. Vnímám to 
jako veliké posílení a mám za to, že se personální 
problém podařilo vyřešit. Byl bych rád, aby zde byl 
tým, který bude fungovat tak, jak má. A k tomu je 
teď dobře nakročeno.

Jaké byly vaše první dojmy?
Nebyly úplně veselé. Ale zdejší nemocnice se za-
čala konečně hýbat kupředu, a to nejen na interně. 
Takže změny probíhají ruku v ruce napříč celou 
nemocnicí a věřím, že vše nabralo správný směr. 

Když jste se stal primářem, jaké bylo vaše první roz-
hodnutí?
Samotným základem bylo nastavení organizační-
ho vedení celého oddělení. Primář je za všechno 
zodpovědný. Měl by o všem vědět a měl by poměr-
ně dost věcí jasně rozhodnout. Hlavně jde o to, aby 
byli lidé dobře a rychle vyšetřeni a efektivně léče-
ni. No a důležité jsou i formální stránky, pořádek  
v dokumentaci, komunikace s ostatními zdravot-

JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: JIŘÍ V. NOVOTNÝ
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V PRODEJI

VÁNOČNÍ

BALÍČ
KYvolný prodej

výdej na lékařský poukaz
odborné poradenství
rozvoz zboží 
široká nabídka
zdravotní obuvi

níky a tak dále. Někdy jsem vnímal, že se některé 
problémy dobře neřeší, odsouvají se a to je špatně. 
Zkrátka věděl jsem, že to buď chci jinak, nebo to 
nechci dělat. 

Rozhodl jste se tedy, že to budete dělat jinak. Musel 
jste sáhnout i k nějakým personálním opatřením?
To je věc nemocnice. K tomu nesahám já, ale s pa-
nem ředitelem máme společnou řeč. 

Ale vy tyto změny můžete iniciovat.
To ano. V medicíně se jedná o to, jak kvalitní je 
tým, zda skutečně máte někoho, na koho se může-
te spolehnout, a ten pocit jsem získal až se dvěma 
novými kolegy. To byl dobrý nákup do lékařského 
týmu, řekl bych. Jinak sestřičky tady byly a stále 
jsou výborné.

Oddělení interny prošlo rekonstrukcí...
Ona celá nemocnice prochází rekonstrukcí. Na-
šemu oddělení se to také nevyhnulo. Na rozdíl 
od jiných oddělení je to tu vylepšené částečně. Je 
potřeba říci, že něco tady nebude nikdy. Máme tu 
například lůžka nadstandardní, což jsou jednolůž-
kové pokoje se sociálkou. Ale jsou tu i lůžka stan-
dardní, kde sociální zařízení nejsou součástí poko-
jů. Tato budova má zkrátka nějaké svoje limity. 

Kolik lůžek je na interně dohromady k dispozici?
Lůžek máme 27.

Na oddělení je poskytován standardní rozsah všech 
úkonů, které jsou na interně obvyklé? Nebo je zde 
něco navíc?
Myslím, že péče tady je už dobrá, ale něco se 
tady ani dělat nemůže, protože to pojišťovna 

nenasmlouvá. Nikdy tady nebude angiolinka 
(kombinace operačního sálu a rentgenologické 
vyšetřovny, pozn. aut.), nikdy tady nebudou 
vyšetření, která by přesahovala rámec okresní 
nemocnice a nadto jsou v nemocnicích okolních. 
Nicméně je tady dobře vybavená gastroente-
rologie pro endoskopická vyšetření, která není 
z personálních důvodů plně využita. Podobně 
máme dobré vybavení pro echokardiografii, ale 
plné využití bude patrně až s příchodem MUDr. 
Polové. Je tu CT, dobře spolupracující chirurgie, 
ortopedie, rehabilitace, laboratoř. Ale technolo-
gie nejsou vše, možná záleží více na tom poznat, 
jaká vyšetření jsou pro rychlé a správné stano-
vení diagnozy třeba, a to je více o vzdělání, zna-
lostech a zkušenostech. Na rozdíl od Sušice jsou 
vybavené nemocnice i v nejbližším okolí a spolu-
pracují dobře. 

Když jsme se bavili o počtu lůžek, která jsou zde 
k dispozici, má nemocnice uzavřeny smlouvy se 
všemi pojišťovnami? Nestane se například, když 
sem přijde pacient, který je u nějaké menší pojiš-
ťovny, že ho odmítnete nebo si za vyšetření vyžá-
dáte platbu?
Ty větší pojišťovny samozřejmě máme a ty mi-
noritní myslím také. Ale jsme v turistické oblasti 
a v létě i v zimě sem běžně na ambulanci chodí 
Němci, Holanďané či Poláci. Ne vždy se daří 
platby získat. Nemocniční interní ambulance pak 
supluje lékařskou pohotovostní službu. Praktičtí 
lékaři tuto službu již nechtějí sloužit a to je škoda. 
Komunikace s praktiky i regionálními specialisty 
je pro nás velmi důležitá. Začátkem listopadu po-
řádá naše nemocnice seminář pro lékaře z okolí, 
snad i to bude nějaký nový začátek. 

NOVÝ PRIMÁŘ



+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.

Co je cílem tohoto semináře?
Chceme je informovat o novinkách i plánech naší 
nemocnice. Máme připravené i odborné přednáš-
ky například z oblasti cévní chirurgie, nefrologie či 
ortopedie. Svou přednášku bude mít i vedoucí la-
boratoře. Věříme, že to bude obohacující navzájem 
a v seminářích budeme v příštím roce pokračovat.

Chtěl byste ještě něco vzkázat Vrchlabákům?
Od všech těchto kroků si slibujeme znovunastar-
tování celého oddělení a zlepšení jeho vnímání 
mezi obyvateli. Začali jsme novou etapu a chtěli 
bychom, aby obyvatelé Vrchlabí věděli, že jsme tu 
pro ně.

Vraťme se ještě k vašim předchozím působištím. Co 
na to vaše rodina, když jste stále někde pryč nebo 
na cestách?
Já mám pět dětí. Nejstaršímu je 44 a nejmladšímu 
23 let. Takže oni už tatínka doma každý den úplně 
nepotřebují. A mám tady v Maršově tři vnoučata, 
i to je jeden z důvodů, proč jsem tady v Krkono-
ších rád. 

Jde některé z dětí ve vašich šlépějích?
Mám syna, který dělá medicínu.

Plánujete, že byste si ho vzal sem?
On pracuje v zahraničí, takže to asi ne.

Máte kromě práce na interně ještě další odborná  
či zájmová angažmá?
V roce 1995 se založil Sportovní klub dialyzova-

ných a transplantovaných, jsem jeho místopřed-
seda. Organizoval jsem reprezentaci transplan-
tovaných sportovců, v níž čeští sportovci dosáhli 
mnoha úspěchů a medailí na hrách WTGF (World 
Transplant Games Federation). Řada her či závo-
dů se konala i tady v Krkonoších. Mám rád lyžo-
vání, jezdil jsem i s parašutisty z týmu Paraski, 
což je disciplína, která spojuje seskok s padákem 
na přesnost přistání a obří slalom na lyžích, který 
trénoval Petr Jireš tady z Vrchlabí. V zimě jezdím 
do ambulance do Špindlerova Mlýna, která spolu-
pracuje s nemocnicí z Míseček, na lyžích, a i když 
jsou Krkonoše malá zahrádka, skialpy jsou prima. 

Prý jste byl i jako lékař na expedici s horolezci?
Ano. V roce 2001 byla první česká expedice na K2. 
Radek Jaroš, Zdeněk Hrubý a další. Dostal jsem 
pak za záchranu života cenu Za statečnost od Čes-
ké lékařské společnosti a Lékařského odborového 
klubu. Úchvatný kus světa, ještě mám fotografii  
s pěti osmitisícovkami vedle sebe za ranního úsvitu 
ze sedla Gondogoro-la. Ale dojmy mám smíšené, 
dostal jsem infekční žloutenku a lambliázu a zhubl 
asi 15 kilogramů. 

Co děláte ve svém volném čase?
Mám rád přírodu, jezdím na kole a na lyžích. Mám 
rád výtvarné umění. Sbíral jsem grafiku. Koupil 
jsem si teď nedávno obraz od Pasty Onera, což je 
známý streetartový umělec. Leptaný polystyren  
a skelný nástřik. Fakt dobrý. No a i když rád cestu-
ji, vzhledem k pracovnímu odloučení jsem alespoň 
o víkendech rád s rodinou.

NOVÝ PRIMÁŘ
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Ve Vrchlabí zvítězila 
koalice SPOLU
Mezi vrchlabskými voliči v říjnových sněmovních 
volbách nejvíce zabodovala koalice SPOLU. Zís-
kala celkem 1917 hlasů, což je 29,21 % z celkového 
množství zde odevzdaných hlasů. Na druhém mís-
tě se se značným odstupem umístilo hnutí ANO se 
ziskem 22,46 %. Nejvíce preferenčních hlasů (423) 
pak mezi Vrchlabáky získala starostka městyse 
Mladé Buky Lucie Potůčková. Ke sněmovním vol-
bám ve Vrchlabí přišlo 68,53 % oprávněných voli-
čů, kteří odevzdali 6561 platných hlasů. 

Na stojáka do Janských Lázní 
Oblíbená stand-up talk show Na stojáka zaví-
tá v pátek 5. listopadu do Black Hill music bar  
v Janských Lázních. Návštěvníkům se představí 
Lukáš Pavlásek, Adéla Elbel a Arny. Akce začíná 
ve 20 hodin.

Co s penězi v dnešní době?
Spoříte? Přemýšlíte, kam bezpečně uložit peníze? 
Uvažujete o nemovitosti, akciích, dluhopisech, 

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

NOVINKY Z VRCHLABSKA

stavebním spoření nebo třeba zlatu? Všechny tyto 
věci mají svoje plusy a minusy. Nic není špatně, je-
nom je potřeba je koupit a prodat v ten správný čas. 
Ale jak poznat, kdy je na co ta správná doba? Na 
všechny tyto otázky odpoví odbornice na finanční 
gramotnost Jolana Bieliková v rámci přednášky, 
kterou pořádá Včela Krkonoše, zapsaná společ-
nost, v úterý 9. listopadu od 17 do 19 hodin v Klu-
bovně Včely Krkonoše ve Vančurově ulici. Cena 
přednášky je 200 Kč. Zájemci by si měli rezervovat 
svá místa nejpozději 24 hodin předem přes rezer-
vační systém na společnosti.

Rekonstrukce Areálu 
manželů Zátopkových skončila
Rozsáhlá rekonstrukce Areálu manželů Zátop-
kových, která započala v polovině června, už je 
u konce. V polovině října pak byl multisportovní 
areál za přítomnosti žáků, vedení školy na náměs-
tí Míru a představitelů města Vrchlabí předán ve-
řejnosti do užívání.

Burza oblečení v Kopretině
Od 15. do 26. listopadu bude v Rodinném centru 
Kopretina probíhat burza dámského a pánského 
oblečení, obuvi a doplňků. Vzhledem k protiepi-
demickým opatřením bude příjem i prodej zboží 
striktně řízen. Ti, kteří budou chtít oděvy na burze 
prodat, se musí přihlásit na e-mail burzakopre-
tina@gmail.com do 12. listopadu a vybrat si čas, 
ve který oděvy mezi 15. až 19. listopadem přine-
sou. Bez této předchozí rezervace nebude oblečení  
k prodeji přijato. Prodávající může přinést maxi-
málně 50 kusů a manipulační poplatek bude činit 
3 koruny za každý kus. Prodej pak bude probíhat 
od 22. do 24. listopadu a i při něm bude omezen 
počet osob ve vnitřních prostorách dle aktuálních 
hygienických proticovidových opatření. (jš)



Výroba v závodě ŠKODA 
AUTO je CO2 neutrální 

Ve Vrchlabí jako v prvním výrobním závodě společnosti ŠKODA AUTO na světě se vyrábí CO2 neutrálně. 
Vrchlabský podnik této mety dosáhl na konci roku 2020 skrze důsledné snižování spotřeby energie a pře-
chodu na obnovitelné energetické zdroje. Společnosti se díky tomu podařilo snížit emise CO2 v závodě ze 
45 000 tun ročně na současnou úroveň 3 000 tun. Zbývající emise jsou vyrovnány prostřednictvím kom-
penzačních opatření a příslušných certifikátů. Ve Vrchlabí vyrábí ŠKODA AUTO od roku 2012 automatickou 
sedmistupňovou převodovku s přímým řazením DQ200. Denně se jich zde vyrobí přes 2 300 kusů a v roce 
2019 byla pokořena meta tří milionů kusů.

Efektivní hospodaření s energiemi umožnilo zá-
vodu ve Vrchlabí ušetřit jen za poslední rok více 
než 2 000 MWh tepelné energie a téměř 1 500 MWh 
elektrické energie. Kromě toho výroba uzavřela 
nevyužívané topné okruhy, zavedla inteligentní 
energeticky efektivní regulaci teploty v prostorách 
a zajistila speciální řízení průtoku přiváděného 
vzduchu. V mnoha prostorách bylo také osvětlení 
optimalizováno na provozní dobu.

Již od začátku roku 2019 jsou všechny odpady  
z výrobního procesu dále využívány buď materiá-
lově, nebo tepelně, a od začátku roku 2020 to platí 
pro všechny výrobní závody automobilky. Od le-
tošního roku využívá ŠKODA AUTO ve Vrchlabí 
namísto zemního plynu CO2 neutrální metan ze 
zařízení na výrobu bioplynu.

„Jako automobilový výrobce neseme zvláštní od-
povědnost za ochranu životního prostředí a klima-
tu. Díky CO2 neutralitě naší high-tech lokality ve 
Vrchlabí udáváme směr a ukazujeme, kudy pove-
de cesta v oblasti šetrnosti k životnímu prostředí 
a energetické efektivity,“ říká k úsporným energe-
tickým opatřením Miroslav Kroupa, vedoucí řízení 
značky ve ŠKODA AUTO.  

ŠKODA AUTO

komerční sdělení20

ŠKODA AUTO se intenzivně věnuje zalesňo-
vání. Například od roku 2007 podnik vysazuje 
za každý prodaný vůz v České republice jeden 
strom – do konce letošního roku jich bude více 
než jeden milion. Také v areálu tří českých zá-
vodů přispívá více než 1 400 stromů a plocha  
s více než 27 000 m2 osázená živými ploty a keři 
k ochraně klimatu a poskytuje životní prostor 
hmyzu a dalším živočichům. 

ŠKODA AUTO rovněž investuje do ochrany kli-
matu i v dalších lokalitách, mimo jiné byl na kon-
ci roku 2019 v indickém závodě v Púně uveden 
do provozu jeden z největších fotovoltaických 
střešních systémů v Indii. V hlavním závodě  
v Mladé Boleslavi vzniká největší fotovoltaický 
střešní systém v České republice. V tamní teplár-
ně se již dnes 30 procent paliva potřebného k vý-
robě elektřiny získává z obnovitelných surovin 
a do konce desetiletí se má používat výhradně 
emisně CO2  neutrální biomasa a bioplyn. Jako 
další opatření plánuje ŠKODA AUTO do roku 
2030 pokračovat ve snižování emisí z chladicích 
kapalin a z firemních vozidel.

Přečtěte si detailněji o úsporných opatřeních →
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Budou to spíš domy 
k rekreaci

Vrchlabí chce v příštím roce prodat svoje pozemky 
v lokalitě Kalvárie pro realizaci projektu átriových 
domů pod jménem „Trepka“. Svůj záměr deklarovalo 
i na zářijovém zasedání městského zastupitelstva. 
Za metr pozemku město požaduje od developera mi-
nimálně 4 000 korun. Starosta Jan Sobotka (ZVON) 
uvedl, že je nyní těžké odhadnout, kolik jeden takový 
dům bude stát. Připustil ale, že takto naprojektova-
né domy budou vhodnější spíš pro rekreaci než pro 
trvalé bydlení. Zároveň zdůraznil, že město může od 
realizace celého projektu ustoupit.

Město Vrchlabí zveřejnilo svůj zájem prodat za úče-
lem investorské výstavby svoje pozemky v lokalitě 
Kalvárie. O jakou souhrnnou velikost pozemků se 
jedná?
Jedná se o výměru 4 201 m2. Jde o záměr vybudo-
vat na části území kvalitní architektonické dílo. 
Tento pozemek je dokola ohraničen komunikací  
a je pro stavbu individuálních rodinných domků 
nevhodný, navíc by se tam vešly jen čtyři. Zkou-
šíme hledat investora, který by to celé zrealizoval. 
Protože to nejde stavět individuálně, musí to být 
stavěno developersky. Město je připraveno v pří-
padě nekvalitních nabídek celou záležitost přehod-
notit a hledat jiný projekt. Návrh „Trepky“ vyšel 

již před více než deseti lety od zpracovatele urbani-
stické studie, architekta Zadrobílka. Je to ojedinělé 
řešení, chceme to zkusit. Nevylučuji, že se to nako-
nec nebude realizovat.

Kolik by zde mohlo dle představ města vyrůst domů? 
Jaká je požadovaná cena za metr čtvereční pozemku?
Jedná se o 14 átriových rodinných domů. Město 
požaduje minimální nabídkovou cenu 4 000 Kč/m2 
pozemku. Je to proto, že si uvědomujeme, že reali-
zace takového náročného projektu bude znamenat 
vyšší náklady, a tedy vyšší prodejní cenu. Připouš-
tíme, že to budou spíš domy (kvůli malé ploše za-
hrady) k rekreaci. Proto jsme navrhli vysokou cenu 
za pozemek, abychom získali maximální finanční 
zdroje, které chceme použít na vybudování veškeré 
infrastruktury (vodovod, kanalizace, komunikace 
atd.) v lokalitě pro výstavbu individuálních rodin-
ných domů (14 parcel).

Preferuje město prodej pozemku developerovi, nebo 
přímo jednotlivým osobám, které by si zde postavily 
vlastní bydlení podle svého návrhu?
Protože tyto domy mají společné zdi, jsou na sebe 
konstrukčně navázány, nelze je realizovat indivi-
duálně. Proto developerský projekt.

Budou vzniklé domy cenově dostupné pro zdejší 
obyvatele?
To se dá v této chvíli těžko odhadnout. Bude také 
záležet na strategii nabídky developera. Navíc  
v současné době prudce rostou ceny stavebních 
materiálů, což bude mít také dopad na cenu domů.

Ve výzvě města k podání nabídek se píše toto, cituji: 
„Uchazeč bere na vědomí, že město Vrchlabí plánuje 
finančně podpořit ty kupující nemovitostí vzniklých 
investorskou výstavbou na prodávaných pozemcích 
města, kteří budou ve městě Vrchlabí přihlášeni k tr-
valému pobytu.“ Jak toto zvýhodnění bude vypadat? 
Co se stane, pokud nikdo z obyvatel Vrchlabí nepro-
jeví zájem o takto postavené domy?
Zvýhodnění pro trvale žijící obyvatele zvažujeme. 
Ještě to nemá konkrétní podobu. Proto jsme v na-
bídce upozornili uchazeče, že o tom město uvažuje. 
Bude to předmětem jednání s konkrétním develo-
perem, pokud k tomu dojde. Například to může 
být dotace města na koupi pozemku (například  
1 000 Kč/m2) pro kupujícího, který měl v době uza-
vření smlouvy s investorem trvalý pobyt ve Vrch-
labí alespoň pět let.

Jaký finanční výnos město očekává z prodeje tohoto 
pozemku?
Jak je z předchozího zřejmé, město by rádo získalo 
z prodeje minimálně 16 milionů korun na vybudo-
vání infrastruktury v celé lokalitě (odhadované na 
25 milionů korun).

Proč město zveřejnilo svůj záměr prodat tyto po-
zemky právě v době, kdy ve Vrchlabí probíhá vý-

stavba hned několika dalších bytových projektů, ale 
nabídkové ceny nového bydlení jsou většinově mimo 
reálné finanční možnosti většiny místních lidí?
Je pravda, že časově to není příliš vhodné, ale ji-
nak to řešit nejde. Buď se rozhodne město „Trep-
ku“ realizovat na základě kvalitní nabídky deve-
lopera, nebo musíme na tomto pozemku řešit jiný 
druh zástavby. Pokud ale chceme připravit dalších  
14 rodinných domů k prodeji v příštím roce, chce-
me co nejdřív zahájit stavbu infrastruktury, musí-
me vědět, co bude na pozemku „Trepky“. Prostě 
přes „Trepku“ se bude pokračovat dál do území 
ke stavebním parcelám k individuální výstavbě 
 a „Trepka“ je také odpověď na to, kolik získáme fi-
nancí na další rozvoj lokality Kalvárie. Na tyto dvě 
etapy totiž může navázat další výstavba rodinných 
domů směrem na lokalitu Pod Parkem, kde jsou 
další pozemky v soukromém vlastnictví.
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„Trepka“ bude v nákladech na 
výstavbu velmi drahý projekt

Po seznámení se s projektem je vidět, že se nad ce-
lou lokalitou pan architekt a jeho kancelář zamysleli  
a strávili nad ním mnoho hodin své práce, což je velmi 
obdivuhodné. Je využitý každý centimetr pozemku. 
Nicméně by mne zajímalo, jaké bylo původní zadání, 
které pan architekt dostal, a z jakého důvodu se vydal 
tímto směrem, ale k tomu se ještě vrátím.

Na začátek však musím říci, že jsem velmi rád, 
když v našem městě vznikají nové projekty, jelikož 
dle mého názoru je toto cesta, jak zvýšit konkurenci 
bydlení, snížit tím kupní ceny nemovitostí a pod-
pořit bydlení v našem městě. Bez rozvoje jakéhoko-
liv města není budoucnost, je třeba takový rozvoj 
připravovat s předstihem a následně podporovat. 
Proto jsem rád za každý nový impuls ve Vrchlabí. 

Trend současné doby v našem městě je takový, že 
velká většina nemovitostí je budována s jasným cí-
lem, a tím je investiční bydlení. Ceny jsou dnes za 
100.000 Kč/m2 a i více u nových projektů, jako je 
bývalý Labit, Mileta nebo právě zahájená výstavba 
projektu Riverside Vrchlabí. Toto je dáno několika 
makro i mikroekonomickými faktory, ale to je na 
jiné obsáhlé téma.

K projektu „Trepka“ pouze zopakuji názor, který 
jsem veřejně pronesl na posledním zastupitelstvu 
města Vrchlabí 15. září 2021, kdy jsem vznesl oba-
vy nad celou myšlenkou projektu, kde byl prezen-
tován názor, že město chce připravit možnosti byd-
lení pro místní obyvatele. Proto jsem se na začátku 
své úvahy ptal na zadání, které architektonická 
kancelář dostala. 

Tento projekt je z mého pohledu odvážný. Ale to 
mi nevadí, osobně mám rád výzvy. Bude se zcela 
jistě, z nákladového pohledu (vzhledem k betono-
vým monolitickým konstrukcím), jednat o velmi 
drahý projekt v nákladech na výstavbu, a je tedy 
jasné, že se vstupní ceny promítnou do cen, které 
zaplatí koncový klient. Z mého pohledu se jedná  
o rekreační bydlení, s malým pozemkem, kde 
mohu grilovat, opalovat se, umýt horské kolo  

a jsem rád, že nemám mnoho starostí s péčí o za-
hradu. Takovéto „domky“ jsou pro mne spíše 
prezentací lepšího bytu. Hůř se ale na pozemku  
a v celém domě budu „skládat“ s rodinou pro tr-
valé bydlení. Z mého profesního pohledu je tento 
projekt spíše pro rekreační než pro trvalé bydlení.

Pokud bych byl zastupitelem města Vrchlabí, osob-
ně bych hlasoval proti a zkusil bych pozemky vyu-
žít na 2 až 3 bytové domy, kde by byly malé a střed-
ní byty. V tom nejideálnějším případě by projekt 
realizovalo samo město, protože v tomto případě 
by maximalizovalo zisk a současně by si samo 
mohlo pohlídat, co se zde postaví a komu a za ja-
kých podmínek bude jednotlivé byty prodávat. Už 
v minulosti si nechávalo předkupní právo, kdyby 
chtěl někdo byt za 2 až 3 roky prodat a kupoval 
by jej pouze s vizí výdělku z následného prodeje,  
a nikoliv pro vlastní bydlení.

Ing. Lukáš Gašpar
Jednatel EVROPA realitní kancelář Vrchlabí

PROJEKT TREPKA
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PAVEL CAJTHAML, FOTO: ARCHIV CARMEN MAYEROVÉ

Nové role jsem chtěla odmítat. 
Jenže zavolali z Fidlovačky

V polovině listopadu se po delší době znovu objeví  
v Trutnově. Ve městě, kde se narodila, kde vyrůstala 
a kde udělala první herecké krůčky. „Od té doby, co 
má sestra Aida zemřela, jsem v Trutnově byla jen vý-
jimečně nebo velmi krátce. Takže se těším,“ říká he-
rečka Carmen Mayerová (77), která bude v Uffu hrát 
roli babičky v divadelní komedii Famílie.

Vzpomenete si, kdy jste byla v Trutnově naposledy?
Myslím, že to bylo s hrou Pygmalion. Tehdy se 
mnou přijel i můj manžel Petr Kostka. Protože jsme 
hráli jedno představení dopoledne pro školy a ve-
čer druhé pro veřejnost, tak jsem přijela do Trut-
nova radši už v předvečer, přespala v hotelu na 
Krakonošově náměstí. Také po představení jsme 
v hotelu přespali a jeli domů až druhý den ráno 
vlakem. Měla jsem tedy čas projít si náměstí, zajít 
k řece Úpě a k našemu domu na Úpském nábřeží. 

Všímáte si, jak se Trutnov mění?
Určitě se mění k lepšímu. Celé náměstí a centrum 

CARMEN MAYEROVÁ

jsou nádherné. Škoda, že za socialismu vyrostl na 
pěší zóně v Horské ulici obchodní dům Máj, ten mi 
přijde příšerný. Říkala jsem si tehdy: Co to v tak 
hezkém centru udělali?! Naštěstí náměstí je pořád 
nádherné. Celý Trutnov rozkvetl!

Před osmi lety jste v Trutnově natáčeli s Českou tele-
vizí dokument Tajemství rodu. Jak to tehdy dopadlo  
s pátráním po příbězích vašich předků?
Slibovala jsem si od toho, že vypátráme víc. Něco  
o příbuzných se sice našlo, povedlo se dohledat, 
kdo, jak a kde žil a zemřel. Ale například ohled-
ně mého biologického otce toho moc nevypátrali. 
Ale rozluštili mi jeho poslední dopis. Pro mě byl 
jeho rukopis nečitelný, ale oni to dokázali a to pro 
mě má velký význam. To víte, že bych chtěla vě-
dět ještě víc, ale takové pátrání by pro mě bylo dost 
složité. Budu muset poprosit někoho, kdo to umí. 

Asi ve stejné době vyšla kniha o vašem otci. Jme-
nuje se Charles Mayer – Život a dílo zapomenutého 
trutnovského malíře. Vydalo ji Muzeum Podkrkonoší  
a autory jsou Ondřej Vašata a Vlastimil Málek.

Moc krásná kniha! Hodně mě potěšila. Žasla jsem, 
když pan Vašata vyprávěl o rodině Mayerových. 
Kde bych se to jinak dozvěděla? Plno věcí jsem vů-
bec nevěděla, neměla jsem o nich ani tušení! 

Na herecké dětství v Trutnově si ale vzpomínáte?
Jasně! Já ale nechtěla být hned herečkou, víc mě 
bavily balet a hra na klavír. Až později jsem hrála  
s trutnovským divadlem, které bylo až do roku 
1957 profesionální. Ředitelem byl Pravoš Nebeský. 
Tehdy ale ještě sídlilo na Nivách.

Vaší první velkou rolí byla ve dvanácti letech Barun-
ka v inscenaci Babička.
Byla to krásná dramatizace, hráli jsme to v Ratibo-
řicích, na letní scéně. Kolega Miroslav Grác, člen 
tehdejšího divadla v Trutnově, který tam založil 
divadelní kroužek, mě oslovil na ulici. Pak až na 
základě toho mi zavolali a řekli, jestli bych nechtěla 
hrát Barunku. Maminka se mnou potom jezdila na 
zájezdy. Pak jsem v rámci ochotnického souboru 
hrála Gerdu ve Sněhové královně nebo ve Zlatém 
kolovratu. Hráli jsme plno věcí a já tím žila naplno.

Které další role byly pro vaši kariéru klíčové?
V šestnácti jsem začínala jako elévka v Klicperově 
divadle v Hradci Králové, tam pro mě byla zásad-
ní Viola ve Večeru tříkrálovém. Bylo to výjimečné 
a velmi úspěšné představení, dokonce ho snímala 
televize. I já měla úspěch, i u kritiků. Na základě 
této role jsem pak přišla do Prahy. Angažoval mě 
pan ředitel Ornest, ve 23 letech začala moje kari-
éra v Městských divadlech pražských. Hrála jsem  
v řadě skvělých představení: v nádherném muziká-
lu Šeherezáda, v hudební komedii Velbloud uchem 
jehly nebo ve hře Muž z kraje La Mancha. Pak jsem 
dostala od Karla Vlacha nabídku na titulní roli Do-
lly v muzikálu Hello, Dolly v Hudebním divadle  
v Karlíně. Ta role přišla až kolem čtyřicítky, ale 
bylo to něco báječného. Představte si to velké štěstí, 
že tak parádní roli jsem hrála dvakrát!

To asi není běžné, že?
Něco takového se za herecký život stává spíš výji-
mečně. Podruhé mi ji nabídli v libereckém divadle 
F. X. Šaldy. To už mi bylo přes padesát. A znovu to 
byl skvělý zážitek.
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Jaké to je hrát podruhé stejnou postavu ve stejném 
představení?
Paráda! Skvělý kolektiv, nádherné divadlo, úžasná 
práce. Když je dobrá role, dobrý text, máte vždyc-
ky co objevovat. Dokonce i během repríz.

Laik by řekl, že s rolí nemáte tolik práce, když jste ji 
už jednou hrála. Je to tak?
To s tím nemá co dělat. Jste v jiném prostředí, máte 
jiné aranžmá, všechno je jinak. Je ale pravda, že text 
se vám velmi rychle otevře. 

Paměť máte dobrou?
No, už jsem si kolikrát říkala, že se budu muset 
zeptat lékaře nebo psychologa, protože je spousta 
rolí, které jsem hrála velmi dlouho, měly nádherné 
texty, byla spousta repríz, a já v momentě, kdy je 
přestanu hrát, nevím nic. Jako by mi to někdo vy-
mazal z hlavy. To mi vysvětlete!

To já vám asi nevysvětlím, nejsem lékař.
Ale zvláštní je, že spousta herců tohle nemá. Na-
opak, oni si hned vzpomenou na texty a role, které 
hráli například před dvaceti lety.

Kterou divadelní scénu máte za srdeční záležitost?
Těžko říct. Miluju divadlo jako takové. Samozřej-
mě, že hodně záleží na lidech, které máte kolem 
sebe, a na rolích, které dostanete. Prožila jsem nád-
herná léta v Městských divadlech pražských. Dnes 
jsem v penzi, na volné noze, takže už si vybírám. 
Když mi někdo nabídne roli ve hře, která se mi ne-
líbí, tak poděkuju za nabídku, ale odmítnu.

Ale když vás oslovila Fidlovačka s komedií Famílie, 
tak jste neodmítla. Proč?
V té době jsem pomalu dohrávala na Vinohra-
dech. Také Romanci v Ungeltu už jsme skončili. 
Říkala jsem si: ve Viole s dcerou Terezkou hrajeme 
příjemnou hru o Betty McDonaldové, to mi stačí, 
další nabídky už nepřijmu. Jenže najednou zavolali  
z Divadla na Fidlovačce. Byla jsem právě na cestě 
na dovolenou do Chorvatska. Moje první reakce 
asi nebyla tak radostná, jak by čekali. Ale když řek-
li, že potřebují záskok za Elišku Balzerovou a o jak 
skvělou hru jde, protože Famílie je fakt skvělá, tak 
jsem řekla: Ano, jdu do toho! Pak se začaly nabalo-
vat další role, jedna krásnější než druhá.

O čem je představení Famílie?
Je to vtipná divadelní hra o vztahu dvou odlišných 
generací, který každý zná – mládí versus stáří. Jak 

moc milovat dítě? Pustit do světa? Nebo ho samou 
láskou držet při sobě, aby se mu nic nestalo? Prostě 
tradiční otázky a běžné starosti. Jsou v tom smích  
i slzy. Na jevišti jsou dvě babičky, jednu hraju já, 
pak dva dědečkové, jejich vnuk a jeho přítelkyně, 
kterou si přivede. Při rodinném setkání je vřelá, 
velmi živá atmosféra.

Zmínila jste, že hrajete s dcerou. Hrála jste i s man-
želem Petrem Kostkou, například ve hře Oscar pro 
Emily. Je to jiné, být na jevišti s někým tak blízkým?
Ne, v tu chvíli na jevišti to nejsou dcera nebo man-
žel, ale kolegové. Když je potřeba si něco říct nebo 
něco vyřešit, tak si to řekneme přímo v divadle, tak 
jako s každým jiným kolegou. V tomhle to doká-
žeme oddělit. Prostě v divadle řešíme jen divadlo. 
Víte, když byly děti malé, měli jsme velkou do-
mácnost, byl to náročný provoz a já do toho hodně 
hrála. Všechno jsem ale měla perfektně zorganizo-
vané, chůva, úkoly a další věci. Byla jsem přísná, 
asi by se dalo říct akurátní. Úderem půl šesté jsem 
odešla do divadla a věnovala se jen hraní. Nemu-
sela jsem volat domů a někoho kontrolovat. Žijete? 
Nežijete? Prostě jsem byla v divadle a hotovo.

Na internetu jsem našel, že celým jménem jste Ma-
ria de Monte Carmen Carin Mayer Martorell Mir de 
Kostka. To někde používáte?  
Ne. Kdysi mi řekl můj španělský strýc, jak bych 
se jmenovala, kdybych žila u nich, ve Španělsku. 
Jednou ho použil režisér Petr Mikeska, když jsme 
hráli v Mladé Boleslavi španělskou hru Dům Ber-
nardy Alby. Dodnes mám ten program schovaný. 
Mé neobvykle dlouhé jméno velmi imponovalo 
panu Karlu Högerovi. Často jsem od něj slýchávala 
větu: „Carmen, prosím, řekněte mi, jak se jmenu-
jete celým jménem?“ Pan Höger byl skvělý herec  
a úžasný člověk.

CARMEN MAYEROVÁ
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, 
FOTO: ARCHIV JOSEFA VEJNARA

Mým cílem je, aby děti 
měly ke sportu hezký vztah

Josef Vejnar je nejen zapáleným a výborným sportov-
cem, ale i skvělým pedagogem. Svým zápalem a nad-
šením dovede „nakazit“ i mladší generaci. V rozhovoru 
pro Vrchlabinky vzpomíná na své sportovní začátky, 
ale bilancuje i své působení v Domě dětí a mládeže 
Pelíšek, kde vede hned několik sportovních kroužků.

Jaká je vaše původní profese?
Vždy jsem inklinoval k práci s dětmi. Vystudo-
val jsem nejdříve Střední pedagogickou školu  
a po dvouleté základní vojenské službě (absolvoval 
jsem ji v Dukle, tak jsem naštěstí mohl hodně lyžo-
vat) jsem nastoupil jako učitel do 1. ZŠ Komenské-
ho v Jilemnici. Trénoval jsem děti ze sportovních 
tříd. Nakonec – už dávno předtím mě k takové 
práci směrovala Eva Paulusová-Kracíková, naše 
bývalá reprezentantka v běhu na lyžích. Po třech 
letech jsem přešel na gymnázium, kde jsem praco-
val jako vychovatel. Odtud byl už krůček k tomu, 
abych začal trénovat sportovce na gymnáziu. Pod-
mínkou bylo dodělat si trenérské vzdělání na FTVS 
v Praze. Působil jsem tam až do roku 2001, tedy 
dvanáct let. Naši svěřenci dosahovali opravdu vý-
borných výsledků, někteří i v rámci reprezentace. 
Rovněž dvanáct let jsem byl předsedou SKI Jilem-
nice. Dále jsem vykonával funkci zástupce ředitele 
pro mimoškolní výchovu na SIŠ ve Vysokém nad 
Jizerou. A protože jsem prošel výchovou lyžařů 
všech věkových kategorií, od žáků přes dorost až 
po dospělé, přesvědčili mě, abych se stal mana-
žerem Českého lyžařského svazu. Jsem moc rád, 
že jsem po dobu tříletého působení mohl být při 
úspěších například Lukáše Bauera nebo Kateřiny  
Neumannové. Nakonec jsem využil možnosti stát 
se ředitelem Domu dětí a mládeže Pelíšek ve Vrch-
labí a poté pracovat ve sportovním oddělení. 

Jste tedy vedoucím oddělení Sport a tělovýchova 
v DDM Pelíšek Vrchlabí. Co je přesně vaší pracovní 
náplní?
Každoročně máme na seznamu 26 sportovních 
kroužků. Pro všechny je potřeba zajistit schopné  
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a kvalitní vedoucí. Já sám vedu kroužků pět. Máme 
tedy asi 20 externích zaměstnanců. Kromě toho po-
řádáme i poměrně velké sportovní akce, ať už pro 
Vrchlabí a jeho okolí, tak i mezinárodní (Krakono-
šova stovka, Efisan Skiroll Classics).

Kolik let už tu působíte?
Od roku 2007. Bude to tedy už 14 let.

Jaký vliv mělo na činnost Pelíšku období lockdownu?
Samozřejmě, že děti byly zklamané. Snažili jsme 
se alespoň uskutečnit tréninky individuálních 
venkovních sportů. Přizpůsobovali jsme se pod-
mínkám, jak jen to šlo. Pořádali jsme i online akce, 
radili, jak trénovat individuálně, jak posilovat  
a pracovat s tělem. Promítali jsme například návo-
dy, jak si připravit nebo namazat lyže, a podobně. 

Děti také měly možnost putovat po interaktivní 
mapě, kde měly skryté body, které si zapisovaly. 
I na dvoře DD byly rozvěšeny dotazníky s úkoly. 
Myslím, že naši nabídku děti i rodiče hodně vy-
užívali. 

Často se diskutuje o tom, že v covidové době se 
děti příliš nehýbaly. Jaká je v tomto směru vaše 
zkušenost?
Je pravda, že některé děti se buď neměly mož-
nost, nebo se ani nechtěly účastnit našich akcí  
a na vlastní pěst nic nepodnikaly. Některé z nich,  
s nimiž jsem se setkal po půl roce, jsem už ani 
nepoznal. Nejen proto, že samozřejmě vyrostly, 
ale ony se také „zakulatily“. Naštěstí jich mnoho 
nebylo, s většinou jsme opravdu byli v kontaktu. 
Navíc se opravdu na sebe po tak dlouhé době tě-
šily a vážily si toho, že opět mohou společně spor-
tovat a vyřádit se. 

Jak se za tu dobu, co se dětem věnujete, změnil pří-
stup a zájem dětí o sport?
Myslím, že zájem o pohyb je dětem přirozeně 

daný. Mnohdy jen potřebují ze strany rodičů troš-
ku popostrčit. Nemůžeme si na nezájem stěžovat. 
Ve sportovních kroužcích se u nás ročně zapojí tře-
ba i 460 dětí. Sportovní kroužky jsou v Pelíšku nej-
obsazovanější. Uvedu příklad z běžeckého lyžová-
ní. Když jsem tu začínal, upozorňoval mě předešlý 
kolega, že s během na lyžích příliš neuspěji. Přesto 
jsem to zkusil. Nejprve se přihlásili čtyři zájemci, 
koncem roku šest a nyní jich máme sedmdesát! Je 

Josef Vejnar (64)

Josef Vejnar se narodil 19. března 1957 v Ji-
lemnici. Vystudoval Střední pedagogickou 
školu a celý svůj profesní život byl učitelem 
a trenérem. Od roku 2007 působí v oddělení 
Sport a tělovýchova v DDM Pelíšek Vrchlabí. 
Je několikanásobným mistrem ČR v běhu na 
lyžích a kolečkových lyžích, dvakrát se stal vi-
cemistrem světa v maratonu, účastnil se také 
prvních Zimních světových her MASTERS ve 
Slovinsku. Tím výčet jeho sportovních úspěchů 
zdaleka nekončí. Sportovních akcí se nejen ak-
tivně účastní, mnohé z nich i pořádá. 

BIO
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důležité, aby mezi námi panovala dobrá atmosféra 
a navzájem jsme si věřili. A také je důležitá pravi-
delnost. Věřím, že k nám děti chodí rády.

Hlásí se děti k vám do kroužku většinou jen proto, 
aby se naučily běhat na lyžích, nebo mají třeba i zá-
vodní ambice? 
Zpočátku jsem si předsevzal, že naučím děti dobře 
lyžovat. Mým cílem bylo také to, aby si postupně 
vybudovaly k lyžování hezký vztah. A to se nám 
daří. Naše děti se opravdu lyžovat naučí. Postu-
pem času se však začala prosazovat nejen kvantita, 
ale i kvalita. Některé z dětí, které s námi začínaly 
lyžovat v roce 2007, se už v roce 2012 začínaly pro-
sazovat například v dorosteneckých výběrech. Do-
konce se náš svěřenec dostal i do juniorské repre-
zentace nejen v lyžování, ale i v horských kolech. 
Nakonec dal před sportem přednost studiu medi-
cíny. A měli jsme a máme tu i další velké talenty. 
A ještě pro dokreslení. Dvakrát ročně se na repub-
likových závodech hodnotí žákovské sportovní 
oddíly. Vrchlabští mladší i starší žáci už po tři roky 
obsazují vždy druhé nebo třetí místo.

Jste výrobcem kolečkových lyží JOVE. Co bylo pro vás 
impulsem kolečkové lyže vyrábět?
Začátky spadají do roku 2008. A co bylo impulsem? 
Jeden z kolegů ve Vysokém nad Jizerou měl nafu-
kovací kolečkové lyže norské výroby. Velmi si je 
chválil, a tak jsem si jedny takové, bazarové, také 
koupil. Jel jsem na nich z Vrchlabí přes Víchovou 
do Semil a nakonec do Jilemnice – dohromady tedy 
asi 35 km. Byly výborné, jen mi vadilo, že nešly 
zvedat paty. Přemýšlel jsem, jak by šly asi vylepšit. 
Sháněl jsem nějakého výrobce, ale nikdo se k tomu 
nechtěl propůjčit. Nakonec jsem se do toho pustil 
sám, ve spolupráci s firmou SVS pana Tauchmana. 
Podle mých představ jsme svařili vidlice, přidali 

nafukovací kolečka… Přibližně po roce zkoušení 
už měly dobrou úroveň. Mladší pan Tauchman 
ještě přišel na to, jak je vyrábět bezespárové. V té 
době jsem dokonce získal patent na brzdu ke ko-
lečkovým lyžím.

Jaké jsou hlavní přednosti lyží JOVE?
Mají tu výhodu, že se na nich nechá jezdit po čes-
kých rozbitých silnicích. A také už zmíněná brzda. 
Je možné na nich sjet i například ze Zlatého návrší 
do Jilemnice. Je to sice trošku adrenalinová záleži-
tost, ale kdo si zvykne, ten to zvládne.

Pořádal jste seriál závodů na kolečkových lyžích 
VRCHLAPÁK. Naposledy se jel v roce 2018. Proč se 
už nekonaly další ročníky?
Byl to zajímavý seriál, který přitahoval sportov-
ce z různých odvětví. Promýšlel jsem to tak, že  
v každém ročním období uspořádáme jeden od-
lišný závod: v zimě na lyžích, na jaře na horském 
kole, potom na kolečkových lyžích a nakonec se 
běžela horská pětadvacítka. Vrchlapák – tedy  
každý závod byl do vrchu. Další zajímavostí bylo, 
že se závodníkům přepočítával věkový koeficient. 
Účast bývala veliká, ale už v roce 2018 zájem tro-
chu opadl. Některé závody doposud pořádáme, 
ale už se nezapočítávají do seriálu.

Naštěstí jste pořadatelem i dalších závodů. O někte-
rých jsme už sice mluvili, udělejte však prosím tako-
vé kompletní shrnutí.
Možná, že už si na všechny ani nevzpomenu. Pro 
děti pořádáme (nebo jsme pořádali) akce menšího 
významu a rozsahu, například turnaje v přehazo-
vané, vybíjené nebo ve stolním tenise. Také to jsou 
závody ve vytrvalostním běhu – Vrchlabský kros 
a Běh zámeckým parkem. Zmínit musím závody 
na kolečkových lyžích, ke kterým jsme v loňském 
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PROGRAM

do 15. 11. 
KLÁRA SEDLO: 
FILM, KTERÝ NIKDO NEVIDĚL
Výstava
Galerie UFFO  

pondělí 1. 11.
GADŽOVÉ JDOU DO NEBE
Divadlo Husa na provázku, Brno
UFFO ** 19:00 hodin  

úterý 2. 11. 
MARIEN
Koncert 
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 4. 11.
PUTINOVI AGENTI
Temporary Collective
UFFO ** 19:00 hodin 

pátek 5. 11. 
TATA BOJS
Koncert
UFFO ** 19:00 hodin  

neděle 7. 11.
O PŘEKRÁSNÉ VASILISE
Taneční divadlo Honzy Pokusila
UFFO ** 15:00 hodin  

LISTOPAD pondělí 8. 11.
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Mgr. Lucie Pangrácová: 
Umění a jeho nejisté hranice
UFFO ** 14:30 hodin

pondělí 8. 11.
BARMA
Cestopisná přednáška 
Miloše Šálka
UFFO ** 19:00 hodin 

úterý 9. 11.  
JULIE SVĚCENÁ (housle) 
a VÁCLAV MÁCHA (klavír)
Koncert - Trutnovský podzim
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 11. 11.
RADOVÁNKY S MARTINEM
Akce pro děti
začátek v 17:00 hodin 
na Krakonošově náměstí, 
následuje průvod k Uffu

neděle 14. 11.
PIŽĎUCHOVÉ
Divadlo Facka
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 15. 11.
FAMÍLIE
Divadlo Na Fidlovačce
UFFO ** 19:00 hodin 

2021

pondělí 22. 11.
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Ing. arch. Vladimíra Paterová: Kosovo
UFFO ** 14:30 hodin

pondělí 22. 11.
DAGESTÁN A ÁZERBÁJDŽÁN
Cestopisná přednáška Vladimíry 
Paterové a Jindřicha Budi
UFFO ** 19:00 hodin 

24. 11. 2021–4. 1. 2022
ZDENĚK FRÁNEK: ARCHITEKTURA? 
Vernisáž 23. 11. od 17:00 hodin
Galerie UFFO 

čtvrtek 25. 11.
PAVEL DOBEŠ
Koncert 
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 28. 11.
VÁNOČNÍ STROM 
Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu s doprovodným programem
Krakonošovo náměstí ** 15:00 hodin 

úterý 30. 11.
MECHANICKÝ POMERANČ
Divadlo Petra Bezruče, Ostrava
UFFO ** 19:00 hodin 

Změna programu vyhrazena!
www.uffo.cz
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roce přidali velmi úspěšný výjezd z Víchové nad 
Jizerou do sedla nad Dvoračky a tradiční závod ze 
Špindlu na Špindlerovku. Největší akcí mezinárod-
ního charakteru, kterou děláme s DDM, je Krako-
nošova stovka. 

Vy sám jste vynikající lyžař. Jak jste se k lyžování do-
stal, kdo vás k němu přivedl?
Pocházím z Víchové. Bydleli jsme až úplně naho-
ře, takže do školy jsem to měl nejkratší cestou více 
než kilometr. V zimě bylo pro mě nejsnazší jezdit 
do školy na lyžích, takže lyže mi vlastně sloužily 
jako dopravní prostředek. Jednou ročně pořádala 
škola závody, tak jsem se jich samozřejmě účastnil. 
Lyžování bylo součástí mého života. Bavilo mě to, 
býval jsem i úspěšný. V dorostu jsem měl motiva-
ci lyžovat i kvůli tomu, abych měl snadnou vojnu. 
Lyžuji celý svůj život a i teď, kdy už jsem veterán, 
občas proženu mladé. 

Pochlubte se prosím svými největšími úspěchy.
Účastním se MS veteránů. Kategorie jsou rozděle-
ny po pěti letech. Konkurence je tu veliká. Dvakrát 
se mi podařilo umístit se na druhé příčce v běhu na 
50 km. Dvakrát jsme byli na Zimních hrách masters 
– jednou v Pokljuce a v loňském roce v Seefeldu. 
Nějaké medaile jsem získal, v Seefeldu se mi do-
konce podařilo v jednom ze závodů zvítězit. Samo-
zřejmě, že když to „cinkne“, mám z toho radost.

Kterých zahraničních závodů jste se ještě účastnil? 
Asi pětkrát jsem jel Vasův běh, dále Marcialongu, 
Khönig Ludwig lauf, Trans Juru ve Francii, v Aus-
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Máte SŠ vzdělání?
Baví Vás práce s lidmi?
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trálii Kangarooslopped, Meryno race na Novém 
Zélandu, běh Piastow, v Rakousku pak Koasalauf. 
Posledně jmenovaný závod je zajímavý tím, že se 
první den jede 50 kilometrů klasicky, druhý den 
bruslením a časy se sčítají. Musím se trochu po-
chlubit – asi před čtyřmi lety jsem skončil v tomto 
závodu na druhém místě. 

Viděla jsem vás i na fotografiích z lyžování „po sta-
ru“. Kde sháníte výstroj a výzbroj? 
Řadu starých lyží mám po svých předcích. Nejstar-
ší jsou po panu Skalském a ty pocházejí dokonce  
z roku 1912! Po manželčině dědovi, panu Fišerovi 
z Víchové, mám dřevěnou lyžařskou hůl, se kterou 
závodil na olympiádě. K stému výročí smutné tra-
gédie Hanče a Vrbaty jsme pořádali závod z Lab-
ské boudy tak, jak vedla tehdejší trasa, ale bohužel 
jen na 18 km. Usoudili jsme, že celý by ho všichni 
neobjeli. Přijelo 150 závodníků, více už by jich ani 
být nemohlo. Mně se podařilo dojet na 2. místě. Pro 
tento závod jsem si pořídil lyže v Nové Pace v ba-
zaru. Někteří skluznici lakují, já ji nechal dřevěnou. 
Další staré lyže si už nepořizuji.

To bychom měli lyžování. Vy jste se ale věnoval a stá-
le věnujete i dalším sportům. Povyprávějte mi o tom.
Už jako školák jsem závodil v různých sportech. 
Před vojnou jsem začal hrát stolní tenis a zhruba 
před čtyřmi lety jsem se k němu vrátil. Říkal jsem 
si, abych mohl sportovat i tehdy, až mi už nohy 
tolik sloužit nebudou. Doposud závodím na hor-
ských kolech. Dělal jsem také triatlon, dokonce 
jsem byl i na mistrovství.
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Krajkářka z Hostinného 
prodává i do Ameriky

Lenka Máslová Špetlová z Hostinného prezentuje svoji 
práci nejen v Česku, ale i v Německu a na Slovensku. 
Návrhy publikuje také v krajkářských časopisech a své 
znalosti a schopnosti ráda předává budoucím krajkář-
kám. Řada jejích krajek zdobí stěny nejen u nás, ale  
i v zahraničí. Zájem projevili zákazníci dokonce z Pen-
sylvánie v USA. Letos obdržela prestižní titul Mistr tra-
diční rukodělné výroby za významný přínos v oblasti 
tradiční lidové kultury. 

„Baví mě variabilita paličkování, se kterou můžu 
tvořit, každý nový námět je pro mě výzvou,“ říká 
o své dlouhodobé zálibě Lenka Máslová Špetlová. 
Výrobě paličkované krajky se věnuje již 28 let.

Toto nepochybně krásné řemeslo je v současnosti 
málo známé, Lenka totiž byla poslední ročník kraj-
kářek, které vystudovaly střední školu ve Velkém 
Poříčí zaměřenou na krajkářské řemeslo, kde se 
vyučovalo nejen samotné paličkování, ale i teorie 

TRADIČNÍ ŘEMESLO

a historie krajky. „Pokud se paličkování vyučuje, 
tak myslím už pouze okrajově v rámci nějakého 
textilního oboru a pak hlavně v kurzech, které ve-
dou většinou zkušené lektorky. Snažím se předá-
vat zkušenosti krajkářkám, které mě osloví, a také 
na krajkářských trzích, na kterých nejen prodávám, 
ale také techniku předvádím. V případě zájmu dě-
lám i individuální kurzy,” říká Máslová Špetlová.

Krajkářek, které se řemeslu věnují naplno, součas-
ně v Česku není mnoho, pro většinu ostatních je to 
pouze koníček. Stejně tak pro Lenku, která pracuje 
v mateřské škole pro děti se speciálními vzdělá-
vacími potřebami v Trutnově jako hospodářka  
a vedoucí školní jídelny. Ve volném čase navíc 
vede v Hostinném malé skauty.

S paličkovanou krajkou začala Lenka na střední 
škole, do té doby prý věděla, že bude dělat něja-
ký výtvarný obor, ale krajku pouze obdivovala. 
„Krajka je opravdu velmi různorodá a dělají se  
z ní jak klasické obrázky, které asi všichni znají, ale 
také krásné moderní prostorové bytové dekorace, 
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obrazy, šperky, oděvní doplňky nebo celé oděvy  
a další. Krajka se také dá kombinovat s dalšími ma-
teriály jako kůže, dřevo, kov, sklo, papír, kameny  
a jiné. Já tvořím nejvíc klasické, ale moderně pojaté 
obrázky a šperky a krajku ráda kombinuju hlavně 
se dřevem. Ve špercích s kovem, korálky a polo- 
drahokamy,“ říká výtvarnice.

Čas strávený na tvorbě krajky je velice individu-
ální, začíná se tvorbou podvinku, tedy předlohy, 
a až poté se paličkuje. Takový proces může trvat 
i celé měsíce, někdy se to ale stihne třeba za den. 
„Zatím nejvíc hrdá jsem na ovečku, kterou jsem pa-
ličkovala minulý rok na objednávku do Ameriky, 
krajku jsem ještě dotvářela vyšíváním a myslím, že 
se opravdu povedla,“ hodnotí krajkářka.

Na českém trhu je prý dost krajkářek, které palič-
kují, takže Lenka prodává spíš vlastní podvinky 
(vzory pro paličkování) a sady na paličkování než 
hotové krajky. Je také držitelkou certifikátu KRKO-
NOŠE – Originální produkt, udíleným organizací 
MAS Krkonoše. „Certifikát je známkou kvalitní 

práce lidí z regionu a výrobci můžou prodávat své 
věci a předvádět řemeslo i na prestižních akcích 
nebo v infocentrech. MAS jim pomáhá také s pro-
pagací a nabízí i možnost získat například vypsané 
granty nebo dotace, které jim pomáhají při další 
výrobě. Já jsem hrdá, že můžu svou prací reprezen-
tovat náš region. A zároveň pro mě, jako pro or-
ganizátorku trhů, znamená u ostatních řemeslníků 
záruku kvality a originality prodávaných výrob-
ků,“ chválí krajkářka krkonošskou certifikaci.

A čemu se věnuje v současné době? „Nyní paličku-
ju pro zákaznice objednané krajky, které mají jako 
vánoční dárky – betlém a andílky. Pak mě čekají 
nové návrhy na obrazy a krajky na plánovanou vý-
stavu v roce 2022,“ uzavírá.
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