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Rok utekl jako voda. Je tady opět 
prosinec a zanedlouho budou Vánoce. 
Bohužel, zpět je tu i covid a – jak se 
zdá – opět nabírá na ničivé síle. Snad 
všichni vědí, co to znamená nebo ještě 
bude či může znamenat pro každo-
denní život. Je těžké na to nemyslet, 
neméně náročné opět bude se s tím 
vyrovnávat. Doba adventu a Vánoc 
je i časem přemítání a bilancování.  
Za letošní rok se toho událo velice 
moc. Některé události či okolnosti 
měly a stále mají takovou zhoubnou 
brizanci, že vytvořily příkopy či 
propasti mezi sousedy, kamarády, 
ale i v rodinách napříč příbuzen-
stvem. Nyní mám na mysli politiku, 
tedy výsledek voleb do Poslanecké 
sněmovny, a pak i onen navracející 
se covid. Obě skutečnosti rozděli-
ly společnost na dvě části a ty si 
stále méně rozumějí a nechtějí se 
poslouchat navzájem. Zaslechl jsem 
chmurnou prognózu, že zasypání 
těchto propastí bude trvat hodně 
dlouho. Zkusme s tím začít už nyní. 
Ostatně, kdy jindy?
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Tepelná čerpadla,
téma pro další sezónu.
Připravte se!
Zařídíme vše od návrhu přes 
dodávku až po profesionální montáž. 
Samozřejmostí je i servis 24/7.

Eva Studénková, 
divadelní herečka

Jan Černoš, 
výtvarník a pedagog

Jitka Čápová, 
zdravotní sestra

Jiří Hylmar, živnostník

Martin Hák, masér

Jsem Rak do slova a do písme-
ne, takže mívám vánoční dárky 
nakoupené poměrně dlouho 
dopředu. Klidně od léta. Tu  

a tam, když na něco narazím, koupím a ukládám 
to do „dárkové skříně“. Někdy během října si děti 
napíší dopis Ježíšovi, pak přijdou na řadu ty hlav-
ní dárky, po kterých opravdu touží, a tam tedy 
už sedám k počítači a nakupuji on-line. Naše děti 
nemají pod stromečkem hromady dárků, spíš se 
snažíme být spravedliví, co se počtu týče… S narozením naší dcerky už 

nakupujeme dárky v průběhu 
celého roku a snažíme se je 
pořizovat hlavně v místě, kde 

žijeme. Před Vánoci pak už ladíme jen drobnosti  
a máme tak klid na sebe a rodinu. 

Vánoční dárky již několik let 
nakupuji většinou přes inter-
net, protože nabízí větší výběr 
a inspiraci. Jedině knížky cho-

dím vybírat osobně do našeho oblíbeného vrch-
labského Knihkupectví u Krumlů.

U nás vánoční dárky shání 
převážně manželka, samozřej-
mě to společně diskutujeme, 
ale většinou je to tak, že děti 
nakreslí či napíšou dopis Ježíš-

kovi, my z toho vybereme pro každé cca 3 dárky  
a ty pak zakoupíme. Často ceny jednotlivých vý-
robků porovnáme na internetu a pak objednáme 
přes e-shop. Jsou ale i věci, které raději vidíme 
naživo, a ty následně kupujeme v kamenných 
prodejnách. Manželce většinou sháním dárek na 
poslední chvíli a kupuji ho v kamenné prodejně. 

V dnešní době je pro mě nejjed-
nodušší řešit dárky přes inter-
net. V místě bydliště také rád 
kupuji pro své blízké dárkové 
poukazy na různé procedury 

jak zážitkové, tak zdravotní. 

ANKETA

Jak a kde sháníte vánoční dárky?
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Chceme být světovou jedničkou 
v oblasti mobilní hydrauliky

ARGO-HYTOS s. r. o. patří mezi největší zaměstna-
vatele ve Vrchlabí a jeho okolí. Firma nyní prochází 
významnou transformací všech interních procesů. 
Jednatel společnosti Milan Bezdíček v rozhovoru pro 
Vrchlabinky sděluje, co všechno tento projekt přiná-
ší, a dále popisuje, jaké faktory ovlivňují hospodaření  
a budoucnost firmy.

Váš podnik nyní realizuje ambiciózní projekt Smart 
F.L.O.W. Můžete prosím vysvětlit, o co v něm jde?
Projekt SMART F.L.O.W. je naše současná strategie 
rozvoje do roku 2025. Jedná se o rozvoj v oblasti ří-
zení, toku materiálu a technologií. Název projektu 
znamená Smart (chytrý), F. (Future = budoucnost), 
L. (Lean = štíhlá/efektivní, O. (Operational excel-
lence = výrobně excelentní) a W. (Way = cesta). Je 
to směr, kterým rozvíjíme naši továrnu, abychom 
dokázali udržet konkurenceschopnost a naplnili 
náš cíl „Být světovou jedničkou v oblasti mobilní 
hydrauliky“. Máme k tomu velmi dobře našlápnu-
to a poskytujeme tím jistotu práce pro naše zaměst-

ARGO-HYTOS

nance. Se Smart F.L.O.W. je samozřejmě spojen  
i plán růstu objemů výroby a také nemalé investice.
 
Jak masivní tyto investice budou?
Velké. Do roku 2025 nainvestujeme do naší továrny 
20 milionů eur (více než půl miliardy korun, pozn. 
autora). Protože jsme významným výrobním závo-
dem v rámci ARGO-HYTOS skupiny, máme pro 
realizaci transformace Smart F.L.O.W. velmi dob-
rou podporu ze strany celého holdingu. 

Očekáváte od této transformace i vyšší produkci  
a tržby nebo to je investice do přechodu k chytřejší 
úspornější výrobě?
Na prvním místě to je chytřejší a efektivní výroba  

s kratšími dodacími termíny. Je třeba si uvědomit, 
že dodací termíny jsou významným kritériem 
úspěšnosti v branži mobilní hydrauliky, kde chce-
me růst a kde chceme získat prvenství. Jasně, že 
plánujeme růst tržeb a zlepšení profitability, jinak 
bychom si nedokázali udržet naši pozici na trhu.

Do kolika zemí dodáváte vaše produkty? Jaké jsou 
vaše nejdůležitější trhy?
Dodáváme do celého světa. Zásadní trhy pro nás 
představuje především Evropa, Asie a Amerika  
a dodáváme také do exotických zemí, jako je 
Austrálie.

Jak si stojíte v globální konkurenci?
Naše pozice je velice dobrá. Musíme však inten-
zivně pracovat na tom, abychom si ji udrželi. Mezi 
2020 a 2021 meziročně rosteme o 30 procent, při-
čemž celý trh hydrauliky roste jen o 8 procent. To 
znamená, že náš enormní růst je dán novými pro-
jekty a také tím, že se nám podařilo získat nějaké 
zakázky konkurence. Pokud si je chceme udržet, 
musíme se přizpůsobit požadavkům zákazníků, 

dokázat flexibilně reagovat na to, co potřebují, 
udržet si úroveň kvality, a především rozvinout síť 
našich dodavatelů.

V druhé polovině září proběhl ve vašem podniku den 
otevřených dveří. Jak ho hodnotíte?
Bylo to skvělé! Jsem moc hrdý na kolegy, díky 
kterým se nám podařilo den otevřených dveří 
uspořádat. Přáli jsme si otevřít a ukázat továrnu 
obyvatelům Vrchlabí a také umožnit našim za-
městnancům, aby mohli přivést své rodiny. Přišlo 
se k nám podívat více než 1 400 lidí. Podle zájmu 
o prohlídky výrob, četnosti dotazů a celkové atmo-
sféry se nám to povedlo na výbornou. 

Jak vnímáte pozici vašeho podniku v rámci Vrchlab-
ska, ale i celého okresu Trutnov? Přece jen, v okresu 
je zde více větších zaměstnavatelů a lidé se při jejich 
výběru i podle něčeho rozhodují.
Já to vnímám tak, že od zaměstnání člověk očekává 
jistotu práce, pravidelný příjem a důstojné pracov-
ní podmínky. Je důležité, aby každý dokázal sklou-
bit pracovní a rodinný život. My našim lidem tyto 
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podmínky nabízíme. Díky probíhající transformaci 
vzniká řada příležitostí profesního růstu na nejrůz-
nějších pozicích. A k tomu ještě nabízíme velký ba-
lík zaměstnaneckých benefitů. 

A co výchova budoucích zaměstnanců? Spolupracuje 
váš podnik se školami?
Ano, spolupracujeme se středními školami i s učili-
šti. Podporujeme studenty a poskytujeme jim pra-
xi, abychom s nimi mohli spolupracovat po ukon-
čení studia. Dále se účastníme veletrhů pracovních 
pozic. Tyto aktivity chceme i nadále prohlubovat  
a budujeme vlastní tréninkové centrum. 

Poslední rok a půl se Česká republika potýká s ko-
ronavirem, který nezmizel a stále se vrací. Jak covid 
ovlivnil váš podnik?
Covid skutečně citelně zasáhl a zasahuje do našeho 
života. V létě roku 2020 jsme kvůli covidem vyvola-
nému poklesu příjmu zakázek byli nuceni na čtyři 
měsíce snížit pracovní úvazek na 90 procent. Dále 
jsme z důvodu vysoké nemohoucnosti začátkem 
tohoto roku nezvládli realizovat plánované za-

kázky na únor a tím jsme vyvolali řadu problémů  
u našich zákazníků a trvalo nám další tři měsíce se 
z propadu dostat. Druhým významným dopadem 
covidové krize je komplikace na straně dodavate-
lů, která se projevila a stále projevuje nedostatkem 
materiálu pro naši výrobu.

Mluvili jsme nyní o výrobě. Jak ale covid omezil váš 
podnik po personální stránce?
V první řadě se po celou dobu covidové krize 
snažíme vytvořit bezpečné prostředí pro naše za-
městnance. To je hlavní priorita. Už od začátku 
covidu jsou u nás nastavena opatření v souladu 
s tím, co nám říká vláda, a s tím, co považujeme 
za vhodné v našich podmínkách. Máme za sebou 
tři vlny covidu, nyní žijeme ve vlně čtvrté. I přes 
pokles případů ve 2. a 3. kvartálu 2021 jsme ne-
přestali testovat a trasovat pozitivní případy a dů-
sledně dezinfikujeme místa, kde se pozitivní ko-
legové mohli pohybovat. I po odeznění této vlny 
přijdou další vlny a my i nadále budeme pracovat 
za zajištění maximálního bezpečí pro všechny 
naše zaměstnance.

ARGO-HYTOS
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Covid dopadl na ekonomiku světa, jednotlivých stá-
tů, ale i jednotlivých podniků. Jak tomu bylo u vás?
V loňském roce jsme i my zaznamenali pokles tr-
žeb z důvodu covidu. Na rozdíl od našich zákaz-
níků a konkurentů jsme nezastavili výrobu a za 
podpory naší odborové organizace se nám poda-
řilo přijmout opatření pro ochranu zaměstnanosti, 
a to snížením pracovního úvazku na 90 procent po 
dobu 4 měsíců. Tím jsme ochránili kmenové za-
městnance a dokázali se rychleji vrátit do plného 
normálního provozu. Příjem zakázek, které máme 
od konce loňského roku, je velice silný. To platí  
i pro letošní rok. To je na jednu stranu skvělé, na 
druhou stranu nám hospodářský výsledek totálně 
devastuje zdražení na straně vstupních materiálů. 

Ještě upřesněme zmiňovaný propad výroby. Musela 
se kvůli tomu nějak omezovat výroba, nebo k tomu 
došlo u jednotlivých produktů?
Myslíte, jestli se nám změnil produktový mix?

I třeba tak by se to dalo říci…
Ne, ne příliš. Máme široké portfolio produktů  
a díky tomu nejsme závislí na jedné komoditě nebo 
jednom zákazníkovi. Krátkodobě například vzrost-
la poptávka po vestavných ventilech, která se bě-
hem letošního roku poměrově vrátila na původní 
úroveň. Na podobné výkyvy již umíme reagovat. 

Když vám chybí materiál, zažíváte podobné omezení, 
jako měl segment automotive? Nebo jaký materiál 
konkrétně vám chybí?
Bojujeme s nedostatkem a prudkým růstem cen 
hliníku a speciálních ocelí. To je velký problém, 
protože máme zasmluvněné ceny směrem k našim 
zákazníkům a vzniklé nárůsty cen materiálů nám 
způsobují velké problémy. Podobně jako v auto-
mobilovém průmyslu se nás týkají i elektronické 
čipy v některých našich produktech, tento dopad 
však není tak devastující.

Když hovoříte o nedostatku surovin, hrozí tu napří-
klad skutečnost, že by se na čas mohla i zastavit 
výroba?
Staly se případy, že jsme kvůli nedostatku oceli, 
hliníku nebo dílů museli odstavit část výroby. Tak-
že ano, stalo se nám to. Avšak vzhledem k šířce 
portfolia našich výrobku je pravděpodobnost za-
stavení celé továrny velmi malá. 

Nicméně, jak se řeší vzniklá situace? Říkáte, že ceny 
surovin či jiných vstupů jsou dražší než loni, ale vy 

máte stanovené ceny vůči vašim zákazníkům. Jak  
z takové situace ven?
Situaci řešíme ve třech rovinách. Za prvé, i přes 
zasmluvněné ceny vyjednáváme se zákazníky 
zvýšení cen. Za druhé, snižujeme ztráty a opti-
malizujeme interní procesy. A konečně za třetí, 
realizujeme racionalizační projekty s dodavateli 
materiálů. 

Řekl jste, že máte nyní velké množství zakázek. 
Zvládnete to všechno včas vyrobit a dodat vašim zá-
kazníkům?
Děláme vše pro to, aby tomu tak bylo, a případná 
zdržení řešíme přímo se zákazníky. Proti loňské-
mu roku jsme narostli o 30 procent, využíváme 
maximum naší kapacity. Realizujeme investice 
pro odstranění úzkých míst. I přesto, že dokáže-
me interně reagovat velmi rychle, stále jsme limi-
tovaní kapacitními možnostmi našich dodavatelů. 
V oblasti rozvoje dodavatelů jsme letos udělali 
významná zlepšení, která se již projevují a budou 
dále projevovat v následujících měsících.

Kolik v současné době u vás pracuje zaměstnanců?
V listopadu u nás pracuje 730 lidí včetně agentur-
ních zaměstnanců.

Jaké zaměstnance nyní nejvíce poptáváte?
Dlouhodobě nám chybí kolegové na odborných 
pozicích, jmenovitě CNC operátoři. 

Jaký poměr kmenových zaměstnanců vůči agentur-
ním považujete za optimální?
Do deseti procent agenturních zaměstnanců z dů-
vodu flexibility.

A v současné době to je tedy více?
Ano, je to výrazně více. Rychle jsme narostli a ná-
bor kmenových zaměstnanců je postupný. Důleži-
té je, že výhled objemů výroby do dalšího období 
zůstává silný. 

Co byste chtěl vzkázat obyvatelům Vrchlabí a jeho 
okolí?
Především ať dávají pozor na své zdraví a zdraví 
svých blízkých. Těm, kteří by u nás chtěli praco-
vat, bych pak rád vzkázal, že pokud touží po jis-
totě zaměstnání, pravidelného příjmu a kariérního 
růstu ve Vrchlabí nebo zahraničních pobočkách, je 
naše firma tím správným místem. Nakonec bych 
chtěl popřát všem klidné prožití vánočních svátků  
a úspěšný nadcházející rok 2022.

ARGO-HYTOS
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Zažít olympiádu v hokejovém 
týmu? Pro mne splněný sen

Vrchlabská rodačka a bronzová olympijská medailistka v rychlobruslení Karolína Erbanová má na dosah účast 
i na nadcházejících zimních olympijských hrách. Do Pekingu se totiž poprvé probojovala také česká hokejová 
reprezentace žen, jejíž součástí byla na závěrečném kvalifikačním turnaji právě i ona. V rozhovoru pro Vrchla-
binky Karolína Erbanová popisuje, jak vypadá přerod z rychlobruslařky v hokejistku, ale i individuální sportov-
kyně v součást sportovního týmu. 

Ženská hokejová reprezentace České republiky se 
poprvé v historii kvalifikovala na zimní olympijské 
hry. Jaký to je pocit?
Pocit je to určitě skvělý. Myslím, že nejen pro mě, 
ale i pro celý tým a také pro všechny, kteří jsou 
nějak svázaní s ženským ledním hokejem u nás  
v České republice. Jsem moc ráda, že se tento krok 
povedl, protože věřím, že je to i takový první vel-
ký krok k tomu, aby ženský hokej u nás mohl růst  
a vyvíjet se.

Závěrečný kvalifikační turnaj, který se v polovině 
listopadu uskutečnil v Chomutově, Češky suverénně 
ovládly. Jaká panovala v týmu atmosféra před jed-
notlivými zápasy? Jak jste se motivovaly?

KAROLÍNA ERBANOVÁ

Atmosféra, která v týmu panovala, byla výbor-
ná. Určitá nervozita tam také byla. Přece jen je 
to sport, je to kolektivní sport a v něm je hodně 
faktorů, které mohou ovlivnit každý zápas. Ale 
tým držel velmi pospolu. Byla jsem i překvapena, 
jak se dokáže ten tým semknout a jak jsme zápasy 
odehrály a zvládly.

Před závěrečným turnajem došlo k zužování kádru 
národního týmu. Co to pro vás znamenalo a zname-
ná, že si právě vás trenér Tomáš Pacina ponechal  
v týmu a nedal příležitost jiným?
To, že jsem zůstala a prošla zužováním sestavy, je 
veliký úspěch. Hodně si toho vážím a byla jsem 
strašně ráda za tuto zkušenost. Byl to pro mne 
první mezinárodní turnaj v ženském ledním hokeji 
a hodně jsem se toho naučila. Byť jsme tam byly 
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vlastně jen dva týdny, tak všechny tréninky i sku-
tečnost, že jsem prošla těmi zápasy, pro mne hodně 
znamená a zase jsem se někam posunula. Poznala 
jsem více holky z týmu a jak říkám, jsem ráda, že 
jsem se toho účastnila. 

Jak vás přijaly spoluhráčky v týmu? V různých roz-
hovorech jsem zaslechl, že některé hráčky se znají 
a hrají spolu již déle než patnáct let, zatímco vy jste 
ještě před třemi lety aktivně závodila jako rychlo- 
bruslařka.
Je pravda, že holky z národního týmu jsou spolu už 
hodně let, samozřejmě znají se, vyrůstají společně. 
V hokejové komunitě se některé znají ze zahraničí, 
některé spolu hrají i v zahraničních týmech nebo 
se znají ze všech reprezentačních srazů. Tudíž to 
pro mne samozřejmě ze začátku byl trošičku oří-
šek, protože je to přestup z individuálního sportu 
do sportu kolektivního. S holkami jsem už na pár 
srazech byla, takže to nebylo tak, že bychom se vi-
děly poprvé. Ale samozřejmě v týmu je hodně lidí 
a trvá to, než se člověk se všemi seznámí a trochu 

dividuální sportovec. Ale na závěrečné nomi-
nace si musíme ještě počkat.

Jak těžké pro vás bylo přeorientovat se z rych-
lobruslení na hokej? Byla zapotřebí nějaká změ-
na bruslařské techniky?
Myslím, že přeorientování na hokej u mne pro-
bíhá tak trochu automaticky. Vždycky se nejlé-
pe pohybu učím, když ho vykonávám. Nejsem 
takový typ, který by dlouho zkoumal, přemýš-
lel, co a jak, a dané pohyby zkoumal. Je pravda, 
že nad technikou střely nebo i nad technikou 
hokejového bruslení, které mimo jiné i trénuji, 
jsem přemýšlela a přemýšlím. Stále se snažím 
zdokonalovat. Pro mě je nejdůležitější pohyb 
na ledě a snažím se čerpat z toho, co jsem se 
naučila v rychlobruslení, a to, co můžu po-
užít, se snažím použít na ledě, ale je to úplně 
jiný pohyb. Brusle jsou naprosto jinak stavěné  
a dochází tam k hodně kontaktům. Proto mám 
i potřebu se učit, jak zvládat jednotlivé soubo-
je a jaká je moje koordinace a stabilita během 
těchto soubojů, a to jak na místě, tak i v rych-
losti. Musím říci, že změny směru jsou pro mne 
docela těžké. Protože když mám puk na hokej-
ce a ještě se koukám, kde je protihráč a kde je 
spoluhráč, tak to je pro mne jedna z nejtěžších 
věcí. Hokej se odehrává ve velké rychlosti  
a je potřeba reagovat okamžitě. Ale jak říkám, 
nejvíce se učím právě když jsem na ledě a dějí 
se tam cvičení nebo nejlepší na to jsou zápasy. 
Proto účast na každém reprezentačním srazu je 
pro mne přínosem.

Jaké máte od olympiády v Pekingu očekávání co 
do umístění?
Co se týče umístění a celého vystoupení čes-
kého národního týmu na olympiádě, tam si  
k tomu asi nic nedovolím tvrdit. Jak říkám, toto 
byl pro mne první mezinárodní turnaj. Byly 
tam týmy Norska, Polska a Maďarska. Vůbec 
jsem se například nikdy nesetkala s týmy Fin-
ska, Švédska nebo Ruska, proto si vůbec nedo-
kážu představit, jak vlastně probíhá či na jaké 
úrovni probíhají zápasy s takovými týmy. Tu-
díž si vůbec nedovolím tipovat, jak by takový 
turnaj mohl dopadnout. Ale samozřejmě dou-
fám, že pro nás co nejlépe, protože to je zase 
další milník a reklama ženského hokeje v Če-
chách, a já jsem opravdu ráda, že se to povedlo 
a že historicky bude ženský hokej za Českou 
republiku na olympijských hrách.

si pokecá. I na tom ledě, si myslím, že už jsme se 
více poznaly. Musím říci, že jsem byla velmi ráda, 
jak těch čtrnáct dní probíhalo. Cítím se v týmu jako 
přijímaný člen. Pro mne je to také důležité, protože 
z pohledu, když jsem byla patnáct let v individuál-
ním sportu, ta mentalita sportovce je trošičku jiná. 
Proto se mám co učit i mimo led.

Olympijské hry v Pekingu pro vás budou již čtvrtou 
zimní olympiádou. Jak velký rozdíl je pro sportovce 
být součástí celku a na druhou stranu reprezentovat 
Českou republiku jako samostatný sportovec v indi-
viduální disciplíně?
Závěrečné nominace na zimní olympijské hry 
2022 budou teprve zveřejněny. Před každou re-
prezentační akcí probíhá nová nominace, tudíž 
účast na olympijském turnaji v Chomutově ne-
znamená automaticky nominaci na olympijské 
hry. Uvidíme, jak realizační tým sestaví hokejový 
tým, ale samozřejmě pro mne to byl splněný sen 
a veliká čest zažít olympijské hry úplně v jiném 
sportu, v jiném duchu. Tedy v týmu a ne jako in-

KAROLÍNA ERBANOVÁ



PROSINEC

1. 12.  18:00 stPřerov

7. 12.  18:00 útLitoměřice

12. 12.  16:00 neSlavia

22. 12.  18:00 stSokolov

29. 12.  18:00 stÚstí n. L.

10. 12.  12:00 páVsetín Špindlerův Mlýn

JIŘÍ TŮMA

Jágr a spol. 
ve Špindlu

Hokejový svátek D+D Real Winter Classic Games 
ve Špindlerově Mlýně se v termínu 7. až 11. pro-
since jistě uskuteční. Podle vyjádření organizátorů 
z agentury Eniva s.r.o. nehrozí, že by zápasy pod 
otevřeným nebem zastavila nařízení ohledně co-
vidové pandemie, jako tomu bylo v loňském roce. 
V krajním případě se bude hrát i bez diváků.

Vrchol týdenní akce představují extraligové 
duely Kladna, klubu Jaromíra Jágra, s Pardu-
bicemi a Hradce Králové se Spartou. Na ledě 
se objeví i fotbalové legendy v čele s Vladimí-
rem Šmicerem, parahokejisté, tým žen a další. 
Vrchlabské fanoušky pak bude zajímat přede-
vším páteční zápas Chance ligy, kdy horalé od 
12 hodin nastoupí proti Vsetínu.

Pod černou sjezdovkou ve Svatém Petru vzni-
ká aréna s hlavní tribunou a dvěma vedlejšími 
s celkovou kapacitou 7500 míst. Hokejové zá-
pasy by se za nejhoršího možného scénáře ode-
hrály bez diváků. „Jsme připraveni na všechny 
varianty i na tuhle krajní. Chystáme různé pře-
nosy a streamy, ale my se nebojíme, že by se 
zápasy musely odehrát zcela bez diváků. Spíš 
si myslím, že budou nařízena určitá opatření, 
kterými se pochopitelně budeme řídit,“ uved-
la Andrea Bársony, spolumajitelka pořádající 
agentury Eniva s. r. o. Ústřední postavou ve 
Špindlu bude Jaromír Jágr, legenda, jež i v de-
větačtyřiceti letech střílí góly v extralize. „Dů-
ležité je, že stále hraje, a věřím, že hrát bude, on 
chce nastoupit i do pátečního zápasu legend, 
takže bude mít docela náročný program, byť 
zápasy legend jsou tak trochu srandamače. Zá-
pasy s ním budou atraktivní. Těším se na něj,“ 
nechal se slyšet vrchlabský podnikatel Petr Dě-
dek, jehož společnost D+D Real se stala titulár-
ním partnerem Winter Classic Games

Souběžně s posledním dnem hokejového svát-
ku bude v nejznámějším tuzemském skiareálu 
zahájena lyžařská sezona Ski Openingem.

HOKEJOVÁ SHOW

Podobně jako v případě světového poháru v alp-
ském lyžování v březnu 2019 bude nejviditelněj-
ším opatřením úprava provozu a pohybu autem  
a parkování a systém povolenek. První kontrolní sta-
noviště bude už v Herlíkovicích, kde bude doprava 
regulována v případě, že se možnosti parkování ve 
Špindlerově Mlýně zcela naplní. Pro pohyb autem ve 
Špindlerově Mlýně bude třeba vyzvednout si speci-
ální nálepky na čelní sklo, které umožní průjezd buď 
do centra, na Bedřichov, nebo až pod Medvědín. Jiný 
druh nálepky zase umožní průjezd uzavřenou zónou 
mezi poštou a skiareálem až do zadní části Sv. Petra. 

Kdo ve Špindlerově Mlýně bydlí (a může to doložit 
trvalým pobytem, vlastnictvím nebo pronájmem 
nemovitosti či potvrzením od ubytovatele), pra-
cuje nebo podniká, bude si moci vyzvednout pří-
slušnou nálepku v infocentru Skiareálu Špindlerův 
Mlýn vedle hotelu Lomnice, a to až do 5.prosince, 
vždy od 12:00 do 18:00. Parkování pro diváky  
a návštěvníky Winter Hockey Games bude za-
jištěno už ve Vrchlabí u fotbalového stadionu ve 

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
 D+D REAL WINTER HOCKEY GAMES

Informace
FIDES Group a.s.
zaměstnavatel zdravotně postižených
e-mail: hr@fides-group.cz

PŘIJMEME 
ZAMĚSTNANCE 
PRO NOVOU
PROVOZOVNU 
TRUTNOV, 
vhodné pro pracovníky 
se zdravotním 
postižením!

Makes Benefits from Handicaps

Vejsplachách a na parkovištích lyžařských areálů 
Herlíkovice a Bubákov (jako záložní parkoviště bude,  
v případě potřeby, připraven ještě obchvat města). 
Do Špindlerova Mlýna tak návštěvníci vůbec nemusí 
pokračovat autem, protože podél všech odstavných 
ploch bude v pravidelných intervalech jezdit autobu-
sová kyvadlová doprava, která diváky doveze až na 
místo akce (a zase zpět).

Dopravní opatření budou v platnosti pouze na tři 
hlavní dny programu 9.–11. prosince (čtvrtek, pá-
tek, sobota). Aktuální informace nejen o dopravních 
opatřeních, ale i programu, vstupenkách a podmín-
kách vstupu do areálu naleznete na stránkách www.
winterhockeygames.com. 

Víme, že vaše trpělivost, ohleduplnost, vstřícnost  
a spolupráce jsou pro úspěch téhle výjimečné pre-
zentace našich hor naprosto zásadní a nepostrada-
telné. Moc vám za ně proto děkujeme!

Organizační tým D+D Real Winter Hockey Games
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Vánoční jarmark v Jilemnici
V sobotu 18. prosince se v Jilemnici na náměstí 
uskuteční tradiční vánoční jarmark. Kromě stánků 
(nejen) s vánočním zbožím a občerstvením orga-
nizátoři slibují i kulturní program, ve kterém by 
neměla chybět dechová hudba Jilemničanka nebo 
Mříčenští muzikanti. Jarmark by pořadatelé rádi 
zakončili i ohňostrojem. Nicméně již dopředu avi-
zují, že program akce se může měnit v závislosti na 
aktuální epidemiologické situaci.

Svoz odpadu podraží 
na 650 korun na osobu
Obyvatelé Vrchlabí si od Nového roku nejspíš 
připlatí za pravidelný svoz komunálního odpa-
du. Roční poplatek za jednoho obyvatele by se 
měl zvýšit ze současných 590 korun na 650 korun.  
Vyplývá to z usnesení Rady města, které se konalo 
8. listopadu. Podle zápisu zveřejněného na měst-
ském webu Rada města doporučuje zastupitelstvu 
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním po-
platku za obecní systém odpadového hospodář-
ství a zvýšit ho na 650 korun. Rada města zdražení 
svozu odpadu odhlasovala jednomyslně, její zá-
měr musí potvrdit zastupitelstvo, které se sejde na 
svém zasedání v prosinci.

KRNAP zve na Zvířátkové Vánoce
Na svátek svatého Štěpána, tedy na neděli 26. pro-
since, připravila Správa Krkonošského národního 
parku (KRNAP) akci pod názvem Zvířátkové Vá-
noce. Sraz je ve 13:30, 14:30 a v 15 hodin vždy před 
Záchrannou stanicí pro handicapované živočichy 
Správy KRNAP ve Vrchlabí. Při prohlídkách sta-
nice se účastníci akce seznámí se zvířecími pacien-
ty, kterým mohou předat dobroty (suchý chleba  
a pečivo, ovoce, ořechy, sušené ovoce). Následovat 
bude tradiční zdobení perníčků.

Řezbářský kurz pro začátečníky
Vyrobili jste někdy něco ze dřeva? Říkáte, že ne, 
ale chtěli byste to zkusit? Přijďte proto na řezbář-
ský kurz pro začátečníky, který se uskuteční v so-
botu 11. prosince na Kněžické chalupě a startuje  
v 10 hodin dopoledne. Pod vedením lektorů pak 
v kusu dřeva možná najdete něco, co byste snad 
ani nečekali. Registrace zájemců je možná na webu 
miragewood.cz nebo prostřednictvím SMS zprávy 
na telefonu 608 168 222.

Jak zvládnout období vzdoru?
Mateřské centrum Kopretina pořádá v úterý  
14. prosince od 17 hodin seminář z cyklu Psychic-
ká pohoda v rodině. Tentokrát se psycholožka Eva 
Březinová bude věnovat období vzdoru v životě 
dítěte. Účastníci dvouhodinové přednášky získají 
odpovědi na otázky jak předejít záchvatům vzteku, 
proč k nim dochází, jak zvládnout období vzdoru 
a spoustu dalších. Vstupné činí 150 korun na oso-
bu, a pokud přijdou oba rodiče, zaplatí dohromady 
200 korun. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu 
centrumkopretina@gmail.com.

NOVINKY Z VRCHLABSKA

V Jilmu vystoupí Pokáč
Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný, je český 
písničkář a textař hrající na kytaru a ukulele. Patří 
mezi první české interprety propagující svou hu-
dební tvorbu na portálu YouTube. V jeho písních 
se často nachází ironie, sarkasmus a nadsázka. Ve 
svých textech často zpracovává témata běžného 
života. Svoji originální tvorbu a nejznámější sklad-
by Pokáč představí v jilemnickém Společenském 
domě Jilm v pátek 17. prosince od 19 hodin.

Devro uspělo v soutěži Sodexo 
Zaměstnavatel roku 2021

Naše společnost se zúčastnila 19. ročníku soutěže 
Sodexo Zaměstnavatel roku.  V kategorii zaměstna-
vatelů Libereckého kraje do 5 000 zaměstnanců zís-
kalo Devro s.r.o. skvělé 2. místo. 

Jako zaměstnavatel jsme se zúčastnili soutěže po-
prvé v historii. Jsme velmi rádi, že jsme obstáli 
mezi firmami, které obhajovali umístění poněkoli-
káté, například vítězná společnost ve stejné kate-
gorii. Nejen pro Devro byl rok 2021 velmi náročný  
z pohledu pandemických opatření a my jsme pyš-
ní, že jsme právě v tomto roce dosáhli na ocenění 
2. nejlepšího zaměstnavatele libereckého regionu. 

DEVRO JILEMNICE

V úterý 12. října 2021 se zástupci pořádajícího Klubu zaměstnavatelů a generálního partnera, kterým je společnost 
Sodexo Benefity, sešli se zástupci vítězných firem z Libereckého a Ústeckého kraje. Slavnostní dekorování proběhlo 
v Hradním sále starobylého gotického hradu Litoměřice a zúčastnily se ho kolegyně z personálního oddělení. Na 
fotografii Martina Kudrnáčová a Martina Kryšpínová za Devro s.r.o. a za Sodexo Benefity Jana Holubová.

Velké poděkování patří našim zaměstnancům, 
protože jsme toto náročné období zvládli hlavně 
díky nim.

komerční sdělení18
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terénní elektrokola značky ŠKODA strážcům ná-
rodního parku. Tato elektrokola budou sloužit 
především k rychlejšímu a efektivnějšímu pohybu 
strážců a strážkyň našich nejvyšších hor v teré-
nu, a to zejména na hřebenových pracovištích ve 
Špindlerově Mlýně, Harrachově a Peci pod Sněž-
kou. Projekt se setkal s pozitivní odezvou a vedení  
i sami pracovníci KRNAP nová kola na elektrický 
pohon velmi uvítali.

sazen dlouhověký a majestátní jinan dvoulaločný, 
který tak rozšířil rodinu vzácných dřevin krásného 
vrchlabského zámeckého parku, jenž je zelenou oá-
zou v centru města,“ vysvětlil Ivan Slimák, vedoucí 
závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. Společnost za-
čala se sázením již v roce 2007 s mottem „Za každý 
prodaný vůz jeden strom“. Automobilka si je vě-
doma naléhavého problému v souvislosti s nedo-
statkem vody v krajině, a proto podporuje stromo-
vou výsadbu dlouhodobě a systematicky v rámci 
svého úspěšného grantového programu Stromky. 
Od startu grantů do konce roku 2020 tak bylo  
s pomocí automobilky po celé České republice vy-
sázeno neuvěřitelných 1 010 000 nových stromů. Jen 
pro srovnání: tyto nové stromy by pokryly plochu  
321 fotbalových hřišť či 210 hektarů lesa.

ŠKODA AUTO pečuje o přírodu 
a podporuje vzdělávání

Přestože se epidemiologická situace v České republice s nástupem podzimu začala opět zhoršovat, společ-
nost ŠKODA AUTO nikterak nepolevila v aktivitách v rámci programu své společenské zodpovědnosti. Tento-
krát zaměřila svoji pozornost na projekty spjaté s přírodou a technickým vzděláváním žáků.

Miliontý první strom pro Vrchlabí 
Na konci října jsme v České republice oslavili Den 
stromů. V současné době se tento svátek slaví ve 
více než 40 státech světa a v českých zemích si ho 
naši předci poprvé masově připomněli již v roce 
1906. Právě k této tradici se automobilka hrdě hlá-
sí, a proto ve všech třech regionech, kde ŠKODA 
AUTO v Česku působí, společně se svými zaměst-
nanci i lokálními partnery symbolicky vysadila 
stromy. Ve Vrchlabí spolu se Správou Krkonošské-
ho národního parku, městem Vrchlabí a zástupci 
místních spolků, jako jsou skauti a Okrašlovací 
spolek. „Výsadbu stromů a keřů řadíme v naší spo-
lečnosti mezi důležité projekty společenské odpo-
vědnosti. Ve Vrchlabí byl jako 1 000 001. strom vy-

ŠKODA AUTO

Špičkové technologie v inovativní 
laboratoři EDU.LAB ve Vrchlabí
Mobilní laboratoř ŠKODA AUTO EDU.LAB zaví-
tala v říjnu po svém působení na Mladoboleslav-
sku také do Vrchlabí. V rámci podpory technického 
vzdělávání určeného pro žáky 8. a 9. tříd regionál-
ních škol umožnila tato mobilní laboratoř zhruba 
třem stovkám žáků a žákyň ve Vrchlabí získat 
větší povědomí o špičkových technologiích, jako 
jsou umělá inteligence, 3D tisk, virtuální a rozšíře-
ná realita nebo robotika. Žáci a žákyně si všechny 
technologie mohli i sami vyzkoušet, a získat tak 
konkrétnější představu o oboru, který by mohli 
v budoucnu studovat a později v něm například 
i pracovat. Laboratoř měli v regionech možnost 
navštívit také senioři a zaměstnanci vrchlabského 
automobilového závodu. Protože byl o projekt ob-
rovský zájem a nemohli jej nasvítit všichni zájem-
ci, s laboratoří EDU.LAB se do našeho regionu po 
Novém roce automobilka zase vrátí, aby ji mohli 
navštívit další studenti a studentky. 

Péče o přírodu v blízkosti 
národního parku 
Automobilka v rámci tradiční spolupráce se Sprá-
vou Krkonošského národního parku (KRNAP), 
která sídlí ve Vrchlabí, na konci října darovala tři 
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Vánoční koncerty s Rybovkou 
letos v klášteře nebudou

S dobou Vánoc ve Vrchlabí byly v posledních deká-
dách spojeny vánoční koncerty v klášteře svatého 
Augustina. A jak tomu bude v letošním roce? Na to 
jsem se zeptal varhaníka a ředitele Základní umělec-
ké školy Karla Halíře ve Vrchlabí Radka Hanuše.

Budou se v letošním roce konat vánoční koncerty  
s Rybovou Českou mší vánoční v klášteře nebo jiné 
koncerty s vánoční tematikou?
Protože je příprava těchto koncertů organizačně 
velmi náročná a celá situace ohledně veškerých 
omezení vnáší do pořádání těchto koncertů vel-
kou nejistotu, rozhodl jsem se v letošním roce 
připravit opět ve spolupráci s Krkonošským mu-
zeem Správy KRNAP Vrchlabí pouze tradiční Ště-
pánský koncert. 

Rozumím tedy správně, že tradiční – obvykle dva 
– vánoční koncerty, na kterých zaznívá populární 
Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, se letos 
neuskuteční?
Ano, rozumíš tomu správně. Mám ale určité my-
šlenky a plány, jak zachovat tradici vrchlabských 
vánočních koncertů v klášterním kostele. K vrch-
labským Vánocům tyto koncerty patří, lidé je mají 
moc rádi a rozdávat radost ve vánoční době krás-
nou českou tradiční hudbou je okouzlující.

Můžeš alespoň více přiblížit avizovaný Štepánský 
koncert?
Koncert se uskuteční v neděli 26. prosince. Na tom-
to koncertě zazní zejména české varhanní vánoční 
pastorely, které představím na všechny troje kláš-
terní varhany. Návštěvníci koncertu budou mít 
samozřejmě možnost mimo poslech krásné hudby 
obdivovat také náš velký klášterní betlém. 

Je nějak v současnosti kvůli covidu omezena peda-
gogická činnost v rámci základní umělecké školy?
Ve škole zatím výuka probíhá bez výraznějších 
omezení, za což jsme velmi rádi! Během podzimu 
proběhla celá řada koncertů a vystoupení, zejmé-
na oslava dvacátého výročí od založení našeho Big 

RADEK HANUŠ

Bandu byla opravdu velmi povedená. Plánujeme 
akce a koncerty nejen do konce tohoto pololetí, ale 
připravujeme se i na závěr školního roku. Jedná-
me například s naší partnerskou hudební školou  
v německém Baunatalu o dalším pokračování spo-
lupráce a to již v příštím roce.

Chystáš v současné době nějaké projekty, sborníky 
či nahrávky?
Na začátku školního roku jsme s kolegy ze školy 
natočili pro Český rozhlas pět lidových krkonoš-
ských písní. Myslím si ale, že uzrál čas přemýš-
let nad druhou nahrávkou krkonošských koled, 
protože ta první byla velmi úspěšná. S pěveckým 
sborem Jizerka Semily připravujeme Swingové 
Vánoce ve Vrchlabí a v Turnově, velký projekt, 
kde účinkuje náš Big Band a společně se opět 
představí jazzové koledy hudebního skladatele 
Milana Svobody. Na příští rok chystáme se semil-
skými pořad k dvojitému výročí spisovatele Ivana 
Olbrachta a k tomu vzniká autorský hudební cyk-
lus písní o Nikolu Šuhajovi. A pomalu také chys-
tám k vydání další sbírku krkonošských lidových 
písní. Je stále na co se těšit!

DĚKUJEME VŠEM ZAMĚSTNANKYNÍM
A ZAMĚSTNANCŮM ZA PROJEVENOU
DŮVĚRU V ROCE 2021

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
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FIDES Group stěhuje mycí linky
do Trutnova, spustí je v lednu

Určitě jste si toho už také všimli! V obchodní a průmyslové zóně Krkonošská u trutnovského Tesca (u výpadov-
ky k horám) roste nová hala. Firma FIDES Group v ní brzy zahájí průmyslové mytí přepravních obalů. Už nyní 
shání zaměstnance, kterými obsadí nová pracovní místa. Určená jsou zejména lidem se zdravotními problémy. 
„Předběžně počítáme, že provoz v novém zahájíme v lednu,“ upozorňuje ředitel společnosti Mgr. Radim Cvrkal.

Průmyslový podnik FIDES Group patří mezi nej-
významnější zaměstnavatele lidí se zdravotním 
postižením. Aktuálně má ve svých provozech po 
celé republice zhruba 400 pracovníků. Existuje už 
patnáct let, má řadu skvělých referencí a doporuče-
ní. V oblasti průmyslového mytí přepravních oba-
lů je dokonce jednou z nejlepších firem na českém 
trhu. „Kvalita našeho mytí dlouhodobě splňuje 
náročné požadavky automobilového a elektrotech-
nického průmyslu,“ vysvětluje Radim Cvrkal.

Linky na mytí přepravních obalů a s nimi spoje-
nou logistiku (příjem, expedice, balení) nyní pře-
stěhuje do Trutnova z nedalekého Hostinného, 
kde byl dosud hlavní výrobní závod a kde sídlil 
také management firmy. „Jako firma neustále ros-

ZAMĚSTNANOST

teme. V poslední době už pro nás byly prostory 
areálu Krkonošských papíren v Hostinném malé. 
Hledali jsme proto něco většího a nakonec jsme 
využili možnost přestěhovat se do zcela nové haly 
právě v trutnovské průmyslové zóně Krkonoš-
ská,“ říká Cvrkal. 

Pro firmu to bude mít řadu výhod. V novém pro-
středí může například snadněji navýšit výrobní ka-
pacity. Umožní to také další zkvalitnění spolupráce 
s klíčovým a dlouholetým zákazníkem, kterým je 
trutnovský výrobní závod Vitesco Technologies. 
Převézt obaly mezi Hostinným a Trutnovem trvá 
vzhledem k častým dopravním uzávěrám zpravi-
dla hodinu až hodinu a půl. Nyní na to bude sta-
čit 15 minut. Tak dlouho trvá přejezd mezi dvěma 

průmyslovými zónami – Volanovskou a Krkonoš-
skou. „Budeme působit v jednom městě, takže do-
jde k velkým časovým úsporám při přepravě oba-
lů,“ oceňuje ředitel společnosti FIDES Group. 

Nové působiště bude zařízené podle nejmoderněj-
ších firemních standardů. Ve výrobě a provozech, 
ale také v zázemí pro zaměstnance. Nová fabrika 
Fidesu je navíc umístěná na dobře dostupném mís-
tě. Dokonce až přímo k ní opakovaně zajíždějí také 
autobusy městské hromadné dopravy. 

Po přesunu z Hostinného potřebuje firma posílit 
trutnovský provoz o zhruba patnáct až dvacet lidí. 
Nabízí práci lidem mladým i starým, se vzděláním 
i bez vzdělání. Aktuálně hledá zaměstnance přede-
vším na pozice operátor výroby. „Je to jednoduchá 
manuální práce, méně namáhavá. Hlavní provoz u 
nás sice pojede od pondělí do pátka na dvě směny, 
ale umíme lidem nabídnout i zkrácené úvazky,“ 
připomíná Radim Cvrkal.

Firma od počátku funguje na principech chráně-
né dílny. Lidé se zdravotními problémy zpravi-
dla dělají lehčí práci a pracují méně hodin denně, 
než je běžné v klasických továrnách. Většina za-
městnanců ve Fidesu pracuje podle individuál-
ních plánů. Každému z nich se firma snaží najít 
co nejvhodnější uplatnění, podle jeho schopností  
a dovedností. „Zohledňujeme objem práce indivi-
duálně, podle zdravotního stavu zaměstnance,“ 
připomíná ředitel.

Ale pozor! V chráněné dílně můžou pracovat i lidé 
bez hendikepu. Je to zvykem dlouhá léta, funguje 
to velmi dobře. „Podobně jako jiné firmy i my na-
bízíme zajímavé zaměstnanecké výhody a možnost 
kariérního růstu,“ tvrdí Cvrkal.

FIDES Group úspěšně působí na českém trhu 
už od roku 2006. Podniká i v dalších oblastech. 
Například v Náchodě vyrábí kartonové obaly.  
V menší provozovně za trutnovským Albertem 
provádí ruční montáže a kontrolu kvality vý-
robků. V Hostinném má rovněž pracoviště, kde 
zajišťuje ruční kompletace a přebalování. Další 
provozovny má ještě ve Frenštátě pod Radhoštěm 
a na Broumovsku. „Vždy a všude klademe velký 
důraz na kvalitu, spolehlivost a profesionalitu 
služeb. Potvrzuje to i obrat naší firmy, který se od 
roku 2012 několikanásobně zvýšil,“ dodává ředi-
tel firmy Mgr. Radim Cvrkal.

sídlo firmy: Náchod, Jugoslávská 15, PSČ 547 01
nová provozovna vzniká v Průmyslové ulici v Trutnově

Kontakt:
E-mail: hr@fides-group.cz

www.fides-group.cz
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, 
FOTO: ARCHIV JIŘÍHO STEHLÍKA

Přál bych si jet Vasův běh 
i v osmdesáti

Jiří Stehlík patří mezi lidi, o kterých lze bez přehánění prohlásit, že jsou to sportovci tělem i duší. Výčet jeho 
úspěchů je fenomenální a z dnešního pohledu takřka nepřekonatelný. Ve velkém rozhovoru pro Vrchlabinky 
vypráví o svých sportovních začátcích, ale i závodech, ve kterých sbíral zkušenosti i vítězné vavříny. Ve svém 
vyprávění vzpomněl i na svá trenérská léta či roli pořadatele mnoha závodů.

Jaký jste byl jako malý kluk? Byl jste nadšený sporto-
vec už od dětství? 
Myslím, že ano. Pokud si dobře pamatuji, už  
v první třídě jsem vyhrál své první lyžařské závody,  
a to dokonce na lyžích, u kterých jsem asi dva 
dny před tím zlomil obě špičky. Otec mi je slepil 
a sešil sešívačkou! Nevím už, jak dlouhá trať to 
byla, ale jsem si jistý, že jsem na těch lyžích do-
slova běžel – zvedal jsem nohy, jako kdybych je 
na nohou neměl. Přesto jsem vyhrál a získal nové 
lyže. Bylo to ještě v Roprachticích. Když jsme se 
v roce 1952 přestěhovali do Víchové nad Jizerou 
(chodil jsem už do čtvrté třídy), účastnil jsem se 

LEGENDÁRNÍ SPORTOVEC

zdejších závodů. A ty byly docela obtížné. Za Ví-
chovou jsem také hrál fotbal. Většinou jsme hráli 
proti klukům o několik roků starším, a tak jsme 
často prohrávali.

Věnoval jste se tedy i běžeckému lyžování? 
Ano, závodil jsem i v běhu na lyžích, od dorostu 
pak za SKI Jilemnice. Jako žák jsem jezdil na leh-
kých lyžích s řemínkovým vázáním, které jsem 
zdědil po mamince. Na krajských přeborech žac-
tva jsem skončil na 6. místě a byl jsem asi jediný 
bez běžek. Na těchto lyžích jsem nejen běhal, ale 
také sjezdoval, a dokonce i skákal! Osobní rekord 

ve skoku na lyžích jsem si udělal ve Víchov-
ské Lhotě, kde jsem „ustál“ 18 metrů. První 
pořádné běžky jsem měl půjčené od kamará-
da Františka Klimenty. Jel jsem na nich, jako 
mladší dorostenec, krajský přebor ve Vratisla-
vicích u Liberce. Skončil jsem na třetím místě. 
Od staršího dorostu jsem už fasoval ze SKI 
Jilemnice oddílové lyže. 

Kdo vás přivedl k atletice?
Atletice jsem se začal věnovat v šesté třídě, 
kdy jsem přešel do školy v Jilemnici. Vedli nás 
profesor Miroslav Tryzna a náruživý sokol 
Jaroslav Vávra. V létě jsme trénovali venku  
a v zimě v tělocvičně. Výborné bylo, že na 
chodbě u jídelny býval veliký sud s kysaným 
zelím. Vždy po tréninku jsme se na něj vrhli  
a pěkně si pochutnali.

Začínal jste vytrvalostními běhy a hodem oště-
pem. Lákaly vás i jiné disciplíny?
Jako žák jsem dělal všechny disciplíny. Soutě-
žili jsme také v trojbojích: sprint na 60 m, skok 
do výšky a hod míčkem. Pamatuji si, že jsem 
jako starší žák hodil míčkem 72 m a do výšky 
skočil něco kolem 135 cm (skákalo se tzv. horaj-
nem, to znamená, že se laťka překonávala bo-
kem). V roce 1954 pokládali na stadionu první 
běžeckou dráhu. Dělal ji pan Sibera z Houšťky. 
Na slavnostní zahajovací závody byli pozvaní 
reprezentanti, například oštěpařka Dana Zá-
topková, výškař Lánský a mnozí další. 

Na které trenéry vzpomínáte? Kdo vás ve vaší 
kariéře nejvíce ovlivnil? 
V Jilemnici určitě na Václava Mečíře, s ním 
jsme lyžovali, a potom, co se týče atletiky, 
na Mirka Tryznu a Jarka Vávru. V té době 
s námi pracovali hlavně na všestrannosti.  
V mladším dorostu, kdy už jsem se zaměřil 
na běhání, byl můj trénink jednoduchý: běžel 
jsem tři kilometry, potom jsem si dal něko-
lik rychlých rovinek a běžel zase zpátky. Na 
nohou jsem měl boty od Franty Marka, šev-
ce z Roztok, který sám rád běhal a uměl ušít 
boty na míru. V Liberci, když jsem chodil na 
pedagogický institut, mě začal trénovat čes-
ký reprezentant Mirko Gräf. On byl myslím 
jediný, kdo dokázal porazit i Emila Zátopka. 
Při vojenské službě jsem trénoval v Rudé 
hvězdě Praha, pod vedením výborného Mi-
loše Písaříka. 

Jak hodnotíte vývoj realitního trhu?
Vlivem mnoha faktorů již delší dobu převyšuje poptávka po bydlení nad její 
nabídkou. Důsledkem je růst cen nemovitostí. V posledních měsících stou-
pá úroková míra u poskytovaných hypoték a banky zpřísňují podmínky. 
Rostou i ceny stavebního materiálu. Máme nový stavební zákon, sliby vlá-
dy na podporu nového dostupného bydlení, nový zákon o realitním zpro-
středkování a vzrůstající počet lidí bez práce a možnosti splácet hypotéky.

Optimistické je, že se zvýšila potřeba klientů po odbornosti realitních ma-
kléřů díky novému zákonu o realitním zprostředkování. Důvodem bylo vy-
tvoření nové právní legitimity, zkvalitnění služeb makléřů, určení jasných 
pravidel a tím zvýšení důvěry v realitní obor. Bohužel zatím nedošlo zcela  
k eliminaci nepoctivců bez živnostenského oprávnění. Stále existují mak-
léři, kteří inzerují zakázky bez podepsané smlouvy o realitním zprostřed-
kování. Zatím jediným garantem, který vyžaduje od realitních makléřů – 
svých členů dodržování pravidel a plnit povinnosti dle zákona, je asociace 
realitních kanceláří ARK ČR (www.arkcr.cz).

Co je nového ve vaší firmě?
Poslední dva roky zažíváme boom v prodeji nemovitostí. Zvýšil se zájem 
o nájemní bydlení, především o nadstandardní byty. Obrací se na nás lidé, 
kteří mají problémy se splácením hypoték. Díky konzultacím a díky na-
šim externím renomovaným právníkům se hledá přijatelné rychlé řešení. 
Nabízíme zdarma poradenství, snažíme se držet krok s technologiemi. 
Vzhledem k požadavkům doby vedeme mnoho jednání online. Daří se 
nám zajistit prodej nemovitostí za vyšší částky, důsledkem je maximál-
ní spokojenost prodávajících. Bohužel nyní je málo klientů, kteří chtějí co 
nejvýhodněji prodat svoji nemovitost, myslím tím za vyšší cenu, rychle  
a právně v pořádku. Stále jsem přesvědčena, že regionální realitní kancelář 
jako my má daleko více možností, kontaktů a zkušeností ve své lokalitě 
než například realitní sítě. 

Máme mnoho zájemců a investorů, kteří mají připravenou hotovost  
k nákupu stavebních pozemků, bytů, rodinných domů a chalup v okolí 
Trutnova, Vrchlabí a ve směru na Krkonoše. V této době se zaměřuji na ná-
bor nových zakázek a rozšíření týmu o nové kolegy – makléře a asistenta 
prodeje (www.krkonose-reality.cz/pracovni-prilezitosti).

Co je nového přímo u vás, majitelky a jednatelky firmy? 
Jsem životní optimista. Nelehké životní etapy beru jako výzvu ke změně 
sama sebe. Nic není černé ani bílé. Vše má svůj smysl, i když se to zrovna 
zdá tragické. Snažím se být dobrou šéfovou, ženou i matkou mým dvěma 
synům. Chci byt prospěšná lidem a svému oboru. Byla jsem zvolena člen-
kou asociační rady profesního sdružení realitních kanceláří ARK ČR. Věnuji 
se nyní hodně rodině, se kterou se těšíme na advent a zimní sezónu na 
horách na lyžích. Pevně věřím, že tu možnost budeme mít i bez nesmysl-
ných vládních nařízení. A že zvítězí selský rozum. 

Přeji všem krásné Vánoce, splnění přání, držení vize v čistou a dobrou 
budoucnost pro nás a naše děti.

Bc. Eva Danielisová, 
jednatelka společnosti I. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ, realitní makléř  
s 30letou zkušeností, člen rady ARK ČR (profesní sdružení realitních 
kanceláří)

„Pomáhám klientům splnit si sen o novém domovu.“ Můj cíl je 
spokojený prodávající a spokojený kupující. Slušnost a vstřícnost.

I. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ
Pražská 88, 541 01 Trutnov | IČ: 62025635 

Tel.: +420 776328418 | Tel.: +420 499732407
E-mail: eva.danielisova@krkonose-reality.cz

www.krkonose-reality.cz

Odpovídá 
Eva Danielisová 
realitní makléřka



Sám jste byl trenérem. Jaký přístup jste uplatňoval 
na své svěřence? 
Ano, trénoval jsem žactvo na ZŠ Komenského  
v Jilemnici. Snažil jsem se být kamarádský. 
Některé děti neměly rády vytrvalostní běhy. 
Vymlouvaly se a nakonec ani třeba na závody 
nedorazily. Bavila je spíš všeobecná atletická 
průprava na stadionu. 

Věnoval jste se tedy atletice, běžeckému lyžování, 
chvíli dokonce i biatlonu. Který z těchto sportů je pro 
vás nejatraktivnější, co se pasivního sledování týče? 
Biatlon, ten je opravdu zajímavý! Do poslední 
chvíle se neví, jak to v cíli dopadne. Já sám jsem 
se biatlonu začal věnovat až poté, co jsem skončil 
s atletikou. Bylo mi už kolem 35 let, ale velmi se 
mi to líbilo. V létě předcházel dnešní podobě biat-
lonu Dukelský závod, při němž se běželo, házelo 
granátem a střílelo. V kategorii veteránů nad 45 let 
jsem často vyhrával nebo byl alespoň, jak se říká, 
na bedně. Absolvoval jsem i poslední mistrovství 
v „dukeláku“ přímo na Dukle a obsadil dvakrát  
3. místo i přesto, že jsem měl podvrtnutý kotník. 

Určitě jste sledoval letošní olympiádu. Jaká jste měl 
očekávání od našich atletů? A splnila se? 
Samozřejmě, že jsem sledoval olympiádu. Pokaž- 
dé jsem ji sledoval. Mrzí mě, že já sám se nikdy 
na olympiádu nedostal. Před olympiádou v Mni-
chově v roce 1972 mi účast utekla jen o vlásek. Při 
nominačním závodě na maraton, který se běžel  
v rámci mistrovství republiky v Domažlicích, jsem 
skončil druhý, za Pepou Podmolíkem. Do po-
sledního okruhu jsem vběhl asi 15 metrů za ním, 
a protože jsem byl podstatně rychlejší, věřil jsem, 
že v cílové rovince ho překonám. Doběhli jsme na 
dráhu a běželi už stále se stejným rozestupem. Ne-
vím proč, ale prostě to nešlo. Nakonec náš tehdejší 
olympijský výbor nenechal startovat na olympiádě 
ani Pepu, a tak tam z našich nakonec nejel nikdo. 
Ale abych se vrátil k té letošní olympiádě. Největší 
úspěchy jsem očekával od našich oštěpařů. Myslel 
jsem si, že i ženy by mohly získat medaili. Myslím, 
že Bára Špotáková měla ve svých 40 letech už po-
slední šanci. Nikola Ogrodníková měla už letos ho-
zeno víc než Bára. Bohužel jim to tentokrát nevyšlo. 
Chlapi to zachránili. Odvedli perfektní výkon. 

LEGENDÁRNÍ SPORTOVEC



PRO NAŠI NOVOU POBOČKU

NOVÁ KOLEGYNĚ, NEBO KOLEGA

Vlasta Kolaříková: 777 845 366; vlasta.kolarikova@obchod.uniqa.cz

Máte SŠ vzdělání?
Baví Vás práce s lidmi?
Chcete být součástí skvělého týmu?

Nováčky vše naučíme,
profesionálům pomůžeme.

HLED
Á SE!!!

Naším nejlepším vytrvalcem je v současné době Vít 
Pavlišta. Porovnávala jsem jeho časy na maratonu 
s vaším nejlepším časem, který jste zaběhl ve Stro-
movce (2:16:29). Jsou v podstatě shodné. Myslíte si, 
že kdybyste tehdy měl stejné možnosti a vybavení 
jako mají dnešní atleti, běhal byste lepší časy? 
Podmínky tenkrát a dnes se skutečně srovnávat 
nedají. Nejen v přípravě, ale i při bězích na dráze 
v povrchu.

Kolik maratonů jste za svůj život běžel? 
První maraton jsem běžel v 26 letech, přesně  
17. listopadu 1968. Bylo to v Praze, napadl sníh  
a byla velká zima. Doběhl jsem na 8. místě,  
v čase kolem 2 hodin a 36 minut. Od 40. kilomet-
ru do cíle jsem běžel přes 12 minut. Dobíhali jsme 
už za tmy. Další maraton jsem běžel v Košicích  
a opět v podobném čase. Přitom jsem si myslel, 
že pod 2 hodiny a 30 minut bych se mohl dostat. 
Můj trenér Láďa Fišer mi vypočítal (podle výko-
nů na kratších tratích), že pod 2 hodiny 30 minut 
nezaběhnu. Já ale už na jaře vyhrál Otrokovický 
maraton v čase 2 hodiny a 28 minut! A na pod-
zim na téže trati jsem vyhrál s časem 2 hodiny 
a 21 minut, a tak jsem již u maratonů zůstal. Za 
svůj život jsem absolvoval celkem 39 maratonů. 
Myslel jsem si, že si zaběhnu i 40., ale už k tomu 
nedošlo.

Na který z nich nejraději vzpomínáte? 
Zajímavé maratony pořádali v Košicích. Uby-
tovaní jsme bývali v hotelu Slavoj a vždy večer 
před závodem jsme byli pozvaní do divadla na 

balet. Po skončení při vyhlašování zase hrála 
skupina Vyhorlat, tancovalo se a bylo veselo. 
Rád vzpomínám také na maratony v Amsterda-
mu, Antverpách…

Nepřestal jste sportovat i přes zdravotní problémy. 
Můžete přiblížit, o jaké problémy šlo?
Zdravotní problémy mě provázejí dlouho. Nej-
prve šlo o ledvinové kameny, dále vředy na dva-
nácterníku, v žaludku i jícnu a také problémy 
nervového původu, které vedly až ke kolapsům. 
Později jsem onemocněl rakovinou tlustého stře-
va, operovali mě v roce 2005. Operaci museli ještě 
dvakrát opakovat a na podzim mi pak provedli 
vývod bokem. V posledních letech jsem prodělal 
ještě operaci obou nohou kvůli ucpaným cévám  
a operaci ledviny (měl jsem rakovinu ledviny). Le-
tos jsem ještě byl na operaci srdce.

V 72 letech jste absolvoval Vasův běh, a to i s vý-
vodem bokem. Kde jste v sobě nacházel tu sílu, od-
hodlanost? 
Snažil jsem se a snažím žít stále normální aktivní 
život. Jezdil jsem k moři, sportoval. Ano, v 72 le-
tech jsem jel Vasův běh, a pokud budu živ, chtěl 
bych ho ještě jednou, až mi bude 80 let, absolvo-
vat. Uvidíme. Zatím se na to příliš necítím, ale vel-
mi bych si to přál.

Jak si udržujete psychickou i fyzickou kondici? 
Každé ráno se sprchuji studenou vodou, protáhnu 
se a cvičím. Také navštěvuji saunu. S mojí ženou 
chodíme plavat do bazénu k naší dceři.

LEGENDÁRNÍ SPORTOVEC



 
Můžete mi jmenovat některé sportovní kolegy vaší 
generace?
Určitě. Například Jarka Jehličková, která v roce 
1969 vyhrála ME v běhu na 1500 m, a to dokonce 
ve světovém rekordu! Na ten závod jsem se tenkrát 
díval v Turnově na nádraží. Do posledního kola 
vbíhaly s naší další borkyní Emílií Ovádkovou jako 
poslední. Najednou Jarka začala předbíhat jednu 
soupeřku po druhé, až nakonec zvítězila. Bylo to 
dojemné. Dále bych jmenoval Standu Petra, Pav-
la Pěnkavu, Vaška Mládka a Mirka Jůzu (ten už 
je po smrti). S touto partou (a dokud byl živ, tak  
i s naším trenérem z Rudé Hvězdy Praha Milošem 
Písaříkem) se už více než 35 let pravidelně dvakrát 
ročně setkáváme. Helena Špačková létá na naše 
srazy až z Londýna. 

Sportovních akcí jste se nejen účastnil, mnohé jste  
i pořádal, některé dokonce založil. Které to jsou? 
Takových akcí je opravdu mnoho. Pro Jilemnici 
jsem například zajistil pořádání Běhu olympijského 
dne, dále Jilemnickou laťku, štafetu O pohár Emila 
Zátopka, Atletický čtyřboj a mnohé další. Také ve 

Víchové jsem například organizoval přespolní běh 
žactva, lyžařské závody pro děti i dospělé, dvakrát 
štafetový závod 100× okruh na fotbalovém hřišti 
či štafetový běh na lyžích dvou padesátičlenných 
družstev. Dále jsem pořádal 30 ročníků jilemnické 
hodinovky a 5 ročníků štafety 100 × 1000 metrů 
(vždy bylo velmi náročné sehnat 100 běžců). 

Byl jste pořadatelem tradiční Jilemnické hodinovky. 
Sám jste dokázal za hodinu uběhnout 18 860 metrů. 
Podařilo se už někomu váš výkon překonat? 
Myslím, že ne. 

Jiří Stehlík (79)

Narodil se ve Vysokém nad Jizerou v roce 
1942. V roce 1952 se s rodiči přestěhoval do 
do Víchové nad Jizerou. Po maturitě v roce 
1959 studoval na Pedagogickém institutu  
v Liberci. Zde ukončil studium v roce 1963. Po 
ukončení základní vojenské služby nastoupil 
v roce 1966 jako učitel na ZŠ Komenského  
v Jilemnici a působil zde až do roku 2004, kdy 
odešel do důchodu. 

BIO
LEGENDÁRNÍ SPORTOVEC
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Všem čtenářům
Vrchlabinek

přejeme krásné Vánoce 
a úspěšný rok 2022.

JSME 2. TOP ZAMĚSTNAVATEL V KRAJI

PŘIPOJTE SE K NÁM

www.facebook.com/czdevro

TOMÁŠ KULHÁNEK, FOTO: MICHAL FANTA

PAVEL CAJTHAML

V kraji dojde k otevření 
nových dálničních úseků

Věřím, že se dálnice dostaví

S velkými očekáváními odpočítávají řidiči z Královéhra-
deckého kraje dny, které zbývají do otevření nových 
úseků na dálnicích D11 a D35. V polovině prosince se 
během jednoho týdne začne na východě Čech jezdit po 
celkem 35 nových dálničních kilometrech. 

Před 22 lety patřil poslanec a trutnovský starosta Ivan 
Adamec k zakladatelům Sdružení D11 - A3. Cílem bylo 
prosazení výstavby státem tak trochu zapomenuté 
dálnice D11 a její napojení na polskou dálnici A3 u hra-
ničního přechodu Královec-Lubawka. 

V pátek 17. prosince řidiči poprvé vyjedou na  
22 kilometrů dlouhý úsek dálnice D11 mezi Hrad-
cem Králové a Jaroměří. Hradecká dálnice, která 
patří vůbec k nejdéle budovaným silničním stav-
bám v Česku, se tak po dlouhých 44 letech od za-
hájení výstavby prodlouží aspoň na dvě třetiny 
své plánované délky. Z Prahy nově dojedete přes 
Hradec Králové právě až do Jaroměře. Zbývajících 
41 kilometrů na hraniční přechod s Polskem v Krá-
lovci by mělo být dokončených do roku 2027.

„Pro náš region je klíčové, aby dopravní infrastruk-
tura byla nejen modernizována, ale aby byla i do-
budována. Prodloužení dálnice D11 do Jaroměře 
je pro kraj bezesporu velmi významnou stavbou. 
Dálnice velmi prospěje řidičům, kteří jezdí mezi 
Hradcem a Náchodskem či Trutnovskem a uleví 
silnicím 1. třídy i dalším silnicím, které patří pod 
správu kraje. Všichni si od toho slibujeme zlepšení 
bezpečnosti i plynulosti dopravy,“ prohlásil hejt-
man Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Velkou událostí bude otevření úseku dálnice mezi 
Hradcem Králové a Jaroměří zejména pro oby-
vatele obcí ležících na stávající silnici I/33. Podle 
policejních statistik jde totiž dlouhodobě o jeden  
z nejnebezpečnějších úseků v celém Královéhra-
deckém kraji. Každý den projede podle údajů Ře-
ditelství silnic a dálnic (ŘSD) tímto úsekem zhruba 
17 tisíc aut. Velkou část přitom tvoří kamiony mí-
řící do Polska. 

Původně plánovali silničáři zprovoznit nejprve 
patnáctikilometrový úsek z Hradce do Smiřic a te-
prve poté další sedmikilometrovou část do Jaromě-
ře. Oba úseky se začaly budovat v první polovině 
roku 2019. Loni v létě se pak podařilo ŘSD dojed-

K slavnostnímu otevření má dojít 17. prosince. Je to 
dobrá zpráva?
Každý nový úsek dálnice je dobrou zprávou. Bude 
to výrazné ulehčení spojení s Hradcem a Prahou. 
Význam dálnice ale stoupá, až když je spojená  
s jinou dálnicí, tady u nás konkrétně s polskou.  
A to zatím ještě není.

Stavba trutnovského úseku k hranicím se blíží.
Proběhly výkupy pozemků, v několika případech 
došlo na vyvlastňování. Pokud vím, v příštím roce 

D11 A D35 MINIROZHOVOR

nat se zhotoviteli stavby dodatek, kterým se zkráti-
la doba výstavby o zhruba půl roku. Od té doby se 
upínají naděje řidičů k polovině prosince letošního 
roku. Tento termín se stavebníkům podaří i přes 
epidemii koronaviru dodržet. „Mohu potvrdit, že 
plánovaný termín otevření 17. prosince opravdu 
platí,“ potvrzuje mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. 

ŘSD za novou dálnici z Hradce do Jaroměře zaplatí 
dohromady 4,7 miliardy korun bez DPH. Staveb-
níci museli v úseku vybudovat skoro dvě desítky 
mostů o celkové délce téměř dva kilometry. Sou-
částí prací bylo i vybudování deseti protihluko-
vých stěn o celkové délce zhruba osm kilometrů. 
Nové budou i čtyři mimoúrovňové křižovatky. Ta 
největší vznikla přímo u Hradce Králové v katas-
trálním území městské části Plotiště nad Labem. 
Jde nejen o největší silniční křižovatku v Králové-
hradeckém kraji, ale zároveň i o jednu z největších 
křižovatek v celém Česku. 

Obyvatelé Hradce Králové a jeho okolí však kromě 
dálnice D11 očekávají otevření nového úseku ještě 
jedné důležité komunikace, a tou je třináctikilome-
trový úsek dálnice D35 z Opatovic nad Labem do 
Časů. Tento úsek dálnice se totiž pro tranzitní do-
pravu stane takřka obchvatem Hradce Králové při 
cestě na Vysoké Mýto a dále na Moravu. Z Časů 
se řidiči rychle dostanou k Holicím na silnici I/35  
a minou tak celý Hradec Králové. Doposud projíž-
děli řidiči, kteří mířili z Opatovic na Brno či Olo-
mouc, přímo přes hradecký silniční okruh. Právě 
kvůli tomu je úsek kolem hradecké fakultní nemoc-
nice dlouhodobě nejvytíženější částí městského 
okruhu. Denně tam projede až 30 tisíc aut. 

by mělo být stavební povolení. Chtěl bych, aby se 
nejpozději v roce 2023 začalo stavět. 

To už ale budou mít Poláci dostavěno z Bolkowa až  
k hranicím v Lubawce a dálnici zprovozní. Jaké potíže 
to přinese Trutnovu a okolnímu regionu?
Odhaduji, že dopravní situace na průtahu Trutno-
vem bude během asi dvou tří let komplikovaná. 
Provoz prostě výrazně zhoustne. 

Řada obyvatel se obává, že nejdřív bude ve městě 
husto kvůli opravám a pak přijde nápor aut z Polska, 
protože česká dálnice ještě nebude hotová…
Obyvatele samozřejmě chápu. Na druhou stranu 
sice na dopravu nadáváme, ale zároveň všichni 
chceme zboží, které vozí právě kamiony. Želez-
nice na to nemá kapacitu nebo je zastaralá. Silni-
ce jsou jediná možnost, jak dostat zboží z místa 
A do místa B.
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Housle 
jsou pro mě 
celoživotní 
partnerka

Rodák z Hradce Králové je jedním z nejvýznamněj-
ších a nejznámějších současných českých houslistů, 
který svou brilantní hrou potěšil posluchače téměř 
celého světa. Jaroslav Svěcený studoval na Pražské 
konzervatoři a Akademii múzických umění u profe-
sorů Františka Pospíšila a Václava Snítila. Vzdělání 
dovršil mistrovskými kurzy u světových virtuosů 
Nathana Milsteina a Gidona Kremera. Natočil 44 CD  
a DVD s díly světových a českých autorů. Mnohé  
z nich byly oceněny jako zlaté i platinové. Tento vir-
tuos při jednom ze svých návratů do Hradce Králové 
poskytl rozhovor magazínu Salonky. 

Co pro vás symbolizuje vaše rodiště?
I když žiji a bydlím v Praze od patnácti let, pořád 
jsem Hradečák a mám tady hodně silný kořen. 
Tím, že jsem se zde narodil, chodil do školy, vní-
mal dětství a lidi okolo, vždy zůstane místem, na 
které jsem pyšný a rád ho prezentuji. Myslím si, že 
toto město mělo vždy ten správný zvuk. Pro mě 
to není zdaleka jen Salon republiky díky úžasným 
architektům, ale jedno z nejhezčích měst, které  
v zemi máme. Rád se sem stále vracím, protože 
jsem tady vyrůstal. Připomíná mně mé první kro-
ky, například na soutok Labe a Orlice, kam jsme 
se chodili učit dějepis, vzpomínky na pouchovský 
kostel, kde jsem na Štědrý den zažil první půlnoč-
ní mši, a na další kouzelná místa. Čím jsem starší, 
koukám zpětně na toto město jako na místo, kte-
ré mně dalo ten základ. Pokud budu moci a budu 
zdráv, rozhodně město Hradec Králové nebude 
chybět v mé blízkosti. Putuje se mnou celý život  
a chtěl bych zdůraznit, že jsem hrdý rodák.

VIRTUOS

Vracíte se sem poměrně pravidelně.
Ano, máme ve Věkoších dům, který stavěl můj 
děda v roce 1939, kde bydlí moje maminka, za níž 
pravidelně jezdím. Tuto část města si pamatuji ještě 
s cedulkou, na které bylo napsáno: Hradec Králo-
vé dva kilometry. Zažil jsem tam vesnické dětství, 
protože jsme chovali slepice, králíky, babička krmi-
la husu, kterou jsme pak měli na Vánoce. Dnes už 
to v této lokalitě a jejím okolí vypadá jinak.

Každoročně vystupujete v Hradci Králové. Bude 
tomu tak i letos?
Pokud to dovolí epidemická situace, měl bych  
18. prosince hrát na zakončení Roku Jana Kotěry 
v Muzeu východních Čech a 25. prosince by se měl 
uskutečnit tradiční vánoční dvojkoncert v Městské 
hudební síni s varhaníkem Václavem Uhlířem.

Jste považován za proslulého popularizátora houslo-
vé hry. Vaše koncertní turné a festivalová vystoupení 
obdivovali posluchači po celém světě. Kde a proč se 
vám hrálo nejlépe?
Hrál jsem už ve dvaašedesáti zemích světa. Kromě 
lokalit, kam se jezdí z prestižních důvodů, se moc 
rád vydávám do zemí, které z našeho pohledu vy-
padají kulturně exoticky. Mezi ně patří Indonésie, 
kde se hraje hlavně na Jávě, nebo Singapur a Indie. 
Tam se krásně hraje a přináší to zážitky, na které se 
nezapomíná.

Co vás na hře na housle fascinuje?
Housle jsou pro mě celoživotní partnerka, je to 
pro mě instrumentální „náhražka“ lidského zpě-
vu. Dokážou vytvořit jakékoli emoce a city. Měly 
svůj vývoj, a když na ně hraji, můžu se na ně smát, 
můžu i plakat, je to skutečně geniální nástroj. Fas-
cinuje mě na něm, že vydrží staletí. Člověk si bez 
problému může zahrát na tři sta let staré housle. 

Pokud vím, jste také uznávaným znalcem historie 
a stavby houslí významných houslařů 17. až 21. 
století i vyhledávaným soudním znalcem v oboru 
smyčcové hudební nástroje. Co vás přivedlo k této 
nehudební profesi a co obnáší?
Soudním znalcem jsem se stal v roce 2008, kdy 
jsem začal dělat výstavy houslí. Moje první byla  
v Obecním domě v Praze a tehdy se na mě obrá-
tili ze soudu, zda bych měl zájem stát se soudním 
znalcem. Obracejí se na mě privátní osoby, které se 
chtějí dozvědět, co mají za nástroje, nebo také or-
gány v trestním řízení. Občas totiž dochází k odci-
zení houslí, které nejsou levné, nebo k výrobě falz 
v podobě továrních nástrojů. Jsem rád, že se tímto 

oborem zabývám, protože díky tomu se podařilo 
zachránit spoustu nástrojů, které byly ve špatném 
stavu, dnes jsou zrestaurované a fungují. Také mě 
těší, že se na mě čas od času obracejí investoři, pro-
tože housle jsou dobrou investicí, zvláště italské či 
francouzské, a tím se kvalitní nástroje vracejí do 
České republiky. Domlouvám se s nimi, zda by 
nám housle zapůjčili na výstavu nebo k natáčení. 
Tyto aktivity moc podporuji, protože si myslím, 
že to má velký smysl. Je to obor, kdy musím znát 
historii. V době covidu se na chvilku stal mým 
prvním oborem, a když jsme nemohli koncerto-
vat, psal jsem posudky. Je to koníček, který vznikl  
v Hradci Králové, kde působí houslařský rod Pi-
lařů, k nimž jsem se jako malý kluk chodil dívat 
na nástroje. Houslař pan Karel Pilař mně o historii 
houslí vyprávěl, pak jsem na ně hrál a tak jsem se 
dostal k tomuto koníčku.

Které nejvzácnější housle jste držel v ruce?
Každý asi čeká, že řeknu Stradivari. Hrál jsem už 
na patnáct nástrojů Antonia Stradivariho, které 
byly stavěny v letech 1698 až 1728. Kromě toho hra-
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ji i na jiné nástroje. Mám rád italské housle od Gio-
vanni Battisty Guadagniniho, nebo nádherné hou-
sle Giuseppe Guarneriho, ale propaguji také staré 
české housle třeba od Jana Oldřicha Ebrleho z roku 
1737. Těch nástrojů je samozřejmě více. Je úžasné 
si staré housle dát pod bradu a cítit tu obrovskou 
energii, která je v nich za ta léta zakódovaná. S tím 
nástrojem je třeba se sžít, vyjít si vzájemně vstříc, je 
nádherné ho poznávat.

Ve vašich houslových šlépějích kráčí velmi výrazně 
dcera Julie. Dá se tedy říci, že se potatila? 
Myslím si, že ano. Talent musí mít, protože studo-
vala na Královské akademii v Londýně u profesora 
Rodneyho Frienda, který byl dlouholetým koncert-
ním mistrem newyorských filharmoniků. Dnes, 
kdy je jí sedmadvacet let, už koncertuje samostatně 
a já ji přeji, ať je úspěšná a s houslemi šťastná.

A po kom jste zdědil svůj talent vy?
Když jsem byl kluk, byl už můj děda v důcho-
dovém věku a učil v Osvětové besedě na housle. 
Děti k nám domů chodily na hodiny a já jsem ty 
housle pořád slyšel. Když mně bylo pět a půl, 
děda mi je dal do ruky, ať to taky zkusím. A tak 
to celé začalo. Osvojit si základy hry v předškol-
ním věku je určitě dobré. Děda mě proto přihlásil 
do lidové školy umění a chodil jsem k paní uči-
telce Ludmile Stránské, která mě později přepra-
vila na konzervatoř. Začít a vydržet u houslí ale 
není úplně jednoduché, protože mají dvojí způ-
sob vedení rukou. Proto je potřeba si tu techniku 
vypracovat a naučit se tak na housle hrát, rychle 
intonovat a vyluzovat dobrý tón, aby housle člo-
věka neotrávily. Obdivuji všechny kantory, kteří 
učí malé děti na housle, protože to není žádná 
legrace. Učitel je motivační prvek, aby to dítě vy-
drželo. Když se to podaří, je to úžasné. 

Před dvěma lety jste vážně onemocněl, ale ne-
vzdal to. Co vám tehdy šlo hlavou, když jste si do-
slova hrábnul na dno?
Byl to asi nejtěžší okamžik v mém životě. Uvědo-
mil jsem si, že housle se staly absolutním leitmo-
tivem mého života. Nějaký čas jsem byl upoután 
na lůžko, měl ochablé svaly a musel jsem rehabi-
litovat. Nakonec mně do nemocnice poslali hou-
sle, já i moji ošetřující lékaři zjistili, že právě ty 
housle a hudba mě začaly nahazovat zpět. Proto 
jsem se daleko rychleji zotavoval, musel jsem si 
v hlavě úplně změnit priority myšlenek, hodně 
jsem se změnil po stránce psychické i hudební. 

Asi jsem prošel nějakým zvláštním procesem, 
kdy jsem změnil pohled na život. Má to zřejmě 
svoji logiku, protože s kýmkoli mluvím, kdo 
něco zlého prožil, říká to také. Tehdy jsem si řekl, 
že to nevzdám a že se zase vrátím zpět. Našel 
jsem v sobě vůli nejen díky sobě, ale také díky 
lidem okolo sebe, díky přátelům, kteří mně po-
mohli. To bylo strašně důležité, protože nejhorší 
je v takové situaci zůstat sám.

Jak se cítíte nyní, když jste všechno překonal?
Daleko více si užívám života. Dříve jsem působil 
jako workoholik, který nemluví o ničem jiném než 
o práci. To se ale změnilo, chci zažít příjemné věci, 
pohybovat se, cestovat, potkat se s fajn lidmi. Dnes 
už vím, že se svět nezboří ani nezastaví, když se 
úplně neuskuteční věci, které jsem dříve považoval 
za absolutně zásadní. Naučil jsem se také říkat ne, 
což jsem předtím neuměl. Chci, abych roky, které 
mě snad ještě čekají, zažil naplno. Dnes se cítím 
opravdu dobře.

Ví se o vás, že se nesoustřeďujete pouze na klasic-
kou hudbu, ale nevyhýbáte se ani hudbě populární. 
Co vás k tomu vede?
Rád dělám s lidmi z jiných žánrů a tím vznika-
jí společné projekty. Když jsem nedávno slavil 
životní jubileum, pozval jsem si kamaráda Vaša 
Patejdla, slovenského zpěváka a hudebníka ze sku-
piny Elán, který je zároveň absolventem klasické 
skladby na Vysoké škole múzických umění ve třídě 
profesora Alexandera Moyzese. S Vašem jsme dě-
lali instrumentální muziku. Ten projekt jsme spo-
lu prezentovali ve Smetanově síni po třiceti letech  
a několikrát jsme ho uvedli. Teď jsme se k němu 
vrátili a zjistili, že vůbec nezestárnul. A to je něco, 
co mě baví. Spolupracoval jsem například i se 
skupinou Jablkoň. Tímto způsobem jsem se mohl 
potkat i s Mekym Žbirkou, který nás před časem 
opustil, a byl to více než třicet let můj velký kama-
rád. Baví mě tedy vytvářet něco nového a ne done-
konečna opakovat klasické tituly. Právě spolupráce 
s jinými muzikanty mě přivedla k tomu podívat se 
na klasiku z jiného břehu. To mě provází celý život. 

Jaký hudební sen byste si chtěl splnit?
Těch snů je hodně. Asi bych ale chtěl zažít koncer-
ty v reprezentativních sálech australských měst 
Sydney a Melbourne, kde jsem ještě nikdy nehrál. 
Mým snem je tam hrát na nějakém prestižním 
koncertě. Je to země, ve které jsem nikdy nebyl, 
a to mě mrzí.

VIRTUOS

www.pracujvespindlu.cz

Všem zaměstnancům nabízíme bohaté
zaměstnanecké benefi ty

V případě zájmu zasílejte životopisy na        prace@skiareal.cz nebo volejte 601 156 077 

Celoroční skipas pro
zaměstnance a rodinné

příslušníky

Ubytování 
zdarma

Zaměstnanecké 
stravenky na obědy

Zvýhodněné vstupné
do bazénu a wellness

50% sleva v gastro 
provozech Skiareálu

Možnost výhodné 
dovolené ve Vysokých 

a Nízkých Tatrách 
či v polském Szczyrku

Pomocný kuchař
– výdejář
160 Kč/hod. 

Řidič
120 Kč/hod. 

Obsluha v gastro 
provozu
150 Kč/hod. 

Skipatrol
130 Kč/hod.

Instruktor lyžování
150–350 Kč/hod.

Pracovník infocentra
140 Kč/hod. 

Obsluha půjčovny
lyží a SNB
130 Kč/hod. + provize
z prodeje

Vlekař / Lanovkář
120–140 Kč/hod.




